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Chamberlain Londraya Gitti Başka Şey istemiyoruz, 
· Alınlarımızı Olsun ------------------------- . . . 

Roma Konuşmalarının ileride iyi Bize Çok Görmeyin ! 
Semereler Verecenini Söyledi iyi B~r Vesileden lstif a~e Ederek 

~ Bır izahı izah Edıqorum 

İki Zihniyet 
1 ltalya, İspanya işinde İngiliz Yazan: Aka Gündüz 

Pasaportsuz tayyare uçurulmuş .. Damgalı kağıt taklit edilınit•• 
Kalp mühürler kazılmıf .. 

Baıvekilimiz Celôl Bayara, Parti Grupun· 
daki nutkunu ilham eden duygu mübarek· 
tir. Çünkü onun beyanat., ötedenberi te· 
kevvün etmiı çok tahripkar bir zihniyete 
karıı devletin en sal6hlyettar makamı ta
rafından merhametsiz bir harp nanıdır. 

Yazan: Ahmet Ağaoğlu 

Başvekil muhterem Celal Bayar, Fırka grupunda irat et
miş olduğu çok kıymetli nutkunu şu cümlelerle bağ

ladı: 
"Ba memlelietin suiistimaller ylizünden çektiği na· 

mütenahi azaplar kôfidir. Hepimiz temiz kalmak, 
temiz kalanların ıerefini korumak mecburiyetin· 
deyiz. u 

Bu kadar acı bir hakikati bu kadar sarahat ve açıklığile 
devletin en yüksek makamından ortaya atmış olan devlet 
adamlarına değil yalnız bizde başka yerlerde dahi mebzuli
yetle tesadüf edildiğini zannetmiyoruz. Başvekilimize nutku
nu ilham eden duygu mübarektir. 

Yukanya aldığımız ve ayrı pun· termeyi itiyat ettikleri gibi, vatan 
to ile dizdiğimiz sözler, altın lıu- ve devlet yolunda mallarını ve 
rufatla hakedilerek bütün mali, canlarını feda eden kahramanları 
iktısadi, içtimai ve siyasi teşekkül- da örnek olarak gösterdiler. İşte 
!erimizin ve müesseselerimizin ka- bu sayededir ki, milletle devlet 
pılanna kıta gibi asılmalıdır. Çün- birliği fikri birleşti ve nihayet 
kü bu; ötedenberi tekevvün etmiş Fransız İnkılabı ile Milli Hakimi-
çok tahripkar bir zihniyete karşı yet esası vazedilerek milletin ay-
~ :v.1.filincasn MJM!m~tsü dJlP1cını; _; -~--rı_,-. a..---1--'- ~ı ...... A .. .f'lı....ıa- ·• 

nuızae ise bu gibi tezahürler"' ilim rh1' · - .... a enen ve D ... 
.... Hffi?ran batma geçen darbımesel- eski zamanlarda hemen he-
ler vardır ki, bu zihniyeti her şey- men tesadüf edilmez. Bu sahada 
den iyi ve açıkça ayduılatıyor. Fuzuli'nin iki sayfadan ibaret o-
Bunlardan birisi mesela diyor kl: lan şi.kayetnamesinden başka eski 

"Devlet malı deniz. Yemiyen de>- edebiyatta hemen hemen hiç bir 
~ye tesadüf edilmez. Bu sahaya muz.,, 

Bu zihniyet yalnız umum halka 
yüksek duygu ve fikirlere yabancı 
avama münhasır değildir. İnce 
duygulu derin düşünen mütefekkir 
ediplerimiz dahi ayni telikkiye 
tutulmuşlardı. Bunlar dahi dev
let malını çalmayı, milleti soyma
yı mübah gibi görmekteydiler. Me
ıeıa duygularının inceliği ve düşün 
celerinlı:ı derinliği ile hususi bir 
ınevki sahıbi olan Galip dede ken
disini intihalle itham eden muha
liflerine cevap verirken diyor ki: 

"Ça1d:unsa da miri malı çaldım.,, 
Görüyorsunuz, büyük adam hat· 

ti mirl malı çalmayı miibah 
bir iş gibi görüyordtL Demek ki. 
llmuın halkta. has olsun am olsun 
devlete karşı adeta bir husumet 
hissi tekevvün etmişti Devleti 
aldatmak, devletten çalmak adeta 
sevap addediliyordtL 

B u zihniyeti millette, hiç şüır 
he yoktur ki, asırlarca de.o 

vam eden istibdat ve istibdadın 
zulüm ve cefaları ve tahakkümü 
yaratmıştı. Memurların ve kudt"et 
sahiplerinin keyfi muameleleri ta
biatiyle millet efradında devlete 
karşı bir ayrılık, gayrılık, bir iki
lik, bir husumet hissi uyandır
rnıştı. 

Öteki berikine zulüm ettikçe, 
beriki de ötekini aldatmayı, fırsat 
düştüğü zamanlar öç almayı adeta 
bir borç sanırdı. 

Denilebilir ki, bütün diğer dev
letler ve milletler de ayni devreyi 
geçirmişlerdir. Fakat bir farkla; 
Garp muhitlerinde münevver kı
sım bu vaziyete karşı gelmeyi, bir 
taraftan zulüm ve cefa edenleri in
safa daveti, diğer taraftan da mil
leti devlete ısındırmayı bir vazife 
edinmişlerdir. Bunlar; kanunsuz
luğu, suiistimalleri eserlerinde 
kamçıladıklan, bunlan yapanların 
yüzlerinden rlJll ve hile nikapla
rmı kaldırarak oldu.klan gibi gös~ 

yalnız son zamanlarda Edebiyatı 
(Sonu: Sa. 10, Sii. 3 de) 

KontÇaki 
Berline 
Gidiyor 
~~lin, 14 (A.A.) - Macaristan 

Harıcıye Nazın Kont Csaky, Paz _ 
test günü saat 10 da resmi bir zi:. 
rett~ bulu~~. üzere Berline g~le
cektır. Aynı gun Von Ribbentrop 
ile akşam yemeğini yiyecektir. Bu 
zi'Yarette komintern aleyhindeki pak 
tı imzalamı~ olan diğer iki devletin 
mümessillen, Japonya ve İtalya el
çileri hazır bulunacaklardır. 

Kont Csa.ky, Hitler ile de görii
şecektir. 

Macaristanm komintern aleyhin
deki pakta girmesi Milletler Cemi
yetine iştiraki ile alakadar değildir. 

Bu meseleler biri.birinden taına
miyle ayn görülmektedir. 

* Berlin, 14 (A.A.) - Bu sabahki 
"Berliner Boersen Ze::tung,, diyor 

ki: 
Macaristanrn antikomintern pal<::-

tına iltihakı bütün dünyanm nazarı 
dikkatini -başka memleketlerin de 
İspanyanın akıbetine uğramamasını 
istiryen devletler arasında akted.il
m.iş olan- bu paktın ehemmiyeti 
üzerine celbedecektir. Macaristan 
bu sahada esasen acı tecrübeler ge
çirmiştir. Ancak komünist enternas 
yonalinin kendine hedef olarak seç
tiği memleketlerin yapabildikleri 
-bütii,n ... fena tecrübeler kendilerine 

b -....;;lrw demo]g_'asi diyen memleket-
u.r ....... ~·· Ieri Sovyet1e · liği ile sıkr müna-

sebetler ip ekten meneyle-

memektıcifir • 
-. 

Planının Hl.iki.imlerini 
Yerine Getirecek 

Altındit Petro cüzdan çarpmıf .. Gümütbacak Mişon döviz afD'• 

mıf.. Karakulak Süleyman Mastıbacak Karabeti çekecek.le ya.-

ralamıt··· 
Her iki suç ta bir kaprya girer: 

Roma, 14 (Hususi) - Mister Cbam 
berlain, saat on ikiyi beş geçe treni
le hareket etmiş ve Sinyor MussoHni 
ile Kont Ciano tarafından teşyi olun
muştur. Kalabalık bir kütle 1ngili.z 
Başvekilini al.kışlamıştır. Chamber
lain, Mussolini ile hususi surette bir 
müddet görüşmüş, sonra iki devlet a
damı biribirinin ellerıni samimi bir 
surette sıkarak ayrılm1şlard1r. 

Lord Halilax ise İngiltere sefaret
hanesinde verilen akşam y<!meğinden 
biraz sonra trenle Cenevreye hare -
ket etmiştir. Chamberlain pazar ak
şamı Londraya varmış olacaktır. 

Lord Haliiax ıse Cenevredeki İngiliz 
murahhas heyetine riyaset edecek ve 
Fransa Hariciye Nazırına Roma mü
zakerelerinin neticesinı anlatacaktır. 

Lord Halifaç da salı akşamı Lon
draya varmış olacak ve çarşamba gü 
nü kabine içtimaında hazır buluna·· 
caktır. 

* 

Ceza hakiminin oda kapısına. 
Çünkü her iki kategori de Ceza 

Kanununun hiç te çok ehemmiyet 
verdiği şeylerden değildir. 

Fakat iş ve gidiş öyle mi ya? Hiç 
te öyle değil. Bir müddettenberi şu 
ve bu vesile ile memlekette pus!u, 
kötü bir hava estirmek gayreti se
ziliyor ki memlekete bağlı olan hiç 
kimse bunun böyle olduğunu inkar 

!edemez. 
Tayyare kaçakçılığı da böyle bir 

hava estirilmesine adam akıllı bir 
vesile olmak üzereydi. 

Memlekette her nasılsa böyle bir 
adi münasebetsizlik olduğunu san
ki hiç kimse bilmiyormuş, duyma
mış, kahvehanelere varıncıya kadar 
konuşmamış, yıpratmamış ve sonra 
unutmamış gibi ele, kaleme alındı. 

Az kaldı, ala alaheyle ortaya atılan, 
adeta baştan başa bir vatan diye 
gösterilecekti. 

Bu vatan bir skandallar kumku-
Mister Chamberlain Romadan ha- · ması ve içinde oturan sahipleri de 

reketinden evvel Villa Madema da'• birer Staviski! 

Onlar da bu resmi bastılar, 

lakat Aka Gündüzün resmi o 
_yazılara değil, bu yazılara 

yakışır 

bire kayaya çarptılar. Çünkü iş Cüm 
huri.yet adliyesinin eline geçti. gazetecileri kabul etmiş ve ziyaret- Hükfunet zerre kadar meydan 

•• a ıu.ınn -~.-r~- ---J -·, -""-••""'"• """.1 ı~ vıCıugu tsen de obur (öz vatanaaşJ an. a
daşlanm gibi gazetecilik sıf atnnla 
bir vazifem olduğunu anladım, his
seme düşeni yaptım. Yani devlete, 
vatana, millete, büyük küçük va
tandaşlara uluorta atılmak istenen 
iftiralar · hakkrnda önleme yaptım. 
Ve muhakkak iyi yaptım. 

temini olduğunu anlatarak b;~:u~; halıkında izahat verecek iddiası yüzde milyon ortaya çıka-
tahak.kuk ettiğini, İngilizlerin, İtal- olan L~rd Halilax cclttı. t 

yanın iyi niyetlerine daha fazla ina- gilizlerin seyahatinden memnun ol- Fakat daha ilk günden işi bilen 
narak Romadan ayrıldıklarını söyle- duklarını anlatarak: ve: karanlık gidişi sezen gazeteler 
miş, daha sonra konuşmaların daha ınesJek içindeki bu gafleti önlemek 
fazla ilerde semere vereceğini, buse- Mussoİlininin açık ve nazik inua- vazifesini esirgemediler. Bunlardan 

t melesi, ngili.z nazıxlat"lnda pek nı bi · · d merelerin yalnız ngiliz - İtalyan an- nsı e (Tan) dır. 
laşmasını alakadar etmekle kalmıya- sait bir tesir bırakmıştır. İtalyan ta- Bir elde tava karası, bir elde i:fti-
ak (Sonu Sa. 10. Sü. 1 de) aft Bu memleket artık ne idüğü b~ 

lırsizlerin kendi maksatlannca ha
reket etmelerine göz yumacak bir 
meydan olmaktan çıkalı on beş yıl 
var. Buna cür'et edenleri meydatl.!l 
çıkarmak için açılan tahkikatta b&
rum de malumatrma lüzum görüldü
ğü için sayın Cümhuriyet müddei
umumisi Bay Hikmet Onatı ziyaret 
ettim. 

r bütün Avrupanın iş beraberliği ra Y ası meydan arryanlar birden-
üzerinde tesirini göstereceğini ilave =::========:===:===:=="~;=======~==:::::::::;,::: 

.. :~;~~;;.~nn;.~:d:r:;:mu- Frankistler Dün de 
:::· :::ıt g;:::. ~~ :;;~::~·!:y~: Va 11 s Kasabasını 

ı'Müzakerelerden pek memnunum. 

Pek samimi bir hava içinde görüşül- işgal Ettı•ıer 
düğünü size temin ederim.,. 

Chamberl.ain ile Halifax tarafın-
dan yapılan ziyareti iade maksadile 
yakında Londrayı ziyaret edeceğimi 
ümit ediyorum. İngiliz - İtalyan iti
laflannı metin ve ruhlarına uygun 
bir şekilde tatbik etmek niyetinde 
bulundui?uma size namusum üzerine 
söz veririm ... 

* 
Havas muhabirine göre. tn~lterenin 
İtalya ile Fransa arasında tavassut
ta bulunaması İtalyan mahfillerini in 
kisara uğratmıştır. 

İngi1iz mahfilleri Akdeniz vaziye
tinin inkişafı meselesinde daha at. 
bedbinlik izhar etmekte ve Mussoli
nin ChnmberJain ve Halüax ile yao
tığı görüşmeler esnasmda kullandığı 
muslihane lisrını bu hislerini muhlik 
göster'llek icin ileri sürmektedirler. 

Ayni mahfiller, İngiliz devlet a
damlarının İtalvanın sulh arzuları 
hakkında Muss~lini tarafından veri
len te · mınatı memnuniyetle karsı1a-

dıklarını ihsas etmekb~dirler. bu iti-
barla Rom .. k t 1 . le t . a muza erelerinin ta ya ı-
. . ngılterenin sulhu idame siyaı:ıe

~lnı takibe devam etmek arzusunda 
f ulunduk1arını kayded~n tebtimn son 
ıkrası manidar addedilmektedir. 
Diğer cih tt · · e en teblığın hazırlan -

rnasında müşkülat çekildiği anlaşıl
maktadır Ch . · amberlain'in Roma se -
yahatınin si • 

k 
yası ehemmiyetini takdir 

no tasından y . b. . 
t enı ır unsuru ihtıva 

e mernektedir. 
Yine Ha 

vasın Roma muhabiri İn-

Amerikafı Gazetecif er Rooseveft' e Müracaatla 
İspanya Demokrasisinin Mu haf aza 

ve Bunda istical GösterHmesini 
Edilmesini 

istediler 

Muu~lini, ispanyadan dönen yaralı ltalyan askerleri 
Üe konuşuyor. (Y azuı onuncu •ayf amızda) 

Derhal şunu bildirevim ki muh
bir süatiyle değil. Asla: Doğdum do
ğasr muhbirliğin müsbetinden de 
menfisinden de uzağ1m. Ancak iza
hat ve malUmat vermek için gittim. 

Çünkü mesele çift veya tek ka

(Sonu: Sa. 10, rii.. 4) 

Tayyare 
Kaçakçılığı 

---n-

Fransız Milli Emniyeti 

Ekrem Köniği 

Aradığım Bildiriyor 
Paris, 14 (A.A.) - Havas bildiri

yor: 

Fransada tevkif edildigı~· bildiri! 
b·ı · C!."'l ve ı ahare tekzip edilen ta .,._ 

k k l ~ . yy~ ... 
·aça cı ıgı ıle alakadar Türk vatan 
d~şı. Ekrc~ König hakkında F'"anm 
mıllı emnıyetj aşağıdaki tavzihi nes 
retmektedir: • 

.":1irk hükumetinin talebi iizerine 
n:ılh emniyet cinai polis servisleri
nın Ekrem Köniği aradıkları doi'!ru
dur. Fakat bu kaçakçı hala buh;rıa
mamıştı~. Çarşamba günü neşr~di
l~n t~k.zıp. malôm olduğu üz<>re ad
lı polı.sı? ~eçhulü bulunan Ekrem 
Hamdi ısmınde bir adama ait bulu
nuyordu. Fakat bilahare E. . . Krem 
Ha~d1 ıle Ekrem Köniğin hak;katte 
aynı adam olduğu anlaşılmıştır ... 



f 



15 - 1 - 1939 ========================== TAN ==========================================- ~ 

Val'fOva, 14 (A.A.) - Vorı Ribben
trop, Polonya - Almanya ademi te
cavüz Paktının imzasının be ınci yıl
dönümü olan 28 sonkanunda v~ 
vayı resmen ziyaret edecektir. 

Goertng, Polonya Reisicumh rlle 
birlikte Bialovieza ormanlarmda a~ 
lan'Nlk için şubatta Polonyaya ha • 
sual bir seyahat yapacaktır. 



TAN t·"\ ~: ~,: . .- ..(_ . . . ...,. . • 
~M ~,~ k: e rrı .e le r c:İ' e ' 

================:================= 
Baro Umumi Heyeti Bugün P·~a;hz~~:.~ününüzü *~-·.~· , ..•. ·, "f . ' ' . 

Bir Alman Sahte Vesika 
Suçu ile Tevkif Edildi 

D •• T k T J d FERAH Sinemada 
un e rar op an 1 geç;riniz. J;~et;:',!!!5tıanbul 

Hayr M.. k 1 G T I S / civarında hiç bir sinemada gös-

15 - 1 - 939 
gündüz saat 15 30 

15 - 1 - 939 p 
gü.nü akşııın1 

20,30 da 
HAYDUTL.A ı una aşa 1 eçen op antı onunda ! terilmiyecek olan: 

Baronun 939 Yılı Bütçesi lttif akla Tasvip Edildi J 1 PAMUK PRENSES / 
fi perde 1 

Emniyet müdürlüğü diin müddei
umumiliğe genç bir kadınla bir erkek 
getirdi. Bunlar sahte vesika yap
m1şlar, şüphe edilecek vaziyetleri 
tesbit edildiği için cürmü meşhut ha
linde yakalanmışlardır. 

Veslkalardaki mühür nazarı dik -
kati celbettiği için kurum, polise mü 
racaat etmiye ve bunları teslim etmi
ye mecbur olmuştur. Polis tahkikat 

Müddeiumumi muavinlerinden Re 
şat Saka, bunların hakkındaki iddia
yı tetkik etti ve sulh hakimliğine 

verdi. Erkeğin adı Horst Franke VH
helm'dir. 33 yaşındadır. Almandır. 
Kendisi Hitler Partisinin muhı:ılifi 
olduğu için Almanyadan çıkarılmış, 
fsviçrede oturmuştur. Suç orteığl olan 
kadının adı da Hulda'dır. İsvi~rede 

kendisile tanışmış ve metres hayatı 
yaşamıya başlamı~lardır. Bunlar İs
viçreden muntazam pasaportlarla bir 
hafta en el İstanbula gelmişler ve 
polise de müracaat ederek pasaport
larını tescil ettirmişlerdir. İki gün 
evvel Horst, Hava kurumuna müra-

yaparken Horts'un üstünde bir kaç 
sahte mühürle, Almanyadaki bir kaç 
müessesenin damgalı kağıtları cık
mıştır. Horts almancadan baska .bir 
dil bilmiyordu. -

Müddeiumumilik tahkikatını bi

tirdikten sonra suçluları sahte mü

hür ve vesikalarile beraber Sultanah 
met su1h birinci ceza mahkemesine 
gönderdi. 

Muhakeme de Horts'un tevkifine 
ve madamın serbest bırakılmasmn 
karar verdi. Madam tercüman vasıta 
sile kocasının tevkü e<lildi.!tini anla
yınca hüngür, hüngür ağlamış ve 
kocasından ayrılmaması için hakime 
yalvanmştır. 

Horts, tevkü kararından sonra eli

ni cebine atmış ve çıkardığı çarita? 

sından otuz lira alarak madama ver

miş ve yanaklarım öptükten sonra 

jandarmaların önünde tevkifhaneye 
götürülmüştür. 

Dünkü Baro tı-:>plantısıntlan bir görünüş 

Baro, u~umi heyeti, dün saat dört f büyümesi yüzünden yeni sene fcin 
b~~ukta a.gı_r ceza salonunda reis ve- 3500 lira tahsisat ayrılmıştır. -

caat ederek kendisinin tayyare mü
tehasSJSl mühendis olduğunu söyle -
miş ve iş istemiştir. Kurum kendisin
den hüsnühal kağıdı ve ihtisas vesi
kaları sormuş &rts da alakadarlara 
bu evrakı vermiştir. 

iki Kumar 
Suçlusu 
Mahkum Oldu 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza 
mahkemesi dün Küçükpazarda kah· 
vesinde kumar oynatan Cafer oğlu 
Ahmedin kumar oynarken cürmü 
meşhut halinde yakalanan Hasan oğ
lu Dursunun duruşmalarını yaptı. 
Polis mahkemeye bir taştahta He is
kambil kağıdı ve bir tek de kağıt 
getirmişti. Polis kahveyi bastığı za
man Dursunun elinde bir lira ile, ö
nünde taştahta ve ucunda da bir U
ra bulmuştur. Diğer arkadaşları kaç
mışlardır. Kahveci Ahmet: 

_.. Bunların Kumar oymHJJKHu ıu -

dan benim katiyen haberim yok. Ben 
onlara adi oyun oynamak için iskam 
bil kağıd1 vermlıitim. Diyordu. 

Dursun da kumar değil iskambil 
oynadıklarını iddia etti. 

Hakim şahitleri dinledl. Dosyayı 

tetkik etti. İkisinin de suçunun sabit 
olduğu neticesine vardı. Kahveci Alı
mede 5 gün hapis 50 lira para, Dur
suna da 500 kuruş para cezası verdi. 

Verilen karara göre efüıde yakala
nan bir lira mi'ısadere ve Dursunun 
cebinde çıkan 670 kuruş da kendisine 
iade edilecektir. .ı 

Bir Mevkufun Tavzihi 
Muhterem efendim. 
13 - ı - 939 Gnnkiı gazetenizin mııh

kemeler sütununda (bir ihtil~ıı suçlusu 
mi.lşahede altına alındı) ııerlfivhalı yazını

:r.ı okudum. 
1 - Bana isnat edilen ihtll~s mikta~

nın (35,000) lira kadar olmayıp ))Plki 
bunun ynn'll kadar olup bu da henilz ta
haklrulc cbnlş bir vaziyette değildir. 

2 - Müşahede şekline gelince ben ne 
resml'Tl ve ne de sureti hususlyede rnDd
delumumillğe mü§ahroeye alınmam için 
müracaat etmiş değilim. 9 - 12 - 938 
günOnde tevkifhane hastanesi baş he· 
kimi ibrahlm Zatinln resen verdiği rapora 
binaen tam bir ay sonra milddelurnumlll
#in gl>stcrdlği lüzum üzerine tabibi adile 
göndermiş ve tabibi adil de evvelki rapo 
nı teyit etmiştir. 

Binaenaleyh serııpa hilAfı hakikat olım 
bu yazınızın tashihini hürmet ve saygılar
la ister, aksi halde hilafı hakikat nesrı
yattan dolayı mahkemeye müracaat ede
ceğimi bildiririm. 

İstanbul Tevkifhanesinde mev
kuf adliye mutemedi Emin 

Be§ Yaşında Bir Çocuğa 
Tecavüz Eden Adam 

Meşhut suçlar mü:ideiumumiliği 

dün Sarıyerin Kısır köyünden beş ya 

şmda bir çocuğa tecavüz ettiği iddia 

olunan Hakkı isminde 17 yaşında 

bir genç hakkında tahkikat yaptı. 

Dosyas1nı sorgu hakimliğiM verdi. 
Hakim Hakkıyı tevkif ctm.İi>tİr. 

Kızılay Balosu 

Üvey Oğluna 
Tecavüz 
Eden Adam 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi, dün on beş yaşında üvey oğ
luna tecavüz ettiği iddia olunan 

Fatihte hayvan kırkıcısı Osman

nın duruşmasını yaph. Osman kendi 
sini müdafaa ederken: 

- Ben iki aydanberi bu çocuğun 
anasile beraber yaşıyorum. Bu ka

dının kocası Fahri, Ankarada bir 
makinisti öldürdüğü için on beş sene 
hapse mahkôm olmuştur. 7,5 sene
denberi Bursa hapishanesinde yatı • 
yuJ:J"IJU~ ... U.&'-'ıın.w.ı..a• ~ u .. u . .r.; .u.u~.u. .... ._ • ._ --

nim yanımda yaşadığını ;stemiyor -

muş. Geçenlerde oğh; Bursaya gitti
ği zamP.n kendisine demiş ki: 

- Eğer annen hala o adamla ya
şamakta devam ederse çıktığımda 

hem kendisini, hem de seni kesece
ğim. 

Kadın bu tehditten korktuğu için 
benden ayrılmıya vesile arıyor, şim-

di böyle bir iftira yaptı, demiştir. 
Hakim kendisini tevkif etmiştir. 

Bütün İstanbul Halkı 

(Kaplan kız) 

DOROTHY LAMOUR 'a 
"Tradcr Horn,, ve (Tarzan) dan 
sonra vücude getirilen en bü
yük ve en güzel aşk ve macera 

filmi olan j 

ORMANLAR PERiSi 
(Tura) 

Tamamen renkli ve Fransızca 
sözlü filminde görmek üzere 

SARAY 
Sinemasma koşuyor. 

kılı Mekkının başkanlığında toplan- Yeni avukatlık kanununun mevzu. 
~ı .. Ru~amede ~939 yılı bütçe proje ubahis ettiği teberrular, para cezaları 
s~nın muzakeresı vardı. Bütçe proje- ve disiplin masraflarından iade edile· 
sınde 1~39 yılı varidatı ve Masarifi cek paralar için şimdilik bir emsal 
189~2 lıra olarak tesbit edilrr.işti. olmadığından yeni bütçede bu mad
ProJe~c a;uk~tların senelik aid<.tı deler için birer lira konmu~ttır. 
24, duhuiıyesı de 25 lira olarak ka- y b.. · ·· ·· 
b 1 d·ıı d eni utçenın butun maddeleri it-u c ı yor u. t"f kl . 

y · b""t . ı a a tasvıp edildiği hald~ di.ihuliye 

1 denbı s
1
cne u çesınde geçen sene- parasile senelik aidatın cokluı•u h~k· 

er e u unmıyan b" dd · ' 
dl• .. h t b"" ır ~~ ~ye gore, kında bazı avukatlar ftlraz ~ttiler. 

a ı muza ere utçesının masraf ve B 1 "d t . . b. ! un ar her avukatın ayda ikişer Jira-
;arı. ~-\ ı~n ırer ası~ açılıyordu. dan senede 24 lira vernıcsinı çok bu-
enı u ç e maaş Yekunu geçen se- luyorlar. Bu aidatın on iki lirava in-

neye nazaran 3208 lira faz1asile dört dirilme · · t kl"f d" 1 d n ·· h 
bin lira olarak kabul ediliyor, bu da 

1
. . fsın1ı be 

1
1 e ıyor ar ı. u u-

. ıyeyı aza u an avukatlar da· yenı kanunun baroya tahmil ettiği va · 
zifelcrden doğuyordu. Bütçenin di. - Avukatlığa intisap edenlerin 
ğer masrafları da 1008 lira elbise mu çokluğunu eski hakimler teşkil edi
hafızları tahsisatı, 360 lira mütekait yorlar. Bunlar memurluktan ayrı] -
hakkı tahsisatı, 3500 Ura mecmua, dıklan için toplanmış paraları yok-
900 lira kira, 1000 lira kitap ve mec- tur. Birden yirmi beş lira vermeleri 
mua, 500 lira disiplin mı:?clisinin ver- kendilerine ağırca bir yük oluyor. 
diği kararların infazı ve 1500 Jira Bu paranın da 12 liraya indirilmesi 
nota ve hüviyet cüzdanı masrafı °' lıizımdır, diyorlardı. 
larak kabul edilmiştir. Yeni senelik Bu iki mesele bir hayli uzun süren 
varidatı arasında 15360 lira senelik münakaşalara yol açtı. Teklifler reye 
aidat, 2000 lira bakiye aidat olarak kondu. Bütçe bordrmıundokl miktar 

..Mecmua için 938 ;;eııesinde ~~uu l Nı~ llcı'i.K<r ı:nt ~ı=.r "····-"'"·o• ~ 
lira tahsis edildiği halde hacmınin tatıl edıldl. 

1 -- Kuvvetli 1 Daha Aş~tan 
---_ __.... 

--TALEBEYE 
ÇARŞAMBA SAAT 18 E KADAR 
CUMARTESİ " 

16,30 A ,, 
Bugünler için si:ııe tenzilatlı matineler iznini aldık. 

1 A l ES~ma~ A R -------· 
Bugün 

MELEK'te 
Senenin en hissi ve en l\lücssir 

Şaheseri 

Fransızca Sözlü 

Bugün saat 11 ve 1 de ucuz 

Fiyatlarla matineler 

iSTiKLAL cAooE 5 

KOMEDi KISMI f. 

ve 7 CÜCE ı' 
İ1e görenleri heyecana garkeden ı 
ROBENSON C Mala J rı ! 

o G L u M u 
Komedi 5 perde 

Filmlerin son günlerinden isti-
17 son kanun 

Salı akşamı saat 21 de 
fade ediniz. / 

dan itibaren devamlı se- FRANSIZTiYATROSUNl' 
anslar: Yarın ve Salı tenzilatlı ; 

Dehakar ve meşhur Viyolonist 
Bayanlar günü 

HUBERMAN'ın 
GALA KONSERi 

NOYOTNI 
Yerlerinizi aldırınız. 

LOKANTA ve BİRAHANESİ 
Mayestro ~IEHMED ZORLU 
idaresinde ve Macar KADIN 
sanatkarlarından mürekkep 

AÇIK TEŞEKKÜR 
[ Anamın ölümü dolayısile nc1Jıır 

ı zı paylaşan ve cenazenin kaldırıl 
sına gelen dostlaruruza bütün ail' 

' mizin şükranlarını sunmak için sa 1 H ~.,~:~~ene~ Z 
gazetenizin yardımını rica ederirtl

Zonguldak .Meb 
Recep Zühtü So 

ATATORK 
YAZAN: M. TURHAN TAN 

Kanaat Kitabevi tarafından neşredilmekte olan Ankara küttlP" 
hanesi eserinin 15. inci 11ayısını teşkil eden bu eser e'bedi ŞefimİIİJl 
bütün hayatını anlatır. 

Gayet nefis resimlerle ve itinalı bir şekilde basılmıştır. 
Fiyatı: 50 kuruştur. 

AŞKA TAPAN KADIN 
ZARAH lEANDER 'in hu emsalsiz temsili 

Sinemasında SAKARYA 
Muzafferane bir muvaffakıyetle dev11m ediyor. İlaveten: 

VICTOR FRANCEN 'in !aheseri 

MACERA ADAMlt 
...... ~ ...... ~ ... .L., -

.. .JI_ • _ ___ ., ...... , .... , 11 ~ ? \ 

· --: -: 'Fa? -jş ıffaı~ fo'cY"kuruşıar 

En çılgın ncş'e... ve emsalsiz kahkaha tufanı. ... 

Bu hafta S Ü M E R Sinemasmm 
İalonunu çmlahyor. Çünkü göstermekte olduğu 

GEORGES MILTON'un 
En son ve en fazla gülünçlü temsili 

Dalavereciler Kralı 
Filminde komiklik ve kahkaha noktasından bütün filmlerinin fe'V
kindedir. GEORGES MİLTON; bu filminde Tayyareci, Asker, Pa: 

raşütçü, Motosiklet şampiyonu ve Dalavereci rollerini oy
nuyor. ilaveten EKLER JURNAL Son dünya ha

berleri 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzflAtlı matineler 

Genç ... Güzel... Ve sevimli bir çift Yıldız ..• 

MEG LEMONNIER. ve JEAN PIERRE 'AUMONT 

TALI YILDIZI 
Hakiki Gençlik Filmini yarattılar. Bu çarşamba akşamı 

TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

Görülmemiş bir Muvaff aklyetle 

i PEK' te 
Devam ediyor 

Bugün saat 11 ve 1 de çok ucuı 

fiyatlar Halk ve Talebe matineleri 
Dahiliye Vekili Doktor Refik Say

damın himayesi altında t~rtip edilen 
Kızılayın senelik balosu kfınunusani
nın 28 inci cumartesi akşamı Tokat
liyan salonlarında verilecektir. 

1 
Bugün saat ı ı ve ı de tenzilatlı ·ı 

matineler Bu film pek yakında lzmir'de E L H A M R A sinema~ında , 
~~~~~~~~~~--~-~~~~~~~~-----~------------

\ 



~ lö> - 1 - lb .. J .------

T'AN 
Gündelik Gazete 

-<>-
TAN'ın heden: Heber· 
de, fikirde. herıeyd• 
temlz. dDrDııt, ııamlml 
olmak, kerlln gazetesi 
olmıye galıtımıktır. 

AnoNE BEDELİ 
'l'ürkiyc Ecnebi ---140o Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 6 Ay 1500 ,. 
400 : 3 Ay 800 ,, 
ıso ,, ı Ay aoo ,. 

~I llcUerarası posta ittihadına dahil 
'>lrnıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırastyle 30. 16. 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiıtirmek 25 kuruıtur. 
Cevap için mektuplar 1 O kurul!· 
1 ık pul iH'ıvesl lb.ımdır. ............................ 

...... .. .. .. .. .. .. .. .. . ... 
l GONON MESELELERi ! ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 

Is tan bulun 
Ekmek Meselesi 

Belediye t'eisi Llıtfi Kırdar, şeh-
rin iktisat işlerini tetkik ede

tek kendisine yardım etmek üzere 
t\•vcJce mev-::ut olup da uzun müd
det toplanmıyan, iktisat komis~·onu
lıtı. içtimaa çağırdı. 

Bu komisyon Reşit Saffet, Galip 
lrenıali, eski şehremini doktor Emin, 
eski Konya ''alisi Hiisniiden miirek
~epti. Bu zatların hiçbiri iktisatçı de
iildir, Memleketin iktisat i~lerilc de 
biç meşgul olmamışlardır. Böyle bir 
heyetin şehir ikti at işlerine çckidü
t.en vereceği :zat~n beklenemezdi. 

Lutfi Kırdarın niyeti samimi idi. 
O şehrin umumi işlerini tetkik ile 
bıeşgul olurken bu heyet de iktisat 
işlerini gözden geçirecek, ve hem o
nu bii'.' :zahmetten kurtarmış olacak, 
hem de bu işlerin bir an evvel halli
l'li kol:ıylaşhracaktı. 

Şehirde halle muhtaç birçok ikti
sadi meseleler vardır: Siit mesclt!si, 
et meselesi, yağ mc elesi, vesaire ve
saire ... 

Fakat hcy"t işe ekmek meselesilc 
haşladı.. Ekmek fiyntını indirmek 
nıümkiin olup olmadığım araştırdı. 

Yaptığı tetkikat n_et!cesinde JmK!i,!ı 
daha ucuza ınnl .. •- - • ... nı ucuz bir 
-:-ucl{ yaptırrnak tecrübesine giriş _ 
ti. Dün bu tecrübe mahsulü olan ek
ınek meydana çıktı: Sert buğdnya 
nıısır karıştırmak suretile yapılan bu 
tccriibc orfoya bir vesika ekmeği çı
kardı. Yani menfi netice verdi. 

Jf.. 
İsfanhulun ekmek meselesi fiyat 

nıcselcsi değildir. Ekmeğin fiyat ıne
B<ılesi tle\•Jctin buğday siyaseti ile a
litkadaı·dır. Bn siyasete dokunmadık
ça ekmek fiyatına da dokunamayız. 
:Bu siyasete dokunmak da belediye
de toplanan iktisat komisyonunun 
salahiyetinden hariç bir meseledir. 
:Binaenaleyh komisyon i~i yanlış nok 
tadan tutmuı vo beyhude yere za. 
nıan kaybetmiştir. Fa:tla olarak da 
hu işten anfomadığını isbat etmiştir. 

İstanbulda bir ekmek meselesi 
vardır, fakat bu mesele ekmeğin fi
yat meselesi değil, fırın meselesidir. 

İstanbuldı. fırınlar pistir. Ekmeği 
hazırlama, pişirme, ve mUşterJye ver 
ıne ıartları bozuktur. l\ledeni hiçbir 
tehirde ekmek bizdeki şartlar l~indc 
hazırlanıp satılmaz. 

Bunu ıslah işi de emir veya karar 
~-;i değildir. Fırınların bcledileşmcsi 
lazımdır. Celıi1 Bayarın vaktile ta
savvur ettiği gibi İstanbulda modern 
birkaç büyük fırın kurulmadıkça ve 
belediye ba fırınlan eline alıp açma
dıkça lstanbulun ekmek meselesini 
halletmek mllıııkUn olmıyacaktır. 

Mı..•seleyi kUçük g(irmiycllm. Bu 
ınuaızam bir belediyecilik işidir. Bu 
nıuaıuım işi de bugünkU ikthıat ko
ınisyonunun halletmesine imkan yok 
tur. 

Hendekte Bir Doktor 

Şarbona Tutuldu 
Hendek, (TAN) - Harakli köyün-_ 

de bir çocuk ölmü~, bunun döğüldü
ğü için öldüğü iddia olunmt.l:ştur. 

Hükumet doktoru Saim Gürgün, 
fethimcyt yaparak bu iddianın doğ
ru olmadığını meydana çıkarm1§. fa
kat fethimeyt esnasınd nı:ırbon has· 
talığına tutulmuştur. Doktor, berayı 
tedavi fstanbula gitmlstir. 

5 
TAN 

Köy Kalkınması Davamızın Bir de 

Büyük 

Kültür Cephesi Vardır. Ve 

Öğretmene Bu Davada 

Asağıdaki Yazısında Bu 
de Vazifeler Düşüyor. Muharrir, 

Vazifelerin Neler Olduğunu izah Ediyor. 

a a 

Köy Kalkınmasında 
•• 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

G azetecileri imalı ne§riyat .yap
tıkları için sorguyn çekıyor· 

lar. Bir mlicrim gibi değil, bir muh
bir gibi. (- Efendi, eğer bir bildi
ğin varsn söyle, yoksa, nnmuslu ''a
tandnşlnn şüphe nltında bırakacak 
imalar yapmn.) 

Oğretmenin Rolü 
Doğru. Dedikodu, şayia bir dalg.a 

gibi kulaktan kulağa, şehirden . şehı
re dolaşıyor. Ben dedikodu ve ımza· 
sız mektup başlıklı yazılanmda, bu 
tehlikeyi işaret etmiştim. Doğ.ru ve 
açık söz dil dolaşmadan, temız h~
sap, hileli defter kullanmadan ''crı· 
lir. Samimi olan her dn,•anın isbn
tı ve müdafaası kolaydır. Zaten açık 
konuşan, nezaket ve imn perdesinin 
arkasına saklanmaz. Hiçbir hakikate 
dayanmıyan iddinları, ima ile olsun, 
açık bir lisanla ol un söylesek dahi 
yalan ve fesat altından sırıtır. Bu
nun üzerine mum koyup, hesabını 
sormak, m~ ullcrin elbette ki hnkkı 
ve ' 'azifcsidir. 

Köy kalkınmasını Cümhu
riyet Devleti kendine 

temelli bir it edinmittir. Cüm· 
huriyct Devleti timdiye kadar 
hangi iti benimsemi,se mutla
ka bafl\rmı~lır. Onun için köy 
kalkınmasını da mutlaka bafa
racaktır. Köy kalkınması her 
,eyden önce ekonomik bir da
va olarak göze çarpar. Bunun 
pek tabii bir sebebi var: Eko
nomik davalar sosyal davalar 
arasında en çok göze çarpanı
dır. Köy kalkınması davasının 
ekonomik bir davadan ibaret 
olmadığı ve kalannyacağı da 
şüphesizdir. Öyle ise sizinle 
hu dava üzerinde duralım ve 
onun karanlıkta kalmış olan 
ve hatıra gelmiyen bir iki yü
zünü aydınlatalım. 

Köy kalkınma davasının 

kültürel cephe•i nedir? 

Bu davanın yalnız ekonomik 
değil, bir de kültürel cep -

hesi yok mudur?? Şüuhesiz ki var. 
İlk hatıra gelen okul hayatıdır. 
Ancak bu apaydın bir mevzudur: 
Herkes biliyor ki her Türk köyün 
de bir Türk okulu olacak ve okul
suz köy kalmıyacaktır. Bu iş doğ-

r.ud0J1..,d~.!'G1~&u ~Wtlfiınhı'kü11lfa: 
yatı dışında kalan kültür hayatı
nı düşünüyorum. 

Güneşi ufkun ardına, inekle
ri ahıra, insanlan kulubelerlne çe
kildikten sonra sosyal hayatı du
ran, karanlık ve sessiz bir köy ta
savvur ediniz. Böyle köyde insa
nın fikir, duygu, irade hayatı, sos 
Y?,l oluş sıfıra yaklaşır! Böyle bir 
koyd~ neş'e, saadet, haz duygula
n yerıne meskenet, tevekküI, gam 
bcdb~.nlik çöker. İşte asıl mesel~ 
b~ ~uneş battıktan ve el ayak çe-
kildikten sonra köyü yaşatmaktır. 
Hem de en feyizli ve en coşkun 
bir millet ve vecit hayatile yaşat
mak. Gündüz tarlada, işte yorula 

l 
. . n 

adale erı gerılen, sinirleri canlan-
dırmak, gevşetmek, bilginin, san
atin, neş'enin nefesile diriltmek la 
zımdır. O dc:recede ki köylü erte
si günkü hayata dinlenmiş, diril
?ni§, tazelenmiş bir ruh ve kafa 
ile, sevine sevine koşabilsin ... 
Öyle ise köy kalkınma davasuıuı 
bir de kültürel, manevi cephesi, 
yüzü vardır. Şimdi bunun imka
nını arıyahm 

Köy gecelerine kültür havcuını 

yayabUecek adam 

kim olabilir? 

Evet bu adam klm olabilir? 
B~ adElm olsa olsa köy eğit· 

meni, köy öğretmeni olabilir. Çün 
kü köyde devletin isteklerine uy
gun olarak kültür işini bilen ve 
temsil eden yalnız odur. Öyle ise 
bu i~i ondan istemekte çok haklı
yız. 

Öğretmen kendisinden istedi -
ğimiz bu ağır işi yapabilir mi? 
Hiç şüphe yoktur kl evet. Ancak 
öğretmenin yalnız bir öğretmen ~ 
larak değil, ~erçek, sosyal bir ar
tist olarak ta öğretmen okulun • 
dan beri yetişmiş olması gerektir. 
Nasıl? Öğretmen yalnız ilk okul 
programını tatbike memur olarak 
de~il, köy kultilrünü yükseltme
ye kadir olarak da yetişimiş olma· 
lıdır. Bu apayrı bir bahistir, ayn 
bir yazımda göstereceğim. Şimdi 
tabiatile yetişmiş bir öğretmen dü 

' 

................. Yazan: 
lsmail Hakkı Baltacıoğlu 

....................................................................... i 

Köy eğitmenleri köyün tarltuında ,alıııyorlar 
__ .... .," ua~ıaı, ın:ı :ıı.~ oınıer. .::ıız 

kalkınması ndma yapacağı işleri "Bundan ne çıkar?,, derseniz ben 
düşünüyoruz· Okutup yazdırmanın de şu cevabı veririm: İşte Faruk 
ne mühim bir iş olduğunu biliyo- Nafizın Kahraman adlı piyesi. Ger 
ruz. Fakat şimdilik bahsimiz bu çi b2n de sizin gibi bu bir şaheser 
değil, yalnız neş'cyi, saadeti, bedii dir demiyorum. Fakat çok güzel 
hazzı, sosyal hayatın tatlarını ka- parçaları olan bir piyestir. Bunu 
zandırmak tst!yoruz. Öğretmen kö gelişigüzel, bir gazete havadisi o-

yün gecelerıni nasıl diriltebilir so kur gibi okuyunuz, hiçbir güzel 

rusuna cevap vereceğiz. 

Köyde "halka okuma,, işi 

ntuıl yapılacaktır? 

tesiri olmaz. Ancak bunu bir de 
şairin duyduğu gibi, şiirini yarat
tığı andaki ı.af ve samimi heyeca
nlle okuyunı..z, hemen canlanır. 

ruhumuzu cüyülcr, taşıdığı mllll 
irade hamlesini bize de verir. İşte f ransızlann Lecture populaire o zaman ortada biltün bir sosyete 

dedikleri bir şey vardır. Ne canlanır, yaşar ve bizi içine alır, 
dir biliyor musunuz? Bir toplu - sıcaklığını duyurur. Size bir misal 
luktn bir adam yüksek bir yere daha veriyorum: Türkçeye Vatan-
çıkar, cebinden bir gazete, bir ki- sız adam diye tercüme edilmiş bir 
tap ÇJkarır, bunu yüksek sesle o- Amerikan hikayesi vardır. Eğer 

1 Ro:-müzakereleri münasebetiyle İngiliz Ba,vekilinin blöfle:-ı 
aldanmıyacağını anlatmak için yapılmıf İngiliz karikatürü 

Chamberlain: - Ben artık ltalyan fGrabının cinıini tayin eJ .. 
hiliYOrvm, bilir misiniz? Punclı 

onu dediğim gibi okursanız din
llyenlerin vatan heyecanını en yük 
sek şkfdetne yaşammaası mümkün 
değildir . 

K6yde ''izahlı okuma,, lardan 

malaat nedir? 

E skt Yurıanlılardan beri ge -
len giden filozoflar "İnsan,, 

için: "Politih hayvan, sosyal hay
van, bedii ha~•van, metafiziki hay
van,, gibi sözler söylemişlerdir. 
Hepsi de doğrudur. Halk ve köy
lii hakkında yanlış fikirlerimiz 
1rardır. Bu yanlı§lık yalnız bizde 
değil, garp nıüelliflerinde bile gö
rülür'. Bir Fransız müellifi diyor 
ki: 

Köylünü=ı bedii idraki öküzü

nnn tıyaklarından Heri gitmez!... 

Bu hüküm çok yanlış ''e barbar 

bir hlikümdiır Köylü de tıpkı şe-

- birli ve tahsil görmüş ndam gibi 
politik, artistik, metafizik idrakin ta 
şıyıcısıdır. Ancak anladığını ken
disine göre anlatır, ve anlıyabilc
ceği gibi söylendiği zaman anlı • 
yabilir. Bir balıkçı kahvesine gi
dip bir kenara oturun. Balıkçılar
dan birinin gazete okumasına ku
lak veriniz. Göreceksiniz, yalnız 
zabıta vukuatı okumaz, hele sine 
ma yıldızları çıplak bacak giirühile 
hiç meşgul olmaz. Okudukları en 

... DevJ~t· i lerl:miİıetlernrası mü
nasebetler, buhranlar, harpler ... 
En çok merak ettiği bahisler bun
lardır. Şimdı köyde bir öğretmen 
düşünüyorum Geceleri köyliilcri 
to~lııyor onlara giindelik gazete
lerı okuyup objektif bir dille izah 

ediyor Köy halkının bu izahlı oku 
ma tecrübelerine karşı gösterece
ği al!ka çok vfiks~k olacaktır. Böy 
lece)· köylüniın seviyesini yük • 
selterek onu içinde yaşadığı haya
tın zekAııile teçhiz etmiş oluru;. 

Kültür~ kalkınmada 

köy tiyatrorundan 

nasıl istifade edilir? 

K ôye bir tiyatro kumpanya _ 
sı (!) gelir. Kızları kanto 

söyler. çiftleri düetto yapar, ak -
törle;-i ''cinai dram,, oynar, biraz 
para topladı~tnn sonra savu~up 
gider• Köylüler, gülerler, ağlarlar. 

çok kere de bu oyunlardan hiçbir 

şey anlamazlar. Köyde bu iptidni 

tiyatro tecrübesi istereoskopa ba -

kan ~ocuğun neş'esini verir: Bir 

takım cam parçaları yan yana ge
lerek pek hoş bir manzara alırlar, 

fakat ufak bir sarsıntı ile her şey, 
bozulur, kaybolur! .. Benim mak -

sadım bu tc~adüflcri korumak de

ğil, apayrıdır. Bakınız: Köy öğret

meni köy gençleri arasında sahne

ye istidatlı olanları seçer, bunlar
dan bir köy gösterit kolu kurar. 

Bunlarla, temsil faaliyetine baş
lar. Ancak benim düşündüğüm ti

yatro profeı;yonellerin tiyatrosu 

değil, terbiye ve kültlir tiyatrosu
dur. Bu tiyatronun belli başlı ka

rakterleri Vdt"dır. Bu karakterler 

şu şartların ıçindedir: 

1) Mevzular1 aktörler tarafından 

seçilecektir. 2) Rollerin mahiyeti 

aktörJer tarafından tefsir edilecek

tir. 3) İrticalen, tuluat olarak oy

nanacaktır. 4) Sahne yoktur. 5) 

Dekor yoktur. 6) Makyaj yoktur. 
7) Suflör yoktur .. 8) Temsil bittik
ten sonra aktörler tenkidini ken
dileri yapacaklardır. İşte köy, ter 

Yalnız, ynzılnn her yazıda bir ima 

aramak, bir vehme kapılıp, sntırlnrın 

nrnsındnn mana çıkarmak da imalı 

yazmak kadar kötUdiir. İma, haki -

kati açık söylemekten korktuğumuz, 

veya söyliycmiycceğimiz zaman kul 

landığımız bir silfıhtır. Hakikatler 

serbest süleııen bir yerde korkuya 

ve imaya mahal kalınnz. Hakikati 

bo~an, dedikoduya yol açan hakikat

lerin gizlenmesidir. Hürriyetin ah· 

Jak teınizlcyirı bli)·ük ''n fı, hakika· 

tc kapı ını açmasıdır. Serbest yazı-

lan, serbest konuşulan bir yerde is
bat etmek şartile her hakikat orta
ya konabilir. 

İşin garip tnrnfı, gazetelerin bir
birini tmn ile sorguya çekmeleridir. 
İmanın ki.itii bir silah olduğunu id
dia edenlerin birbirleri ne a)·ni sila
hı kuUanmalan, ima ile birbirlerini 
şüphe nltında bırnkmalnn, matbua
tın açık bir h:ıva içinde değil, 'Zehir
li ve boğucu bir hava içinde olduğu
-- li""'"~ u. '"1nu~ rcKaocttnc kapıl
madan, şahsi kinlere benliğinizi Jrur. 
ban etmeden, hak namına, hakikat 
namına bildiğiniz. ne \'arsa söyleyin. 
Fakat ima ile, iftira ile, tezvir ile ne 
devlet adamını. ne gazeteciyi, ne 
Alımcdi, ne .Mchmedi şUphe altında 
bırnkmağa hı:ıkkınız yoktur. Açık ya 
pılnn her ithnrnı karşılamak, ve mü
dafaa efmek kolaydır. Fakat kulak
tan kulağa, geçen, karanlık bir bu
lut gibi akan şilpheyi hangi semada, 
hangi mekanda ynkalıyalım?'.,, 

Açık konu .. alım, açık hesap vere
lim, hakikate daha kua yoldan •a· 
rırız 

• 
SfLVAN'DA S. ÖNF..N İMZALr XARİt. 

Dedıkodu dnlgası hakkında yazdığım ya
zıya k~rşılık gönderdiğiniz mektubu al
dım. Ben de o ıayın"ınrdan ilrktü#ilm için 
0 ynzıyı yazdım. Miltnlblannıza iştirak 

C'dPrlm. On beş sene demokrasi ve inkı
Jap terbiyesi olan r.enclikin bir daha ge
riye dönmlycecği hnkkındakJ kanaatiniz
de ben de beraberim. 

biye ve kültür tiyatrosu böyle ~ 
lur ... 

Köyün kültürel kalkınma81nJa 

radyonun rolü 

Bu rolun ehemmiyetini yaz. 
mak bıle fazladır. Her köy

de bir radyo olacaktır. Boş zaman 
larda bu radyo açılacaktır. Bil _ 
hassa devlet i lerine alt olan kon 
fcranslar dinlenecektir. Bu büyük 
teşebbüsün tutunması için en mü
him ve ilk snrt öğretmenin radyo 
kullanmasını hatta tamir ctm . . . . . esını 
bılmesıdır. Eğer öğretmen okulla-
nndı:;ki fizf k öğretmenleri bu f _ 

t H il , cn 
n guc oaretmen namzetlerine 
knz:ındıram\yorlarsn vazifelerini 
yapmıımış olurlar. Bunun gibi öğ
retmenin çok iyi bileceği şeyler a
rasında hitabt't, aktörlOk sanatı da 
vardır Öğretmenlerin bu ehliyeti 
kazarıabilmNeri için öğretmen oku 
larına bambn.,ka bir organb:sayon 
knzandırmaı< Hizım değil m"d ? 

ı ır. 

Her köyde Halkevleri teşkilfi
tının devamı demek olnn bir kov 
Halk odası JAzımdır Btı od ~ • • · anın 
tabiı başkam o köyün oğretmenı 
olmalıdır. Eğer bö •)e olursa kov 
kalkınma davnsının kültüre) ta
rafını da taınamlamı oluruz. 



6 

~ .. ~ 
KÜÇÜK BUZ PERİSi 

9'1••••-• ... • .... •••••H••••••••••••••••••-•••••ı•••• 

MEŞHUR SONJA YI 

Bu ~esimlerde, on üc vasın- İ. 
dakı buz uerisinin . birkac 
nefis fıe:ürünü ve ucar eibi ! 

dönüı;..lerini l!Örüvoruz 1 .................................................. -... : 

DA GEÇTi 
Henüz 

Bir 

13 Yaşında Bulunan lngiliz Kızı 
Senede Muhakkak Milyoner Olacak 

B nz üstünde artistik patinaj sporcu olmıyanları da sa h d ·· ·· ran, eyecana 
• . . uşı~ren, zevklendiren bir spordur. Buz üstünde atina. d la.~kcsı yanı İs\'eçli Sonja Henni'ye )il.yık görülmiiştü :on. a J a ~~z ~~

nu bırakıp Amerikalılarla konturat yaotığı vakit .. . b. t amatorlügu
kaç hııftada ~ azanmıştı. yuz m erce doları bir 

ı---.::::---------- ı Sonja'nın şöhreti Amerikalılar a-
8 ugÜ n Nererere r~sında ve Avrupada hala devam e

Gidebilirsiniz ? 
dıyor. O~a bir rakip çıkabileceği. pek 
beklenmıyordu. Çünkü İsveçli haki
katen bir Melaike gibi buz üstünde 
uçarak numaralar yapıyordu. ŞEREF STADINDA: 

Beşi.'!ttaş - Vefa saat 14.45 de 
Eyüp • Galatagençler saat 13 de 
Davutpaşa-Feneryılınaz Sa.11.15de 

1 

Geçe_n .se~e İngilterede Hnzel 
Fra~klın ısmınde küçtik bir kızın 

Sonıa kadar muvaffakıyetli numara-
ıaı Jc.lfl&.J.6.& .ı. .ıc .. 1.&J""" .. ~ ......... .uu-sc..~. V' 4.UrHU.U 

Boğaziçi - Ortaköy saat 9.30 da 

FENERBAHÇE STADINDA: 

Beykoz - Topkapı saat 13 de 
Fenerbahçe - lstanbulspor saat 

14.45 de 

İngiliz kızının on iki yaşında olduğu
nu öğrenenler, İsveçli kadar buz üs
tünde hakimiyet tesisine imkan ol
madığını iddia etmişlerdi. 

TAKSİM STADIINDA: 

saat 11.30 da Galatasaray-Hilal 

---------------------------
Kır Kosuları . ' 
için Hazarlık 
Yapılıyor 

Atletizm federasyonu ~ehirler ara

sında üç grup üzerinden kır koşuları 

yapmıya karar vermişti'r. 
İzmir grupuna: İstanbul, Ankara, 

İzmir takımları. 

Kayseri grupuna: Sıvas, Kayseri, 

Adana, Konya, takımları. 
Eskişehir grupuna: Eskişehir, Af-

yon. İzmit, Balıkesir takımları işti

rak edecektir. 

Aradan ancak on iki ay gecti. Hay 

zel Franklin İsveçli gibi Amerikalı

lar tarafından büyük ücret mukabi

linde angaje edildi. 

Henüz on üç yaşında bulunan İn
giliz kızı Amerikada y~tığı ilk gös
terişlerinde Sonja kadar ii5ta oldu
ğunu isbat etti. Mütehassıslar küçük 
İngilizin bazı numaralarında Tsveçli· 
ye faik dahi olduğunu tasdik etti -
~~ . 

"Buz Perisi,, 
Amerika gazetecileri Isveeıive 

"Buz melaikesi., unvanını vcnniş1er
di. İngilizi gördükten sonra ona da 
"Buz perisi,. lakabını takm1şlard1r. 

Buz üstünde kayaricen. adeta ka
natlı gibi havaya metrelerce s1çra
y1p. ahenkli bir inişle t~krar inmesi 
ve pervaneler ı;?ibi fırıl fırıl dönııesi
le seyircileri hayran bırakan kücük 
İngiliz İsveçlinin pabucunu dama. at-

t1racak kadar kendisini sevdirmistir. 

İngiliz kızını, İsveçliyi yetiştiren 

muallim çalıştırmıştır. Muallimin söy Her ekip, üç kişiden teşkil edile-
cek, müsabakalar 6000 metre üzerin- 1ediğine bakılırsa, yaratıhş ve isti
de yapılacaktır. dat itibarile Franklin İsveçliden da

ha çok üstün imiş. Sonja'nın sekiz ı;e-· 

Rumenler Pire 

Muhtelitini de 

3 • 1 Yendiler 
Şehrimizde karşılaşmalar yaptık

tan sonra Yunanistana geçerek Yu
nan milli takımını 4-0, Atina muhte
Htini 3-2 mağlup eden Rumanya ta
kımı üçüncü znaçını Pire muhteliti
ne karşı yapmıs ve bu müsabakayı 
da 3-1 kaznnmıştır. 

Birinci devre 2-0 Rumenlerin le-

hine neticelenmiş. fakat ıkinci devre 

de Rumenler durgun bir oyun oyna-

nede öğrendiği 75 figürü İngiliz kızı 

üç senede başarmıstır. 
Sonja buz üstünde gösteriş numa· 

ralarını epey seyrek1estirdi. Bunun 

da sebebi, İsveçlinin bllz patinajın

da olduğu gibi sinemada muvaffak 

1luşudur. 

Holivutta bir kaç film çeviren Son 

ja. buz patinajına eskisi gibi vaktini 

veremiyor. Onun açık bıraktığı yeri 

bu yeni İngi1iz küçüğü tamamile dol-

durmuştur. 

Amerikalı organizatörler günün bi 

rinde İngilizi de ellerinden sinema· 

va veya bir kocaya kaçırmamak üze-

m1şlnr, yaptıkları bir gole. Yunan- b" 1 d 1 1 k k t tl ı bir re m erce o ar 1 on ra ar a 
lılar da bir golle mukabele etmişler 

ve maç 3-1 Rumanyalılnrın galibi· 
yetile kapanmış. bu suretle Rumen
ler Yunanistnnda yaptıklan üç maçı 
da kazanmışlardır. 

kaç senesini bağlamışlardır. 

Yapılan hesaplara nazaran Bu2 

perisi bir sene sonra kazandtğı para

ıarla milyoner olacaktır. 

TAN 15 - 1 - 1939 ~ 

ı 1 Okuyucu Mektupları E K o N o M i 
Açım 

Eyüpte Bahariye kontrplAk fabrikasın
da çalışırken geçen Haziranın 21 inci gü
nü elimi makineye kaptırdım. Yahudi 
hastanesine yatırdılar. Elim iyi olmadı. 
Teşrinievvel başında fabrika yevmiyemi 
de kesti ve beni sokağa attı. Üç aydan 
fazla oluyor 12 yasında çocuğum ve ai
~emle. perişan ve açım. Eyüp otobüsçüleri 
ınsanıyet namına bana beş on kuruş yar
d'._mda bulunuyorlar. Çocuğum da yirmi 
dort saatte bir övün yemek yiyor. Onu 
da _devam ettl~i 37 inci mektep mildürü 
venyor. fs dairesine müracaat ettim. Bir 
şey yapamayız, mahkemeye alt dediler. 
Mahkemeye gittim. Asliye birinci hukuk 
diln yaptığı celseden sonra mahkemeyf 
~artın 15 ine bıraktı. Ben şimdl derdimi 
kıme anlatayım? 

Amerika ile takas usulii 
Muameleler hakkında 

Bir karar bekleniyor 

Bahaettin oğlu Mehmet Aksal 

* Bize Su L&zım 

Amerika ile aramızda imzalanan 
ticaret anlaşması, evvelce mevc·.ıt o
lan takas usulünün anlaşmadan son
ra da devam edip etniyeceği hakkın
d~. bir kayıt ıhtiva etınemektedır. 
Tuccarlarımız bu anlaşmadan sonra 
Amerika ile mühim ticari muamele
lerde bulunmak üzere hazırlanmış -
lardır. Ancak Amerikanın takas 
primleri yardımı ile çektiği bazı mal-

Kırkçeşme sulannda basil vardır diye ı lan da ihraç etmek üzer"' ı1~zırlan 
~:rta\r~ sahip olduğumuz sulanmızı kesti- mış olduklarından takas -us~ü k~l~ 

· bu suyu halen camilere ve Eytip dırıldıgı- takdird b · 
civanna veriyorlar. Acaba bi 1 •1 .. e U malların ıhra-'k < z m su ar cı guçleşecegı-· · · mı ro~lu da bu sular değll mi? . . .. ıçın vaziyetlerinin 

. Kesılen sularımıza mukabil terkos iste- endışesıne duşmüşlerdir. 
dık bizden 1200 T. lirası tesisat masarifi Bunun üzerine alakada:::- tüccarlar 
istediler. Susuz temizlik olur mu? Biz telgrafla İktısat Vekaletine ,. 

caat etmişler, fakat verilen cevııP 
kendiler!nce tatminkar görülrnerrıit 
t•r. Buna göre de takasın ka!dırıhP 
kaldırılmıyacağl anlaşılarrıamıştı!· 
Amerikaya ihraç edilmek üzere ti.iC· 
carların topladığı emtes di~er nıero· 
!etlerin çekmediği cinsler oldtı· 
ğundan. malın elinde 1<aLmasındatl 
korktuğu için muamelelerini durdtır• 
muştur. 

Amerika piyasalarını Türkiye rn~ 
ları için daima açık bulundurrnalt 

suretile diğer memleketler piyasala• 

rında Türk emteasının ucuza kapa· 

tılmasının önüne geçileceği de tabjf 

ıı;örülmektedir. 
su almak için nereye ve kime müracaat m~ra-
~eli~! Halbuki şimdiye kadar İstanbul -=----------------------
~-in yuz küsur milyon lira sarfedilm.iş ve SATIŞLAR : iÇ PIY ASALAR •· 
ıç bir eser meydana konmamıştır. 

Aksaray Horhor cadd~~:ebe89 Almanya Geçen Hafla 
Pamuk ve Ceviz Gelen Zahi1efer 

Beden Terbiyesi 

Merkez istişare 

Heyeti Toplanıyor 

M übayaa edigorı Satıldı 

-··B~den terbiyesi umum müdürlü -
ı ~nun teşkilat projesini tetkik ve tas 

dik e~l~me~ üzere markez istişare 
l hey.~tı~n_n kanunusaninin 17 'nci sa
ı ıı gunu ıçtimaa davet edildiği haber 
! alınmıştır. 

Almanya ve İtalya yurdumuzdan 

pamuk almıya devam ediyorlar. İ

talya için satılan miktar pek fazla 

değildir. Ege ve Seyhan mıntakala

rının pamuklarını Almanya tercih et 

mektedir. Yerli fabrikalarımızın be

ğendiği iplik imali ile bez imaline 

elveri~li olan pamuklanmızdan fab

rikalarca mübayaata devam edilmek 

tedir. Sakarya mıntakas:le Gelibolu 

ve Maydos havalisinin Akala cinsi 

pamukları da ancak Mısırçarşısı ih
tiyacı için getirilip satılmaktadır. 

Sakarya pamuklarının kilosu toptan 
41 - 42 kuruştan ve Gelibolu, May
dos pamuklarının kilosu 40 - 42 kıı-

Son haftanın hububat piyasası 
sağlam geçmiştir. Piyasamıza 1!:>56 
ton buğday, 270 ton arpa, 120 toıı 
mısır, 60 ton çavdar, 19 ton tiftik, 
24 ton yapak gelmiş ve ssıtılrnı~tır, 
Buğday fiyatları yükselmek istid:ı .. 
dında değildir. Bunun sebebi tzmir, 
Bahkesir, Bur~acta fivatların i.yiliği 
dolayısile oralara fazla mal ~önde
rilmesine rağmen piyas:ımıza muh· 
telif yerlerden mal gelmesi ve buğ• 
day az gcldifü günlerde toprak mah· 
c:u11eri ofic:inin piyasaya mal ı::"ık.:ır ' 

masıdtr. Son hafta icinr1e 'Prnnc;ıt°"3 
miihim miktıırda sert hnğday ~atıldı
ğ1 haber verilmektedir. 

' ! ~ Eski güreş meraklılarından ve 
( ye~ı k~~ulan İstanbul güreş klübü 
. r~ıs~ mutekait miralay Bay Hafız Be

1 

s'.mı~ İst~nbul bölgesi heden terbiye 
sı dırektörlüğüne tayin edildi - i ö. _ 
renilmiştir. g g 

Dii .. ~.. s1.r: 
ampıyonası 

W .... J ___ - . ' • • .:1._ <;::nhdmiz 

Arpalanmıza harictc:oı talep varsa 
da fiy;;ıtın yüksek olması isracata rna 

Sofya, 14 (Hususi) - Şubatrn 11 
inde Polonyada Zakopane denilen 

spor mevkiinde dünya ski şampiyo

nası yapılacaktır. Bu ski olimpiyadı· 

na Avrupa ve Amerika meml~ketle

ri iştirak edecektir. 
Bulgarlar bu şampıyonada üç tip 

oyun olan salom salınm;ı ve 18 kilo

metde koşularına iştira!< edecekler

dir. Bu sebeple Bulgar ski ekipı ı,;ım

diden Vitoş Balkanında ıdmanlara 

başlamıştır. 

Cevat Tekrar Oynıyacak 
Talebelenn klüplerde oynamama

ları kararından sonra futbol saha -

sından uzaklaşmış eski ı:utbolcular 

tekrar sahaya avdete başladılar. Bu 

meyanda Fenerbahçenin eski futbol 

kaptanı ve milli takım oyuncu'arın

dan Cevat da ekzersjslerıne başıa -

~--

.. IL.a.. W.A.&••-~ 

le; Ceviz Satışları düşmüştü. Fakat son )::ü.u • & ... otl111 

rupadan ııclen bir kaç c:ipari~ üzeri· 
ne çanlıhk başlamıs ve kilo basına 
15 para yükseklik kaydedilmi~ir. 
Kuşyemi için yeni siparişle~ bekle!l" 

Yeni yıldan itibaren ihracaf; için iç 

ceviz talepleri artmıştır. Bilhassa 

Almanyadan iç cevizlerimiz için ye

niden siparişler gelmıştir 45 kuruşa. 
kadar vertlmiş olan mallar son gün- mektedir. Mısır. yulaf. ~avdar satı~ 

\arı da normal şeklini muhafaza et

mektedir. 
lerde cinslerine ve ışlenme tarzlarına 

göre. 56 - 59 kuruş arasında m'.lame

le olmuştur. Kabuklu ceviz ihraç 

mevsimi geçmiş oldu~ndan bu gibi 

malların hemen hepsi yerli sarfiyata 
tahsis olunarak satılmaktadtr. Fiyat
lar 19-20 kuruş arasında normal te-
13..kki edilmektedir. 

Avrupadan Çiçek 

İthal Ediliyor 
Son günlerde şehrimiz çıcekçilel'i 

İtalya ve Holandadan taze kesilmış 
muhtelif çiçekler geirtmektedirler. 

Evvelce ıthali yasak edilmiş olar. ta-

Pirinç piyasasında canlılık devam 

etmektedir. Pirinç mı:ıtakalanndall 
gönderilen mallar gelir gelmez satıl
maktadır. Bilhassa Ege mıntakasın• 
ve İzmirc bol miktarda pirinç sevke

dilmektedir. Yurdun bütün pirinç 

mıntakalarından istihsal olunan pi

rinç mahsulü. ancak memleket ihti .. 
yacını karşılayacak m:ktarda oldu .. 

ğundan fiyatlar sağlamlığını muha .. 
faza edebilecektir. Tosya pirinçlerin

den birinci kalite malların kilOS'l 

toptan 21 23.5 kuruştan ve ikinci 

kaliteler 22 - 23 kuruştan satılmış
tır. Bursa mıntakasmın birincı kall· 
te mallarının kilosu da cinslerine 

göre 26 • 28 kuruş arasında satılmak 

ze çi,eklerin yeri.ne 1st,anbulun muh

telü yerlerindeki çiçek bahc;elerinde 
Avrupa çiçeklerinin ayarında turfan-Fransa Milli Takımı Balkan 

Turnesine Çıkıyor da çicek vetbştirilmis ve bu ış hayli 

Sofya. 14 (Hususi) - F-rans1z mil- ilerı gitmişti. Son defa tekrar çiçek 

h futbol takımı nisandSl Balkanlarda 1 ithaline başlanması yerli olarak ye
turneye çıkmak ıçin !<:arar almıştır. tiştirılen çiçeklerin sürümünü boz -

Balkanlarda Bulgaristanla, sonra muş ve çiçek mağazaları A vrupadan 

Yugoslavya ve Rumanya ile karşı- çiçek getirmeyi tercih ettiklerinden 

tadır. 

yetişen çiçekler satılamıyarak bah-

Fransız takımı, Yunanistana davet çıvanlan mutazarrır etmiştir. Dün 

edilmiştir ve Fransız - Yunan maçı bahçıvanlar aralarında bir roplantı 
için halen müzakerelere devam edi

liyor. Fransanm Bulgaristanla karşı
laşması mayıs ayının ilk naftasında 
olacaktır. 

yaparak bu işe bır çare ara·masını ve 
Avrupadan eskisi gibi çiçek ithalinin 
önüne geçilmesini alakadar makam
lardan dilemiye karar vermişlerdir. 

· O · . 

Yapak ve Tiftik 

Satışları Artıyor 
Yerli fabrikalarımız yeniden k;r

kım ve ince yapak mübayaatma baıt
lamışlardır. Almanyadarı yapak içın 
yeni primlerin bir kısmı gelrııiYe 
başlamıştır. En son olarak yerli fab
rikalarımıza 250 balva s:ıt1ld1Q1 gibi 

Almanyaya ihraç edilmek üzere ı500 
halya kadar satın alınmı~tır Atnıarı
vanın çektiği yapaklar ince ve iyi 
mallar olduğu icin piyasa lnrrla bO 
cıns mal1ar azalmıya ba:;lamı~tır
Yine Almanya icin satılchğı hal'ler 
verilen 1250 balya tiftik bu hafta 

vükı~necektir ~{!iltere hes:ıbıııı:t ~~ 
piyasamızdan tiftik almak ıcin ~<" 
rüşmekr devam etmektndir A n:ıd 11lı.l' 

1 
dan her gün piyasnm1z;:ı tiftik ve ~r.· 

1 pak gönderilmektedir G"len rrıall3' 

1 
rın hiç beklemeden satılması vııPıılt 
ve tiftik piyasalarının sa glamlığtll1 

1;österm1;1ktedi:::-. 

j 
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Bugünkü Sİlriye ~-~~r~~~ez Gurbet====~;._..--
Hikiyeleri 

Müthiş Bir Sefalete Cam · 1 pk vuna bile içine fer d(if-
mlyen bulanık gözlü bir 

küçücük l1lka, yılcuı köpüti. Ken 
dini bildiğindenberl kuyrupnu 
bacaklannm aruuıdan çıkarıp ke
yifli keyifli sallamak fırsatım bu-

Dogru Gidiyor Ka!~~n?~ 
(Taymis) ıazetesi Suriye 

hakkında bir makale neşret· 
mektedlr. İnıilb bakımın • 
dan yaxılan bu yazı Suriye, 
nin bugünkü vaziyetini de 
aydınlatmaia yardım et • 
ğinden nakle deler kısım -
tarını alıyoruz: 

isminde bir A.me 
rikalı kadın dokto 
ru, adi camın hi· 
görünmiyen cam· 
çevrilmesini keş 

GORUNMEZ 
C.AM 

fetmiştir. Dokto ._ ____ _. 

run iddialarına göre, :ptndikı halde 

1 
lamamıı, gözlerinin yap kurumak 
bilmediğinden yanaklan nemden 
kurtulamamıştı. 

Tüyleri, mangal altında sırtlan 
yanmıı kedilerinld gibi kirli san 
renkte olduğundan yıkanaa da te
mizlik hissi vermez, oynamayı öğ

en temiz camlar ziyayı yüzde 92 nls- renmediğinden de kimseyi eğlen
betinde geçiriyorlarmı!J. Halbuki gö- dirmezdi. O güne kadar "Hoşt!,, 
rünmiyen cam ise ziyayı yüzde 99 o- lara alıpnı§tı; ilk "Kuçukuçu!,, yu 

Osmandan lfitti. 
larak nakletmekteymiş. Bir hldise o- Osman bir kabahat lfleyip yad 
larak karşılanan bu keşfin optik illere düftüjü zaman bu köpek gi
lletlerinin tatb:kinde çok işe yarıya- bl sokaklarda ıürtmilf, durmuş. 

'cağı söylenmektedir. neşe yüzünü unutmu§tu. Ona da 
her uzandığı kapı aralığından dili
ni anlamadığı adamlar "H()ft!,, 3 

benzettiği keskin bir kelimeyle 
haykınyorlar, elinde gezdirdiği 
kAğıt çiçeklerle Kulhüvallahi yazılı 
tabaklara bakmadan ters yüzü 

1 

* Yangını haber veren 

bira lı~ıa 

Londranın Blak geri ~yorlardı. 
·on sokağında o- Bu çiçekleri viraneler arasında 
'1ran Carly Rat yapıyor, bu tabakları bostan kıyı-
ilesinin evinde larında yazıyordu. 
·oo senelik bir iç- Bereket ki, ııcak iklimll 

, .... ..,. · i mahzeni var - memleketlerde, Akdeniz kıyılann
'ır. 

Bir gece, bu 
mahzende bulunan bira fıçılarmdan 

bir tanesi, mavzer sesini andıran bfr 
gürültü çıkararak patlamış. Bu ses

le uyanıp, mahzene kopn aile efra
dı, bir yangının da baflamış bulun-

da dolapyordu. 
Bütün geçtiği yerler deniz ko- • 

kuyordu ve ona bu kqku besleyici 
geliyordu. Her yer deniz kokuyor 
du. Deniz, muz. portakal, 19ker ka 
llllfl, kırmızı biber, kekik ve süp
rüntü kokuyordu. Ağaçlardaki ol
gun, sıcak meyvelerle yerlerdeki 

duğunu görmüıler. çürük yem· ı kabuklan kokusun-
Eğer bira fıçısı tesadüfen patla- dan sersemle§tijini ve mütemadi

yen bunları yemekten de içinin 
koflaftığım, bop.ldığmı duyuyor
du. 

.KÖPEK 
y tı.Z-tlll ····················ı 

Re/ ik Halid i 
•••••M•M•M•M•~·~·······~··~·~•M•~·~·······~··~·~•M•M•~·······~··~•M•M•~················· .. • 

nmn arasında, yanakları yaıh din
liyordu. 

Sevildiğini, sevdiğini anlatamı
yan, ne§eSlni ve gönül çalkantısını 
belli edemiyen bir huyu vardı. 
Gözleri fersiz, kuyruğu hareket
siz, akar gözlerile mahzun mahzun 
seviyordu. Sevinç havlaması bile 
bir kısık hıçkırıktan başka bir ,ey 
olamıyordu. Efendisinin arkasın
dan hlli, kovulacakmıf gibi bir 
ürkeklikle gidiyor, dönüp hemen 
kaçmağa hazır bir halde çekingan 
ihtiyatlı, ara bırakarak yürüyor
du. 

N ihayet jandarmaların eline 
düştüler. 

Kollan iple arkasına bağlı, Os· 
man günlerce bir silahlı süvarinin 
önünde sıcak ovalarda yürüdü. 
Köpeği çok geriden, daha ihtiyatlı 
ve ürkek peşlerisıra gelmişti. Ka
rakollarda beklenirken uzaklarda. 
kayalar arasına saklanarak gö7.CÜ
lük ediyor, yola düşülünce mey
dana çıkarak, sinsi sinsi, toprak 
kabartılannı siper tutarak, arka· 
Iarından geliyordu. 

Kulakları dalına tetikte, dlldliy 
dl. Osmanın öksürüklerini duyun
ca bir kısa müddet duruyor, başı· 
m eğip bir kulağını sarkıtarak 
dinliyordu. 

Böylece hududa geldiler. 
Osman serseri ve yabancı oldu

ju için daha cenuptald bir komfU 
ülkesine atılacaktL Suıın aflDD 
-""l"'"&a.a•"" aaw~CIA.\.& 3a. -

Hep bu ümitle, ciğerlerinin t&o
küldüğüne, sade dışardaki meal 
tan değil, içinin at91inden de ~ 
dijine bakrnıyarak yürüyordu. 
Hasretin sona ermesi .için hem de 
asker gibi, dik ve intizamlı yürii
yordu. 

Barakalar önünde durup elleri
ni ipten sıyırdıkları zaman ona 
anJdı. kucalJM aJdı, apuı, ~ • ...... lllrdell lnllldl. 

G6mrlk --- ...... ......... ~ ........ ---~ 
- Yuak, .._,ttl. INylllf 

cWmm-1 olmeclen bqvaD .... 
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ADYO 
~~~~~~~,~~~~~R~a~d~y~o_s~~u~~""~"""~iz ~ 

~ 
18,30 Program. 18,35 Tn:rk müzlği (in- pr1a (Feryat edJyor bir «111) 4 - Rahmi Pl). 19 Konuşma (ziraat saati) 19,20 Sa- ~ 

'ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kvı. 

i'. A. P. 31,70 m. 9456 Kca. 20 Kw. 

12,30 MOzlk (hafif müzik - Pl). ız Sa
at njans ve meteoroloji haberleri. 13,10 
Tilrk milzlği (saz eserleri ve şarkılar) 
Okuyan: Semahat ÖZdcnses. Çalanlar: 
Fahire Fersan, Refik Fersan, Basri Üf
ler. 14 Konuşma (Ev kadım saaU) 14,15, 
14,30 MQzlk (hafif mQzik - Pl). 

17,30 Program. 17,35 Milzlk (danslı Pn
ı:zar ç:ıyı). 18,30 Saat ajans haberleri ve 
meteoroloji. 18,40 Konuşm3 (Çocuk na
ti). 18,55 Türk mllziğl: Pcsrev, şarkı, se
mai ve taksim. 1 - Emin A~a Suzinfık 
peşrev, 2 - Hacı Arif SuzlnAk prkı 
(Çekme elem ve) 3 - Rahmi SUrln6k 
şarkı (Bir sıhn tarab) (Nağrncl ısa7.'t'
daki tesir) 4 - Cevdet Çağla Viyola tak
simi. 5 - Kdzım Kilrdlli hlcazkdr şarlrı. 

(Bir görüste çeşml mestlnle esir) 6 -
Osman Nihat lilcozkAr şarkı (Ellere u
zaktan) 7 - Kemal Emin Mahur prkı 

(İki glSzQm seni) 8 - Mahur halk torldl-
1rll (Giyer fistanı) 9 - Nikolald lwhhur 
saz semaisi) 10 - Rahmi Milstcar prkı 

(Gel ey sakı şarabı) 11 - Mustafa Na
fiz Huzam şarkı (Gönlüm nice bir .. Pn). 
12 - Hazam hnlk türknsO (Ata blnes!m). 
13 - Cevdet Kozan Taksim. 14 - ~eki 
Arif (D !keşi haverıın) şarkı (Açıldı bah
<;cdc gfiller) 15 - Lcm'i Hüseyni prkı 

(Zaman olup) 16 - Halk türknstı (Ey 
crcnlc.'r serenler) 17 - Andon Hn'!evııt 

saz semaisi. Okuyanlar: Mustafa Çağlar. 

Milzeyyen Scnal'. Çabnlar: Vecihe, Cev
det Çağl:ı, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Ke 
mal Niyazi Seyhun. 20 Spor Anadolu A
'jjansı spor servisi. 20,10 Tilrk mOziğl (in
ce saz - Ferahntık fa lı) 21 Saat, Ajans 
hab rlerf. 21 Müzik (RlyaseUcQrnhur 
bandosu: ŞeŞf İhsan KQn<;er) l - Bryk 
Al (TOrk Zafer) Marş, 2 -- Webe:r (R~ 
dt et Polona! e) Klarlnetler konseri. 3-
J. Strauss (La Chauve sourls Uvertür. 
4 - J, J. Mayan (Fetes cxotiQue No. 2 -
Chez lcs Bayadercs) dans 5 - F. Llszt 
Symphonische Dlchtung No. 3 Prelnd. 
21,55 MO:dk <Küçuk orkestra: Şef Necip 

•lan) :J t ıo G nardt (M K~acJ 

~ valın. 2 - Willl Kocster (Hlnt 
lılsi). 3 - Bernhard Kutsch İspanyol 
rlsi. 4 - de Michell (Memleket has-

-:::) serenat. 5 - Bernhnrd Kutsch Çigan 
lcnterlsl. 6 - Willl Lantenschlagcr (Pri
mavcra) Arjantin serenadı. 7 - Hens 
Maim.er Viyana palkası. 8 - Rlo Cehardt 
(Nokttlrno) Ninnl. 9 - Bcrnhard Kutscll 
'Macar Mnrşı.22,45, 23 Son ajans haber
leri ve yannki program. 

- -~ Pazartesi, 16.1.1939 ' 
~,....,~~-

12,30 Milz!k (oda müziği - Pl). 13 Sa-
at, ajans, meteoroloji haberleri. 13,10 Mü

z.ik (güzel esler - Pl). 13,30, 14 TQrk 

mnztği - Pi). -

cesaz - Bestenlgılr, Seba faslı) Okuyan: Muhayyer ~kı (Serapa hQsnQ ansın). at, Ajans, meteoroloji haberleri ziraat 7 - Osman Nihat Hicazktır şarkı (Eller 
Tahsin Karakaş. Çalanlar: H. Derman, 5 - Reşat Erer Keman.taksimi. 6 - Mwı borsası (fiyat). 19,SO Tilrk: milzPI (Fasıl uzaktan bak). Okuyan: Semnhat Özden 

.,,...vuş sar pus şarkı (Du çeş- heyeti - Hicar.kAr faslı). 20,15 Konuşma. ses. 8 - Leyltı Hicazktır şarkı (Nerd E. Kadri, H. GQr, B. Utıer, H. Tokay. tafa ~ft Hi elik 
5 

19,20 Konu~a (doktorun s:ı.atl) 19,35 mimden gitmez aşkın hayali) 7 - Hacı 20,35 Türk müziği (Şarkılar) 1 _ Leyltı sfn neme acep) 9 - Lem'i sfnhan şar 
Türk milzlği (Kltısik program), l - Ra- Arif Bey Hl tn kü (A d uf Yekta Mahur pesrevi. 2 - Bekir A- caz r man ağlar ca- Hüuım şarkı (Ey sabahı hOsnü nn) 2 - 13,30 Milzfk (operalarda - Pl). 14 Sa- (Nan aşkınla km oldu) 10 - Rııhmi Is-, 
ğa Mahur beste. (Bir Afeti meh peyker nım) Halk torküsü (Bülbal taşta ne ge- Lcyltı Hüzam şarkı (Harabı intizar ol- nt, ajans, meteoroloji haberleri. 14,10 fahan şarkı (Ebne beyhude figan) Oku 
ile nüktelerim vnr. ·3 - İtrl PencgMı bcs- zer). 9 - SalUhattln Pınar Hicaz tnrkü dum) 3 - Lem'i HQznm şarla (Aman Türk m01Jği (- Pl). 14,45. 15,30 Milıik yan: Mahmut Kanndaş, R. (Neydik). 11 
te (H hb ti d İ (~tılA yaşıyor) 10 - Sadettin Kaynak stıki). 4 - Refik Fersan Tanbur taksim. (operetler ve film milzfklcrf -Pl). Asım Hicaz ş:ırkı (HC'r zahmı ci ersuza). 

em 80 e lldar). 4 - trl Seg:'ıh Nihavent şarkı (Kirpiklerinin) 11 - E- 5 - Lem'i Suzinftk şıırkı (Yeter hicran- 12 - Halk türkOsO (Ay doitdu batmadı 
ağır semai. 5 - Dede Mahur yQrQk se- viç tilrkil (AUadım bahçene girdim) O- lı) 6 - Lem'i Rast •arkı (Yolt mu ca ) 17,30 Progrnm. 17,35 Müzik (dans sa- mı) 13 - Halk tilrkOsQ (Karanfil oylum 
mal. 6 - B. Uner Ney taksimi. 7 - Mus kııyanl r: .... tt •ık " n • ati Pl) 18 30 Tü k Q ı:ı · muza er ! ar, S. Tokay. Ca- 7 - Halk türk(ls{l (Yüril dllb ~.., Q) - • r m zlği (ince cınz oylum. Çalanlar Vecihe, c. Kozan, n. 
tafa İzzet Segtıh şarkı (Doldur getir ey lanla · V ih C K er "ur · kü d" r. ec e, · ozan, R. Erer, R. Kam Okuyan: Semahat Özdensas. ç.~lanl~r·. r ıU hlcazkftr faslı) 19,15 Saat, Ajans Kam. 20,30 Temsil: Per Günt (yazan: 

sftkf) 8 - Dede Mahur şarla (Gönnt ad- 21 K (TQ ki " " lı bülbOlüm). 9 - Sadullah Ağa Hicaz- onu~a r ye postası) 21,15 Sa- Vecihe Refik ve Fııhire Fersan. 21 Saat, meteoroloji haberleri ve ziraat borsası Helnrick İbscn) (Türkçesi: Seniha Bedll 
kftr şarkı (Hıram et gülşene). 10 - Çor- at, esham, tahvflftt, kambiyo - nukut bor esham, tnhvfltıt, kambiyo - nuk-ut borsa- (fiyat). 19,25 Komışma (dış politika hd- Göknll) (Montaj: Ekrem Re it) Radyo 
lulu mcazkdr şarkı (Aldı beni iki) 11 - sası (fiyat) 21,30 Milzfk (r:ıdyo orkestra- sı (fiyat) 21,10 Müzik (Oda müziği - dlseleri). l!l,40 Tilrk müz.iğl (Muhtelit o- küçük orkestrası refnlı:ntiyle) 21,30 Saat, 
ş sı - Şef: Has:ın Ferit Alnar). 1 - L Van Frltzsche Kuartet). 1 inci K<'man Gustav esham, tahvllfıt, kambiyo - nukut borsa

evkl Hicazkflr şarkı (GllnlilmQ düçar Beethoven: 3 üncil Leonore uvertür. 2 - Frftzsche. 2 fncl Keman Lother Gebhardt kuyuculardan şarkılar). 1 - Zeki Meh- s1 (fiyat) 21,40 MOzik (kQçük ork stra
eden) 12 - Vecihe Kanun taksimi. 13 - L Van Beethoven: 6 (no SenfonJ Fama- Viyola Johannes Oelsner, Cello Volkmar met Ağa FerahnAk Pevc:revl. 2 - Lem'l Şef: Necip Aşkın) 1 - Walter No:ıck (Ro 
Tuna sesi (Uzun kavak yeşillendi). 14 - jjl!r (Pastoral). 22,30 MQz!k konuşma- Kohlschntter. Klfıslk (RomnnUk) ve şarkı (Lerzan ediyor) 3 - Tnnburt Ce- manUk uvertür) 2 - Frled Walter (RQyn 

Mustafn Çavuş Hilseynt şarla (Bir dll- lnn (Folklor). 23,45. 24 Son ajan.S haber- Modern eserler. 22,40 Milzlk (Küçük or- mil Eviç şarkı (Bir nigah ile kalbimi) keman solo ve orkestra için) 3 - Wal-
berdlr beni). OJruyanlar: Knme okuyu- lerf ve yarınki program. kestra şef: Necip Aşkın) 1 - Hanns T •hr 4 - Halk türkilsü (Elveda dost deli) 0- ter Noack (Köy hlkl'tyelerl) 22,15 Konuıı-
culan. Çalanlar: Vecihe, R. Erer, Fcrsan, B AJJ kııynn: Muzaffer İlknr. 5 - L<'ITl'i Uşak (h ft 

crsan, K. N. Seyhun, C. Kozan, B. .. bnh şarkı (Neler çektim neler) 6 _Raif kurM _ (d 1
1. Un ., ş:ırkısı) 3 - J. Strnuss (Çardaş). ans P "klan) 23,45. 24 Son ajans haber-R. F ~ 

avyera valslan. 2 - ttaıo Azzonl (Sa- ma a alık posta kutusu). 22,45 MOzlk 

er, R. Kam. 20 35 Saat, njans, meteo- Çart:amba, 18. 1. 1939 ' 4 F dili HicazkAr şarkı (Rengi Ruhs:ı.rma). leri ki 

1 ,1 h b lerf 
r ' 5 - rans Abt (Ormanlarda ve ninni. ve yarın program. 

ro o a er ziraat borsası (fiyat) '-ı 
20,45 Milzlk (Oda müziği) Piyano: Cemal ~~,..,; t - Gerhard Winkler (Donna Chlqulta) 
R-'t K O spanyol uvertür. 6 - Hanns Löhr (DO-
~ eman: rhan Borıır. Viyolonsel: 12,30 Tilrk müziği - Pl 13 Saat, ajans ğ(I 

Enver Kakıcı. l - Van Beethoven-"'rlo 1 n marşı). 7 - Tomıın (Viyana hOlya-
· ı meteoroloji habe.rlerl 13,10. 14 M"-'k an) vals 23 45 24 s 4 

mmllr). 21,05 Konuşma. 21,20 Milzik (kil- ~ · • · on aJans haberleri 
çQk orkestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - (RiyaseUcümhur bandosu - Şef; İhsan ve ::rarınkl program. 

Frltz Recktenweld (Grinzlng de) potpu- KOnçer) 1 - İbo Gotos İspanyol marşı. ~~~) 
rl. 2 - Pepi Mililer Küçük serenad. 3 _ 2 - P. Lecome (Lnferfa) İspanyol .WU. C 20 1 1 " p 

1 
uma, • • 939 ~ 

au Holzner (Saksunya köylQ dnnslan). No. I Les Toros. No. II Le Reja No. IIİ ~ 
4 - Bucalossi (Pestalozza'nın bir ş:ırkısı) La Zarzuela. 3 - F. Lehar - Dle Lus-~~ 
Cirlblrfbin. 5 - Anton Rublnsteln (Kos- Uge Wltwe potpuri. 4 - E. Grleg Norveç 12,30 TQ 
tümlU balo) sQitlnden Cobıınlar. 6 _ de dansı No. 2. rk mQziı;tf - Pl. 13 Saat, Aj:ıruı, 
Michell (Şen serenad). 7 - "Tlcm"nn meteoroloji haberleri. 13,10. 14 Miltik 

., u 18,30 Program. 18,35 Türk mOzlği (İn- ( 
(Zenci dansı}. 8 - HC"uberger (Ş:ırkta ces:ız Sultani yegfıh fnslı) Okuyan: Tah- şen parçalar - Pl). 
isimli mlitten (Çeşmede) parçası. 9 - sin Karakuş. Çalanlar: H. Derman, z. l8,30 Program. 18,35 TOrk müziği (in~ 
Niemann (Vals Boston). 22,20 Saat, es- Derman, E. Kadri, B. Urıer. H Gür, H. saz Acem aşlran). 19,15 Konuşma (haf
ham, tahvfüit, kambiyo - nukııt borsası Tokay. 19,35 Konunna. 19,50 Türk mn·•- talk 
(fiyat). 22,35 Müzik (Bir solist - ve d"ns ..... ~ ı spor saaU). 19,30 Soat, ajans, me-

u ği (PPesrev ve şarkılar) 1 - Şehnaz teorol jl h b ı r1 plfıklan). 23,45, 24 Son ajans hnberlft~i 0 
a ere ve ziraat borsası (tl-'"" Peşrevi 2 - Tanburl Cemil Şehnaz şar- t) 

ve yannkf program. kı (Feryat ki feryadıma) 3 - Hafız Yu- ye . 19,40 Tilrk müziği (Muhtelif 58rkı-

~,,..~~ 

Salı, 11.1.1939 
~6'1'>JllT'---'-.I~~~~~ .... 

12,30 MOzik: (KQçQk orkestra - Şef: ~e
clp Aşkın). l - A. Rubinstcln (Kostum
ıa balo süitinden) başlangıç. 2 - A. Ru
blnstcln (Ko tamıa balo sfiltlnden) Na
poll balıkçılan. 3 - Rio Gebhardt - Ro
mans - Viyolonsel ve orkestrn i<;ln. 4 _ 
J. Strauss Polka. 5 - Hannı Schmidt 
(İnciler} vnls. 13 Saat, ajans, meteoroloji 
haberleri. 13,10 Milzlk (Kilçük orkestra
nın devamı). 6 - Leopold (Yeni dilnyıı
~ .eski şar~ılnn) 7 _ F ... ~niJl..119~fA 
Melodi. 9 - Gerhard Winkler Kcmnnın 
aşk şarkısı. 10 - Beethoven Skoçya ha
valan. 13,45, 14 TQrk milzlği - Pl 

1830 Program. 18,35 Türk müziği (Fa

sıl heyeU - Muhayyer faslı}, 19,20 Saat, 

ajans, meteoroloji hrıberlerl, ziraat bor

sası (fiyat). 1!1,30 Türk müzi i (Muhtellf 
oyun havalan). 1 - (Aç kapı oyun hava-

61) % - (Bartın oyun havası). 3 - (Genç 

Osman oyun havası) 4 - Anadolu oyun 

havası) 5 - Ödemiş Zeybeği) 6 - (Bn
lıkcsir zeybeği) '1 - İzmir Kordon zey

beği) Çalanlar: S. Yaver Ataman, Veci
he, C. Kozan, C. Çağla, H. Gl1r. 20 Konuş 
ma (Hukuk İlmi Yayma Kurumu). 20,15 
Türk müziği (Şarkılar). 1 - Hüseynt pes 
rev. 2 - Rahmi Hilseynt ı:ırkı (Acep 
ntızende ~u) 3 - Suphl Ziya Hilscynt 

suf Hlca:z şarkı (Sevdayı) 4 - Hafız Yu- lar, Rumeli U\rkillerl) 1 - Baynt1 Arn
suf Hicaz şarkı (Aşık oldum kuzucağım} ban peşrevi 2 - dl Ahmet Karcığar şnr:O 
5 - Kemal Niyazi Kemençe Taksim 6 - kı (Zahmı hicranın gibi tııemde) 3 _ 
Tntyos Hilzam şarkı (Kfığıthanede) 7 - Hacı Arif (GönnI bezıni harap abad gam 
Dede Ynrnk semai (Rehl aşkında). 8 - dı 
Yusuf Paşa Hilzam saz semaisi. Okuyan: r) 4 - Suphl Ziya Usak şarkı (DökOI-
Sadi Hoşses. Çalnnlnr: Vecihe; c. Çağla, mQş zambnk gibi) 5 - Dede Uşak şarkı 
K. N. Seyhun, Refik Fersan. 20,20 Konuş (Al!latırlar güldilrfirler) 8 - Tellal Za- i
ma (Mizah saati). 20,40 Saat, ajans, me- de karcığar şarkı (İld de Turnam) 7 ._ I 
tcorolojl haberleri ziraat borsası (1 'yat). K ~ l u arcıı;ıır saz semaisi. 8 - Rumeli halk 
20,50 Temsil (Fırtınadan sonra) yazan: ' 
fbnlrrefJk Ahmet Nuri Merhum). 21,20 türkOlerl. (Koyun beni yükseklere, Sı:ı-
Milzfk (küçOk orkestra - Şef: Necip Aş- bah olsun ben bu yerden gideyim. D:ığlar 
kın) 1 - Frftz Rectenwald - Vlynn:ı dağlar viran dağlar. Ali imin knsın ... ı k:ı
mOzlklerf potpuri. 2-Willi Rlchardz (İlk re). Okuyanlar: MOzeyycn Senar, M. O t1 
......... '"" lar. Çalanlar: Vecihe, Cevdet C •l:ı, K~ 
.ı::.ı_'iır· ·.(!,.h!,r .. ,.it~·)'' .·:rıs.-·r~ .t\Uıaaeı cuk Esırgeme Kurumu) 20,45 Muzık ( l<ı-
(Saz çalan fışık süitinden) Aek rüyası. ynsetlcümhur Rlannonlk orkestrası :;et 
5 - Hanns Löhr (MemlC'keten memle~e- Praetorius) l - Nino Neidhardt: İkarucı, 
te) muhtelil memleketlerin melodileri senfonik şiir. op. 67. 2 - Nlno Neidhardt 
üzerine rapsodi. Johannes Brabs - Macar Yaylı sazlar kuarteti ve orkestra ıçin 
dnnslnn No. l ve 2. 7 - Bccthoven Konçerto, op. 74 3 - W. A. Mozart: Scn
MC"nuetto (Sol Majj5r) 8 - Victor Au- fon! Re matör No. 504, Adagio - Alleg
bcrt (Göbekliler resmi geçidi). 22,20 Sa- ro, Andante Presto. 21,45 Saat, esham, tah 
at, esham, tahviltıt, kambiyo - nukut bor vilftt, kambiyo - nukut borsası (fiyat}. 
sası (fiyat) 22,30 MOzlk (senfonik pl4k- 21,55 Müzik (kOçük orkcstrn - şef: Nc
lnr) 23 MQ1Jk (dans pltıklan). 23,45. 24 cip Aşkın) 1 - Johannes Brahms Ma
Son ajans haberleri ve yannld program. car dansı No. 8. 2 - Willl Rlchnrtz (Kü
~ '-""-....._""-~'" ~ çük balet silitl) 3 - Frled Walter (Sere-

Perşembe, 19. 1.1939 nat) 4 - de Micheli (Çocuk oyunlan). 
5 - Hanns Löhr (Büyük vals) 6 - Main 

, " ..... ~~ ..._ ""'°"'' zer (DilğOn töreni). 7 - Leopold (İs-
12,30 Türk milzlğl - PJ. 13 saat, Ajans, panyol melodileri) potpuri. 8 - Hans 

meteorolojjl haberleri. 13,10. 14 Miltlk Mainzer (Serened). 9 - Tempo Temoo 
(Galop). 23 Müzik (dans - Pl). 23,45. 

(operetler ve hafit mOziklcr). 24 Son ajans haberleri ve yarınki prog-
18,30 Program. 18,35 MClzik (cazband- ram. 

8 
itimat --------· Nefs 

Cep Kitaplan serisinin 8 incisi olan 
1efse itimat 
Bugün çıktı. 

Waldo Emersonun bu felsefi eserini herkes okumalıdır. 

Cep Kitapları Serisi 
Neşriyatına muvaffakıyetle devam ediyor. Şimdiye kadar 
sekiz kitap çıkmıştrr. Bunlar: Atatürk; Yüz Sene Uyuyan 
Adam, Rip Wan Winkle, Kabuğuna ÇekiJmi, Adam, Mar
knzı:lln.Jytn.~ .,.,.;; ...... ı .... ; A .... ....,; R1r Knvli1 Kı7.J. 1soanvada 
Senelik abonesi 8 lira, altı aylık abonesi dört buçuk lira :ır • 
Senelik abonelere bir kütüphane hediye edilir. Kütphanc.· 
!erimizi bir haf ta sonra idarehanemizden alabilirsiniz. 

Yeni adresimiz: Ankara caddesi Reşidefendi hanı, bi
rinci kat, Cep Kitaplan ldarehanesidir. Mektup ve sipa
ri lerinizi bu adrese gönderiniz. Posta kutusu numarası: 
79. Bu adrese de gönderebilirsiniz. Kitaplanmızı gazete 
müvezzilerinde ve her kitapçıda bulabilirsiniz. 

ispanyada Engizisyon 
Eserinin muharriri meşhur Clemen Wood'dur. Kitap 

kapaklarına isim yanlı~ yazıldığı için özür dileriz. 

CEP l<ITAPLARI 
lstanbulda Reşidefendi Hanında 

lnnan pabuççu camlıklapnın önlerinde fabrika kız

larını ve şirket katiplerini imrendiren renkli, çeşit
li, cafcaflı kava.f işlerini seyretti. Borekçinin kuru
bohaçalarına manasız, manasız baktı. Eskı Kredi Li
yonenin altındaki kahvenin köşesuıde durup geriye 
döndü. İru;anların ürkütülmüş köylü tavukları peri-

eder gibi şakalaşışlarında da bir açık üstünlük vardL 
Ötekiler bunlara karşı hissedilir bir saygı gösteri
yorlardı. 

Bir sade kahveye bu kadar oturulur, deyip 
kalktı. 

Açık hava birdenbire poyrazladı. Yeni bir kar 
geliyor. Biraz idman yapmak için Yüksekknldırım· 
dan çıktı. Tünel karşısındaki Fişcre girdi. 

~A GÜNDÜZ TEFRiKA No. 13 

§anlığı ile otomobillerin, tramvayların aralarından 

nasıl çırpınıp kaçıştıklarını ve bunu nasıl karşıdan 
karşıya geçmek sandıklarını seyretti. Ayak simsar
lığı yapanlardan işsiz kalanlar kahveyı doldurmuşlar 
kimi tavla oynuyor, kimi gazoz içiyor, çay içeni pek 
az. Bu kahvede, ne çok içi yanıklar varmış, kış gü
nü gazoza bu derece düşkünlük! diye gülümsedi. 
Farkında olmadan rıhtıma çıkmıştı. Güzel, giızel, ye
ni yeni vapurlar yanaşmış, yolcu eşya alıp veriyordu. 
AllahAllah!diye kızarak söylendi.Yepyeni bir bcmbe 
yaz vapurların her deliğinden sarı, kara, kahverengi 
çirkef sızar da temizliyen bulunmaz mı? Kırk yıllık 
Rumanya vapurlarının sakızlıi,rını, temizliğini gör
müyorlar mı? 

- Herkes birayı temmuzda içer. Halbuki bira 
böyle lapalapa kar yağan mevsimde içilir.Kibar salon 
}arda dondurma yenildiği gibi. Gittikçe serpilen mat
mazel ! Bana bir bira verir misin? Dankeşon bayan 
fro1ayn! Düğününde de ben sana bole veririm. Bu mektubumu babana, teyzene göster de bir 

aaha şuna buna bir tahtada (kc9dini beğenmiş) deme 
sinler. Hayat yalnız kendi öz şahıslarımızdan ve doğ
mntik laflnrımızdan ibaret değildir. Hayat müşterek 
bir turbiyondur. Tek ben tek benim d~yenler an
ilmerkcz kuvvete kapılıp boşluğa fırlarlar. Hoşkal.. 
Sana karşı benim aleyhimde bulunanlara çok çok se
lam ederim. Eserime başlamak niyetinde bulundu
ğumu tasavvur etmeni düşüneceğime karar vermek 
arzusundayım küçük dostum! 

- Yahu! Bir çırpıda bu kadar ~k lafı nereden 
buldun? I . 

- Bazı laflar vardır ki, lşkembel kübradan fış
kırıyor. Baztlan beyni valadan dökülür, bazıları da 
kalbi perişandan sızar. Bu ltıflnr da sonuncusun-
dan sızdığı için böyle bir çırpıda oldu. 

- Hiıliı o buruşuk kadını seviyo .. : 
- Sus! O buruşuk değil, çizgili kadındır. 
- Seni torik avlar gibi avlamış. 
- Hayır. Örümceğin sinek avladığı gibi. Sen mı-

nimini bir örümceğin koskoca bir kara sineği nasıl 
avladığını bilir misin? Minik örümcek pencerenin 
üst pervazına kurulur. Aşağıya bir ip sarkıtır. Bilir 
kit koca kara sinek abdaldır, pencere camı hakkında 
bir bilgisi yoktur da camı hava san!?'. dışarıya çık
mak ister, kafası cama vurur, o yine hava sanır, yine 
saldırır. İşte bu avanakça hücumları sırasında örfun
ceğin ipliğine çarpar. Hapı yuttu gitti? Örümcek he-

men ön aynklarile bir usta ve çevik boksör gjbi ~a
lısmıya başlar, İplik sağa doğru öyle döner ki, ucun
daki sinek çarkı felekieşir. Sonra bırakınca büklü
mün aksi tesirilc sola döner. Sinek de beraber. Sağa 
sola, sola sağa derken sinek sersemler, bayılır, ondan 
sonra örümcek ipliği yukarıya alır ve sineği konser
ve yapıp saklar. 

Güzel çizgili kadın da galiba benim örümceğim 
oldu. Senin anlıyacağın bu. 

Nazife Hanımefendilerde 
Mektup işlerini bitirdikten sonra çıktı. Dustu 

endi işleri için ayrıldıktan sonra ne yııpacağını dü
undü. Gece yarısını beklemekten başka bir yapaca

ğı yoktu. Sanki akşamdan gitse ne olur? Meli ne bile
cek ki, kendisi için gelmiş kedi, ciğer beklP.r gibi bek
lemektedir. Ya hiç gelmezse? O zaman oyuna da
lacak, daha doğrusu daldırılacak. Sonu tabii ziyanla 
bitecek. Halbuki oraya çoktan bıraktıb'l oyun için 
gitmiyordu, bu vesile ile onunla bir daha ve belki 
bu sefer daha yakından karşılaşmak için gidiyordu. 
Akşamı ve gece yansını etmeli. Demesi kolay, etme· 
11, nma nasıl etmeli? 

Boyun atkısını iyice sardı, ellerini pantalonun 
ceplerine bir daha çıkarmıyacakmışcasına yerleştir

di. Galatadaki Cenyo'ya uğradı. Bir gün önce ava gi
denlerden çulluklar hakkında malCıımat aldı. Bir sa
de kahve içecek kadar oturup çıktı. Karaköyde sıra-

Sebep ve ihtiyaç duymadan, oradalt' kahveler
den birine girdi. Oturdu. Kalabalık, bır konyak is
tedL 

- İçki yasak? dediler. 
Içki yasnk m1?Tuhaf! Duvarlardn cana can katan 

Kanyak içiniz, diye lliı.n dolu. Nasıl yasak olur? 
- Kendi kendimize yasnk etti. Zecriye parası 

~ok da. Zecriye demek, hani vergi vedp izin kô.ğıdı. 
- Anladım. Bir sade kahve. 
Arpa ile karışık bir kahve getirdiler. Btrdc-nbi

re dikkati kabardı. Kahvede oturanları şöyle bir süz
dü ve konuşulanlara kulak verdi. Burası bir Babilon 
komprimesi! En az on bir millet saydı. Kim yc.ktu ki. 
Maltalıdan Çin kırmasına kadar. Hemen hepsi de bi
ribirlerini tanıyorlar ve biribirlerine dost görünü
yorlar. Hepsi de hem kendi dillerini konuc:uyorlar, 
hem kendi lehcelerile türkce. Bütün bunların icinde 
bir noktaya dikkat etti: Karadenizlilere. Bunlann 
seslerinde, konuşuşlarında , durşlarında ve kumnnda 

İçinden, şaka etmek geliyordu. Fakat bu içten 
gelen saka arzusu sahte idi. Bunu hissetti. 

Hakikatte müphem bir heyecan içindeydi. Gece 
yansı ne olncak? Çımacı Habeş Yusufun Zehra plA
nını ne derece düzenledi? Meli yine donukluğunu, 
old1rışsızlııttn1 bırakmıyacak mı? Acaba dahn k!m

lcr bulunacak? 
Bmıaldı. İkinci btravı bitJrPmı>df'n C't'ktı. 
Vasilin merdivenli tavernasında Bcyollu nlafran 

gası saz henüz başlamamıştı. Kemancı kadın ahba
bıydı. Selfım verip oturdu Biraz konuştular. Bu. ter
biyeli. ağır, dfirüst bir kadındı. Onunla bundan ö
türü ahbaptı. Bu kadın da bahtsızdı. f yt bir ı:ıile kızı 
olar.ık yetişen bu yüzü clzgiH kndın e~er vnktlle bir 
cok yüksek hocalarrfan keman dersi almamıs 'll!':ay
dı ştmdi ya aç kalırdı. ya muayyen saatlerde cıplak. 
Her zaman karılar kötü olmnz. çok defa da kocalar 
kötünün kötiisü çıkar. Suçu yalnız kanına bulmak. er 
keğin ne malın gözü olduğunu inkar etmek, hiç 
değilse anlamamak demektir. 

- Yeni bir rumca şarkı ç1ktı: SPvc>cek$ln. A'f!
lasan da, bırakılsan da, ölsen de seveceksin.. Size 
bir solo yapayım mı? 

- Hem çalar hem söylersen. 
- Sesim yok, biliyorsunuz. 

(Devamı t•ar) 
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~BULGAR Sı\UIK 
vaı~on ifaırftlhlDırı En IEsıraırDo Çelhııreso: 60 

Çakırcalının izi Bulunamıyordu 
Bunun Sebebi de Efenin Yalnız Köylerden Değil, 
ı umandanlar Muhittinden de Gizi i Eller Bulmasıydı 

9 

_,. Bu tarzı hareketle Çak1r
calıyı bulmak, vur -

ak değil de geçtiği yolu, gıtti~i 
m . k-. tikameti bile anlamak ırn_ anSJz-
~ı. Nitekim Nazılli, Milas, Ödemi~, 
Muğla, Denizli, Alaşehır, .Manisa, 
Salihli ve civarlarında dc.laşan 
bunca müfrezeler de Çakırcalıyı bu 
lamıyor, nerede .?l?uğl~nu öğrene
miyorlardı. Tabııdır .~'· -~ulamaz, 
öğrenemezlerdi de. Çunku: 

rinde aradığım kağıdı bulup çıkar 
mışlardı. Artık işın içyiızü butiın 

çıplaklığiyle meydana çıkmıştı. 

RedJf kumandanı Hamdi bcyln, 
müfrezelere verilen hareket emir
Jerı hakkında bilerek, bılmiyerek 
verdiği malumatı kolbaşı Mehmet 
ağa, mektupla Çakırcalıya bildıri
yordu. İşte delili de elimdeydi. 
Akşam ve kerahet vakt~ olduğu, 

bu vakitten sonra da göriişülüp 

anlaşımıyacağı için Paşaya ertesi 
sabah gittim. Elimdekı ınektubu 
saklıyarak, işi kısaca anlattım. 

Sait Paşa, bu samimi haberlerimi 
iyi karşılamadı. Kolağas! Hamdi 
beyi, kolbaşıyı korumağa kalkıştı. 
Bu durumda elimdeki mektubu 
Paşaya vermek suçun en önemli 

rin tamamile doğru çıktı oğlum. 
Takip kumandanlığına eski zap
tiye nazırı Ali paşa tayin edildi 
Vakıt geçirmeden git Ödemişe . 

Pek sevdiğim, saydığım paşanın 
ellerini öperek odasından çıJttık

tan sonra hiç beklemediğim bir te 
sadüf, Beyazıt meydanında Kara 
Sait paşa ile yüz yüze getirdi ben.ı. 
Umduğumun tersine paşa gerçek
ten bir içtenlikle elimi sıktı, ve: 

KARLAR ALTINDA KOP 

Başta Kara Sait Paşa olmak 
üzere bütün mı.ifrezelerin 

başlan zulı.im,_ d~~a~, küfu~r, haka 
ret, hapisle koyluyu bayagı sın
dirmişler, hükumetten soğutmuş
lardı. Takipçilerin nazarında he
men hemen her köylü Çakırcalı
nın yatağı, habercisiydi. Bu yalan 
değildi. Fakat köylü böyle olmak
ta çok haklıydı. 

Kara Sait Paşa, uğradığı köy
lerde, köylüleri bayıltıncaya kadar 
döverken, müfreze kumandanı, af
federsiniz, ana, avrat söverken, 
jandarma çavuşu köylü~~ün ~arı
nı yoğunu sökerken, dıger koyde 
~ırcalı, köylünün çenesini ok
şuyor, yarasına merhem oluyordu. 
Hapis edilen suçsuz köylülerin ço
luğuna, çocuğuna geçimlik, gelin
lere çeyizlik, fakirlere tohumluk 
para dağıtıyordu. Elbette köylü 
Çnkırcalı tarafı olurdu. 

B en artık Çakırcalı ne ancak 
tesadüfün bir cilvesi olarak 

karşılaşacağıma emin olduğum 

halde dağdan dağa dolaşıyor, ara
sıra dinlenmek için de Ödemişe 
geliyordum. Bu dolaşmalardan bi
rinde, Dan ovasında Kara AH çe-

~~a Karlıkdcrcd·~ k~duğum bir 
gece pususuna Tekeli oğlu çetesi
ni düşürmüş, dört kızanını tepe
lcmiştim. 

Diğer müfrezeler de, arasıra böy 
le çetelerle karşılaşıyor, çarpışı

yorlardı. Fakat beni, diğer miifrc
zcleri böyle ufak tefek çetelerle 
karşılaştıran tesadüfün, aylar geç
tiği halde, bize Çakırcalı Efenin, 
kendinden vaz geçtik, izini olsun 
göstermemesi tuhafıma gidiyor, 
içimde ağıza almmıyacak şüphe -
lcr uyandırıyordu ve kimseye a
çamadığım bu şüpheler de gittik
çe zihnimi bulandırıyor, tırmalı-

yordu. 
Bir gün Ödemiş çarşısında ge-

ziyor, etrafı gözlüyordum. Redif 
kumandanı kolağası Hamdi Beyin, 
ötedenberi halini beğenmediğim, 

batta Çakırcalı Efe ile gizlice mü
nasebette bulunduğunu sezinledi
ğim reji kolbaşısı Döşemeci Meh
met ağa ile bir ;yerde oturup içtik 
}erini gördüm. !kisini de uzaktan 
göz hapsine aldım. Bir hafta de-

m eden gizli çalışmam bana çok 
va ler göstermiş, öğretmişti. 
şey K S . 

Kumandan ar~ aıt Paşanın 
uğraşıp didinmesi, miifre~elerin 

gündiız taban tepmesı hep gece, 
bosunaydı. Çakırcalı efe kaleyi i-

. ·den fethetmek yollarını bul-
çın k.. l ct k.. r· 
muştu. Yalnız oy er en, h<>!.u-

d değil kumandanın mu ~tın-
Icr en . ı· 11 t n dostlarından gız ı e er ut-
de ' Bu şartlarla elbc:tte <,'-.kır-
muştu. ··r k 
calı efe tutulmaz. mu rezel uman-

ı vtanlardan da o sa <?lbet-dan arı şcJ . 
k Iının bulunduğu yerlerı 

te Ça ırca 
bulamazlı:ırdı. -r.:::::ı -·-

ı Vermiştim artık. Kol-

K aranm . . 
n maskesını yuzunden 

başını b. 1 0 gün yine ır eş-
sıyıracaktı~··· şmüşlerdi. Kolbaşı, 

işler goru 1 
ın ' d n avrılır ayr maz, 
}-Jamdi Bey e • . 

. 'b" rum mahallcsın-
h r zamankı gı 1 • 

e . . bah eli gazinosıma gıt-
de Vasılın_ ~zHce Vasile yazdır 
ınişti ve ) ıne g sokınuş. kış
dıbfı kağıdı koynuna . . ·ae~ yo-

şmesıne gı ından Çakıcı çe Kamil 
B şçavuşum 

la koşmuştu: 6 lun tenha oir ye 
. "k' neferım Y0 .• ılc ı ı ıkıştırmıslar, uze-
ri.Jldc kolbaşıyı s • 

delilini elden çıkarmak demekti. 
Yapmadım bunu. Tabıi aramızda, 
iki tarafa da hoş tesirler yapmı

yacak ileri, geri sözler söylendi. 

Paşanın yanından çıkar çık
maz, mi.ifrezemi jandarma 

bölük kumandanı Bayındırlı Meh
met efendiye teslimle Ödemi:ıien 
aynldım. 

İzmir valisi Mahmut Muhtar 
Paşa, meydana attığım acı haki
katler karşısında çok düşündü ve: 

- Herif mükemmel bir ağ kur
muş etrafımıza desene. Bu hay
dudun benim yanımdaki adamlar 
arasında da eli var mı acaba?. 

- Onu bilmem pa~am .. Yalnız, 
vaktiyle vali Kamil Paşanın oğlu 
başta olmak üzere bir çok yakın 
larının Çakırcalının ortağı ve ada 
mı olduğunu Ödemişte bir çok 
kimselerden işittim. 

- Bu vaziyette bu haydudun e-

llide~lfilm~acT:lt~~h"'gö~Üp'İ:ıt: 
tiklerini şimdi bana bir rapor ha
linde yaz, ver de bir çaresine ba
kalım. 

- Bu raporu ne yapacaksınız 
siz Paşam? .. 

- Dahiliye Nezaretine gönde
receğim ve Kara Sait Paşanın de
ğiştirHmcsi hakkındaki dileğimi 
bir de bu raporu bahane ederek 
tazeliyeceğim. 

- Şu halde rapora lüzum yok. 
Nezarete yazacağınız tezkerede 
benim müracaatımdan bahseder
siniz. Ben de gördüklerimi. :şit
tiklerirni dahiliye nazırına söyle
rim paşam. 

- Ay .. Sen gidiyor musun'! .. 
- Evet Paşam. Müsaadenizle 

bu işten çekiliyor, ve bugünkü 
vapurla İstanbula gidiyorum. 

- Niçin? .. 
- Çakırcalı efenin karşısında 

bir kukla gibi oynatılmak bana 
pek ağır geldiği için. 

M ahmut Muhtar Paşa sert, o
nurlu olduğu kadar doğru 

sözler karşısında hiddet, tercddJt 
göstermiyecek kadar da insaflı bir 
zattı. Önüne baktJ. ve: 

- Çok haklısın Sadık. 
D<-til. 
1stanbulda Dahiliye nazın Talat 

beyin yanına girdiğim zaman Mah 
mut Şevket Paşa da oradaydı. Ver 
diğim haberler karşısında bu iki 
devlet adamı da çok acı duydular, 
çok kızdılar. Yaradılış itibariyle 
pek sinirli bir zat olan Mahmut 
Şevket Paşa birden ayağa kalktı. 
Titizlikle: 

- Talat, dedi. Bu işle ben meş-

gul olacağım. 
Sarsılan ruhumu; vücudumu din 

lendinnek üzere izinle gittiğim 
Bursadan, polis müdürlüğü vasıta· 
sile aldığım acele bir telgrafla İs
tanbula döndüm. Dahiliye Nazın 
Talat bey, tekrar Ödemişe gönde
rileceğimi, emir ve talimat almak 
üzere Mahmut Şevket paşayı gör
memi söyledi. 

Y anm saat sonra pasanm 
güler yüzüyle karşılaştım. 

Beni görünce : 
Gel Sadık, dedi. Söyledikle-

GEÇİDİNDEN EJ?ZURUMA 
- Sadık, gel alnından öpeceğim 

senin, dedi. Yakalar, hadiseler hep 
senin dediklerini, tasrnladıklarrru 
gerçekleştirdi. Çok yanıldım, '>eni 
de kırdım ben. Hoş gör evlad!.nl. 

Dediğini yaptı. Öptü, öptü ve 
birçok hoş sözler, hareketlerle de 
gönlümü almak büyüklüğünü, er 
kekliğini gösterdi. 

İki gün sonra İzmire giden me
sajeri vapurunun salonunda ve 
efeyi insanlıktan ayrı, manevi bir 
kuvvet sahibi, kainatta eşi, benze
ri görülüp işitilmemiş kutsa\ 
bir yaratık sayan ve sanan çarpık 
zihinlilerin arasında idim vine. 
Bu adamlar o zamanki ve evvelki 
hükumet ve idarelerin Çakırcalıyı 
kabına sığamıyacak kadar şişirtip 
şımartan fena hareketlerinden, 
beceriksizliklerinden acı duyacak 
larına ne de olsa, her biri ayn ayn 
birer canavarlık, yabanilik eserleri 
olmaktan başka değerleri olmryan 
hikavPlPri ile efeyi övüyorlardı. 

(Devemı vaı-) 

Erzurum, 6 Kanunu•ani 
........................... i YAZAN: i 
i Bahadır ! 
f Dülger f 
•••••••••••••••••••••••••• 
bağlıyan transit yolu üzerindedir. 
Ve bu yol onun ciğerlerine açılmış 
bir hava del'iği gibi işler.. !şler, 
fakat Kop müsaade ederse ..• 

E rzurumun kış mevsimlerine 
mahsus orijinal bir çehresi 

vardır. Sonbahann kışa yaklaşan 
günlerinde, Palandöğenden kopup 
gelen ruzgarların, kavak dalları a
rasından geçerken çıkardıkları ıs
lıklan dinliyen şehir, az sonra bir 
tesbih böceği gibi kendi içersine 
büzülür, sessiz, soluksuz, nefes al
madan mayısı bekler. O zamana 
kadar her yer ayaklarınızın altın
da gıcırdıyan karlarla örtülüciür. 

K op ne yüksek, ne de alçak 
Sokaklarda çocuk gürültüleri ye-

bir dağdır. Onu blr yaz gürine zanka beygirlerinin boyunla-
nü geçecek olursanız, bi.ikülü, bu, 

rında sallanan sayısız çıngıraklar 
gün görmüş bir ihtiyar kadar mu-

işitilir.. Çarıklarına ot doldurmuş nis görünen dağın huysuzluklan-
köylüler, kağnılarının peşinde pek nı tasavvur etmenize bile imkan 
nadiren şehire gelirler. Uzaklar yoktur. Tepedeki çeşmenin soğuk 
bembeyazdır. Aylarca gökte mavi, suyundan gülerek içersiniz, ve Er-
yerde beyaz, gördüğünüz tek renk- zuruma doğru yolunu1.a devam e-

tir. derken, rüzgardan eğrilmiş demir 
Bütün Şark yaylası şehırıen ınş direklere, tipili havalarda felaket-

mevsiminde derin bir inzivaya çe- zedeleri kurtarmak için hazırlan-
kilirler. Yalnız Erzurum l:.üyük mış sığınağa ve onun iri bır çan 
bir hususiyetle onlardan ayrılır. taşıyan beton kulesine bir şey an-
Çünkü o, kendisini deniz kenarına lamadan bakarsınız; onun hudut-

lan aşan hırçın şöhretine dair duy 

r-- r-.-. .................. ·.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-~;'J duklannıza inan~.azs~nız .. Bu ha-
l LO ~ k M A N ::::::::::::::::::::::::.:·:~·:·:::~::::::::::::::~:::::::::::::::~ liyle Kop, kırk gunluk evvelkıne 

~·:···:·:·~=·:·:·:·:·:·:·:·.·:·::·:·.·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·.·:· -.x!:·:·:::-:·::::::::::::::::::.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:·:·;.:::: rağmen, kokusunu dışarı verml-

~:;J.«•~W:\lkl)Xlft»)~ • • - • ::;:··1·;;.····41;:. :;. .Y~~-~J~--~·~·t•~ ,, .• , G 1 il 1 T L e R • ........................ ·.·····································~ ğe, şayı şohretıne layık ol1uğu-
..._,,, \,,,.,J 1 :;:;:;~:::;:;:;:;:~;~:;:;~:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: nu ispata başlar. Yavaş yavaş, 
llıiİm11111iiim.ıiiiİİİİm•lı.mıilliiii.im••••••••••••••• amansız bir hale gelir. Ona laf an 

ZAT Ü L C E N p latm~, .. ondan yol almak, bi: yan 
dan obur yana geçmek kabil de-

Ona budan satlıcan derler, vA
laa iki tabir blriblrine yakındrr. 
Fakat bir rivayete göre satlıcan 
Tiirkc;ede zatiirreenln adıdır ve 
eskiden :r.atiirree ile zatiilcf'np 
hastahklannm blrlblrlne kanştığı 
zamanlardan kalmıştır. . 

Nasıl derseniz diyini%, bn da en 
ziyade kış mevsiminde göriil"n 
hastahklardandır. Ancak bur.t1da 
soğuk hutalığrn meydana çıkma
sına bir bahane gibidir. Onun a~lı 
verem hastahğıdır. Bazılarında 
verem hastalığı dğerlerde basla
dıktan sonra zatükenp c:ıkar, yani 
akciğerin etrafındaki zann içeri
sinde su toplanır. Bazılannda r.1-
ğerlerin hiç bir tarafında hastalık 
belli olmadan zatülcenp başlar. 

Zatiikenhln veremden bal?kn hlr 
hastalıktan ileri geldiği de olur. 
Mesela :ıatürreeden sonra, akci
ğerlerde kan toplanmasında da za· 
tiilcenp geldiği vardır. Fakat o 
vakit hile verem hastalığı hntrra 
gelmelidir, çiinkü o hastalrkJann 
hepsi vereme yol açarlar, hele hh· 
romatizma hastalığı arasında :ıa
tiilcenp olursa zatiikenp romatiz
madan mıdır, yoksa romatJzma 
tca. zatiikenp te veremd· idir, 
pek i~i bilinemez.... Bundan do
layı hekimler birinde zatükenp 
hastalığını teşhis edince bunun 
için vnemden başka beHihaşh hir 
sehep hulamavınca verem hastn
lrğını htc; unut~az)ar. 

ZatiiJcP-np akciferin etrafındaki 
zarın iltihabı demekfü. İltihap l>a
zılannda kuru olabilir, yani zann 
lcinde su bulunmaz. Fakat c;-oğ11n
da zarın içinde az çok su toplan1T, 
bazılarında valnız bir tarafta. ha
zllannda 0.1.tarafta birden. Suyun 
kanlı yahut cerahatli olduğu da 
vardrr. Onlar daha ağtr hastahk
Jardır. Bu mevsimde en cok l!Örii
IP-n, kansız ve t'erahatı1I~. berrak 

toplıyan zatii)cenplerdir. 
kunrn ha )angıcı hazılanndıt 

pek ha!if olur: Göğsün bir tara
fında 87.ıcrk sancı, kuru bir öksii
rük o kadar. Yalnrz, zaman geı-
tfkçe insan zayıflar, kuvvette~ 
diiser... Çoğunda hastalığın ha~
langıcı iisiimekle ve titremeklt"dlr. 
Göğfiste ııancı şiddetli olur. heJ' 
harekette, her öksüriikte artar. 
ateş blrdenhlre yük!'lelir, akşam 
39, sabah 38. Öksüriik gene kesik 
kesik ve derinden çrkar gibi. Gö-

ğüste toplanmış olan sn çok~a o
lursa nefes darlığı da çok olur. 
Nabzı da o vakit acele acele atar. 
İnsan ancak su toplanmış olan 
tarafına yatabilir; öteki tarafa ya
tınca neff!s darlrğı artar.. Tabü, 
iştah kesilir, dil paslanır. 

Göğiiste su toplanması a1tr giin 
kadar !ıiirer. ondan sonra be'J -1ltı 
gün de haliyle kalır. O miiddet 
içinde ateş intb:amsız de,·am cdrr. 
Daha sonra su kaybolmıya ba~lar. 
Bunun ha Jadığı da fazla terden \'C 

idrarın artmasından anlasıhr. Bii
tiin hastnhğın miiddeti dört hafta
dan, altı haftaya kadardır. Tnhii. 
blrcok mii te nalan da olur. Razı
larmda pek mmn siirer, suvun ya
vaş yavaş kayholduğu göriilür. 

Fakat ne de olsa, zatiiJcenp me
rak edile<"f'k br hastalık değildir. 
Bu hastnhktan giden pek müst.-cı
nadır ... Göğiiste toplanmış olan su 
akciğerleri verem hastalığından 

muhafaza eder. Onun için zntiil
cenp hastalığında hekimler su:vn 
ancak pek ziyade olup ta nefesi 
pek sıkı trrdığ'ı vakit cıkanrlar 

Yalnız, istirahat, ~·atakta kımıl· 
damadan mutlaka i•tHrahat c;.art
tır. Ateş dii iinclyc kadar, dii~tiik
ten ı1onra da daha bir kaı; giin ya
takta ictirahat. Hastalık anrak is
tirahat etmiycnler için tehlikeli o· 
lahllir. İdrar icln bile vataktan 
kalkılmaz. Çiinkii göğiist~ki su zi
yade olursa hareket ederken in
sanın nefesi kesilir ..• Ates kesildik
ten sonra kalkanlarda da ato>sin 
tekra~ geldiği vardır • .Onun için 
ateş kesildikten sonra da kuvv.-t 
gelinclye kadar istirahat lazımıhr. 

Zatiilcenp geçtikten, su kavhol
duktan sonra da hemen işe ba la
mak doğru olmaz. Hiç olmaz.c;a al
tı ay kadar daha -hastalık zama· 
nında olduğu gibi. daima ~·atakta 
değilse de- gene istirahat pek lii
zumludur. Hava tebdili vapmak, 
acık havah bir yere gitmek mlim
kiin olursa daha 1 ·i, fakat i tirn
hat hava tebdilinden daha lüzum
ludur. 

hır de, iyi beslenmek ..• Hasta
lık kinde ate~ devam ederken c;n. 
lu ıt"Jdalarla. sonra nekahat "sna
sında bol ve kuvvet verecek ırr
dalarla... İstirahat ve hi .beslen
mekle zatülcenpten ııon~a gelebi
lecek olan verem hastalığının da 
ön6 alınır. 

ğildir. Kop artık bir kapalı kapı
dır. 

Tabiat kuvvetinin kapadığı bu 
kapıyı, insan kolu zorlar. Günler
ce o bütün bir bölgeye hükmeden 
zorba kazma ile, kürekle yola ge
tirilmeğe çalışılır... Bazan dört 
metreyi aşan karlar içinden bir 
tünel açmak kabil olurs;ı Bayburt
ta biriken kamyonlar 1'~rzuruma, 
Pırnakapan'dakiler ise, Bayburd"a 
bir sel gibi akarlar .. V~ sonra yi
ne bir hareketsizlik, yine b,r ses
sizlik .... 

Transit yolunun kış mevsimin
de, böyle oldukça mühim 

fasılalarla işlemesi bir zaruretmiş .. 
Yol işlcrile uğraşan teknik adam
ları : 

- Yine mi kapandı~ Sualinize: 
- Ne yapalım efendım, rakım 

şu kadar, kar bu kadar, 300 amele 
çalıştırıyoruz, dün bır parça aç
tık, fakat geceki tipi yine kapa
mış ... Yapılacak bir ~ey yok ki, 
cevabını verirler. -lıazan bu fasıla bir haftnyl, on 
günü de aşar. Gaflet edıp Erzu
rumdan dışarı çıkmış bulunursa
nız, ya Pırnakapan kahvesının 

peykesinde, veya Kop sığırıağının 
sobası başında pineklemekten baş 
ka bir çare bulamazsınız. 

Kışın transit yolu iızcrinde se
yahat etmek vaziyetinde bulunan
lar, hayli heyecanlı bir maceraya 
atılmış bulunurlar. Yolda '.:alına
nın, tipiye tutulmanın şurada bu
rada ecburi gecelemelerin ken
dilerine mahsus zevkleri vardır. 

Fakat bu orijinal ve muhataralı 
keyfi bozan tek manevi yük ame
lei mükellefenin halidir. 

Doğu mmtakası köylüleri, mcm 
leketin diğer mıntakalanna naza
ran dnha fakirdirler. Bunun için 
yol vergilerini hükCımet hı::ızine

sine para olarak yatırmak kudre
tinden ekseriyetle mahrumdullar. 
Bu sebeple kanunun hükümlerine 
aygun olarak mükellefiyetlerini 

bedeni hizmetlerile öd.emeğe mec
bur kalırlar. Bır kısmı yazın şose 
kenarlarına yığılan taşları kırar, 
bir kısmı ise kış mevsiminde ti
pinin yığdığı karlan temizlemek 
vaziyetinde kalır ... 

Keskin bir soğuk altında, met
relerce yüksekliğindeki karı kü
reklemek, bazan bastıran tipiye, 
çıplak yerlere vurdukça yakan ruz 
gara rağmen bu işe devam etmek 
güçtür. Onları bu şartlar altında 
çalışırken görmek insana hüzün 
veren bir manzaradır. Soğuktan 
sızhyan ellerin güç tuttuğu kazma 
yı sallamak, yorulmadan ve bık
madan işlere devam etmek bazan 
imkansızdır. 

Altlarına ot doldurulmuş olma
sına rağmen çarıklar su içinde, a
rada sırada ağıza götürülerek ısı
tılmağa çalışılmasına rağmen eller 
buz gibidir. Yırtık elbiseler soğu
ğu bir baca gibi kendilerine çe
kerler... Fakat her şeye rağmen 
çalışmak lazımdır. Yoksa, kına 

renginde kenellere sarınmış fen 
memurları icap eden gayretle ça'
lışmıyan ve iyi randıman vermi
yenlerin çalışma günlerini arttı

rabilirler. 

~iiı:lrı.Jl:AftUt .diı!fU' .ırtlll,f~ 
rınaa nauu oızar eunıyeu 

bu bedeni çalışma, yol mükellefi
yetinin bu, hizmetle ödenmesi 
şekli Şark vilayetlerinde ciddeA 
halkı ezen bir mahiyettedir. Her 
sene yol vergisini ödemek mecbu
riyetiyle karşılaşan köylü, ne ya
pacağını şaşınr: 

Para ile ödemek ekseriyetle !m
kansızdır. Bedenen çalışmak ise, 
ondan daha güçtür. Bu güçlük, 
Türkiyenin diğer mmtakalarma 
nazaran yüksek olan Şark mınta
kasının sert ikliminden ıleri gelir. 
Buralarda toprakla, bina ile, yolla 
meşgul olanlar çalışmalarını sene
nin dört ayına sığdırmak mecbu
riyetindedirler. Hazirandan evvel 
karların açılmamış olması, eylill
den sonra ise soğukların başlama
sı yüzünden faaliyet durur. 

Eldeki dört ayda ise köylü, her 
şeyini yapmak mccburiyetinded!r. 
Ekinini, o zaman kaldıracak, tar
lasını o zaman sürecek, elindeki 
eşyayı o zaman pazara indirecek
tir. Bu dört ayı kendine hasretme 
ğe, hayatını idame etmek zarure
tiyle mecburdur. Dü:i'ünülürse, 
Şark bölgesindeki büttn ınşaatta
ki ve bu meyanda yollardaki faa
liyet te yaz aylarına inhisar eder. 
Binaenaleyh, bedeni çalışmağa n
za gösterecek köylu, ya kendısi i
çin lüzumlu vakitlerden tasarrufa 
veya kış mevsiminde her itibarla 
çetin bir çalışmağa mecbur ola
caktır. 

Bu vaziyet karşısındn, köyıu. 
ler, ekserıyetle maddi im

kanları mevcut olmamasına rağ
men mükellefiyetlerini nnkten ifa
ya nza gösterirler .. Tabiatiyle bu
nu da vaktinde ödeyemezler. 

Verginin tlzerinc bir de ceza bi
ner, yine ödeme imkanı yoktur. 
Ve artık bu borç bir ti.ırfü tcmız
lenemez. 

Kanunun tatbik şeklinden ziya
de ruhuna taalluk eden bu mah-
~~r, bu sene yine ortaya çıktı
lar. Kop yine kapanıyor, Tahır 
gediği ve Zıgana yine yol vermi
yorlar .. Ve mükellef amele yine 
yollarda soğuktan büzülmüş elleri 
le kazmalarını ve küreklerım sal
laınağa çalışıyorlar. 



.10 TAN 15 - 1 - 1939 === 
Chamberlain Dün Frankistıer vans 

Kasabasını Aldllar 

Londraya Do•• ndu•• Londra, 14 (Husust) - ispanya-
dan gelen haberlere göre Frankist-

.. (BCl.§ı 1 incide) 
leplerf ileri sürülmemiş ve İtalyanın 
Tunus, Süveyş ve Cibuti hakkındaki 
talepleri müzakere edilmemi~tir. Mus 
solini, müşkülatı mucip olabilecek 
her turlu talep ve mülahazadan içti
nap etmiştir. Müzakereler esnasmdn 
Mussolini, İngiliz - İtalyan itiliı.fının 
hukümlerine riayet edeceğini kendi
liğinden teyit etmiş ve İspanyaya n
demi müdahale hakkındnki İngıliz 
pllınının hükümlerini yerme getirece 

kü vaziyet dolaysile çizilmiş hudut • ler Taragonaya doğru ilerlemiye de
lar dahilinde şayanı memnuniyet te- vam ediyorlar ve Taragonndan 20 
ltıkki edilebilccceyi ffikrindedir. İki kilometre mesafedeki Valls kasaba
imparatorluk. tam bir müsavat daire smı işgal etmişlerdir. 
sinde noktai nazarlarını teati etmiş- Cümhuriyetçilerin Madridin gar
ve bu görüşmelerle varılan aydın - bındaki Brunetadan başladıkları ta
lanma keyfiyeti, muhakkak ki İngi- arruz devam etmektedir. Estramn
liz - İtalyan münasebetleri bahsin- dorada harp 80 millik bir cephe il
de memnuniyet vremiyen müşahe- zerinde devam ediyor. 

ğini söylemiştir. 

Mussolini, takip ettiği siyasetin he 
defi sulh olduğunu tebarüz ettirmiş, 
memleketinin ve müstemlekelerinin 
zenginliğini inkişaf ettirmek için 1-
tıılyanın sulha ihtiyacı olduğunu ila

de ile neticelenmemiştir. Yine bu Barselona hükmetl 17 den 55 ya
görüşmelerden çıkan mana, Roma i- şına kadar erkek kadın her insandan 
le Londra arasındaki münasebetle- istifadeyi emreden bir kararname 
rin sarih surette müsbete doğru in- neşretmiştir. Herkes hükilmetin mü 
kişaf ettiği merkezindedir. İki dev- nasip göreceği hizmeti yapacaktır 
let arasnda imzalanmış bulunan an- Bir aralık Barselonn hükumetinin 
laşmaların çok yakındn meriyet mev merkez mıntakasına döneceği söy
kiine girecekleri keyfiyeti de ı..ıınu lenmiş ise de bu haberler tekzip o-
göstermektcdir. lunmuştur. 

lngiliz gazetelerinin Vaşington, 14 (A.A.) - Amerilrnn ve eylemiştir. 
İngiliz nazırları Münib konferan - mütalealan 

sında sulhü kurtarmak için Mussoli-
ninin sarfettiği gayreti hatırlatmış - Ldndra, 14 (A.A.) - İngiliz gazc
lardır. İngiliz - İtalyan görüşmeleri teleri, Roma görüşmelerinin menfi 
esnasında bir çok siyasi ve iktısadi neticelerle sona erdiği hakkında dün 
meseleler de mevzuub:ılısolmuştur. verdiği fikirleri bugün yeniden teyit 
Hiçıbir itilaf aktedilmemiş ise de her eylemektedir Mussollninin sulh için 
iki taraf ta biribirini anladığını gös- çalışmak hakkındaki teminatına rağ 
termiştir. Silahların terkcdilmesi hak men, jki memleket devlet adamları 
kında da noktai nazarlar teati edil- ancak noktai nazarlarının birbirine 
miş ise de bu sahada da yapıcı bir muhalif bir vaziyette olduğunu mü
bal şekline varmak imkanı basıl ol- şnhede etmişlerdir. Görüşmelerin bir 
mnmıştır. tek miisbet tarafı vnrsa, o da bunla-

rın çok açık ve s::ımimi bir surette 
Fransız gazetelerinin neşriyatı 

yapıldığıdır ve bugün birbirlerine 
Faris, 14 (A.A.) - Er~ Nouvelle vedo.laşan devlet adamlannın, karşı

gazetcsi yazıyor: lıklı fikirlerini çok daha iyi bilmek
-7.°fngiliz nazırları Romada kati bir te olduğundan Timcs gazetesinin Ro 
anlaşamamazlık ile karşılaşmı~ar • ma muhabirinin bildirdiğine göre, 
dır. Bu anlaşamamazlığın ifadesinin Fransaya karşı olan İtalyan talepleri
parlak bir nümunesini dünkü Tcvere nin haklılığında ısrar eden Mussoli
gazetesinde gördük. Bu gazete, cm - niye cevaben B. Chamberlaln, ancak 
salsiz bir şiddetle :Pransayı tahkir e- bu meselelerde İngilterenln tavassu
den bir makale neşretmiştir.,, tunun dahi mevzuubahsolamıyacagı~ -

Populaire gazetesi yazıyor: nı söylemiş v~ bilahare çok açık bir 
"Roma seyahati hiçbir değişiklik suretti.! Fransız menfaatleri ile İngi-

husule getirmemiştir. İtalya, taleple- liz menfaatlerinin sıkı bağlılığından 
rinde şiddetle ısrar etmektedir. Bu bahseylemiştir. "İngiltere, demiştir, 

tııleplerin ne şekil alacağı kestirile- Fransnya karşı bir tehdit takdirinde 
mez. Yalnız Fransa değil, İngiltere hareketsiz k:ılamıyacaktır. Zira iki 
de bu vaziyeti bütün açıklığı ile, so- memleket münasebetlerL muahede -
ğukknnlılık ve katiyetle nazarı iti- lerle tcsbit olunmuş hududu aşmak-
bara almalıdır.,, tadır." 

HükUmet gazet i, tehlikenin "pek Söylcndifün.e ııör . M11~fü.,; tn. 
hakiki ve açık,, olduğunu yazmaktn gUiz ba~eltilinın beyanatındaki bu 
ve şunlan ilave eylemektedir: sarahatten memnuniyetim bilc!irmlş-

"Romn müznkerclerini takip ede - tir. 

cek olan tehdit ve tahkir konseri es- İspanya işlnde, B. Mussolini, harp 

nasında İngiltere Bnşvekili bir ü~ler nihayet bulmasının artık bir hafta 
veya dörtler konferansı toplanması meselesi olduğunu ileri sürmüş ve 
dçin ilk fırsattan istifade etmeyi dü- Borazanlar "ateş kes,, borusunu ça-

şünmiyccek mi?" lar çalmaz, İtalyan kıtalannın geri 
Pctit Parisien diyor ki: geleceğini katiyetle söylemiştir. İn -
Chamberlain ve Halünx'ın Roma giliz nazırlarının İspanyanın tama -

müzakerelerinden sonra Papayı zi - miyeti mülkiyesi hukkında İtalyan 
yaretleri üç bakımdan çok mühim - nazırlarının bu mütemmim teminatı 
dir. Bir kere İtalyan Faşist - na büyük ehemmiyet ctfettiklerini 
lerl ile Katoliklerin arasında kaydey !emişlerdir. 
mutlalt bir ihtilnf vardır. Sonra lord 
Halifnx, İngiliz kilisesi ile Katolikll- Daily Telegraph diyor ki: 

muharrirleri birliğine mensup 31)0 
Amerikalı muhnrrir Ruzvelte blr 
mektup göndererek Cümhuriyetçi 
İspa:nyaya sevkedilecck olan silfıh
larn konan anbargonun kaldmlma
sını is~m•şlerdir. Muharrirler, ez
cümle şöyle demektedirler: 

"1spanyanın faşist nüfuzunun la
tin Amerikaya ynyılma~ı için tabii 

bir hareket üssü olmnsı dolayısiyle 
İspanyol demokrasisinin muhafaza

sında büyük bir istical gösterilmesi 
lüzumuna kaniiz.,, 

Brüksel, 14 (A.A.) - Hükumet 
bir tebliğ neşrederek Burgos hük'ı
meti nezdine Belçikalı bir ajan gön

derilmesi için General Franko ile 
yapılan müzakelcrin muvaffakıyetle 
neticelendiğini bildirmiştir. Hasıl o

lnn itiliıf mucibince yakında bir Bel 

çikn ajanı Frankist İspanyaya gide-
cektir. 

İl<i Zihniyet 
(Başı 1 ncide) 

Cedide devrinde giriyoruz. Fakat 
bu devirde dnhi içtimai edebiyat 
sahasında faaliyetimiz başkalarına 
nisbeten yine pek sönüktü. 

İşte inkılap devri bizi bu vaz!-
.; -· ···---·-

dir,, prensibi bizi o eski zihniyetin 
tesiri altında gördü. 

ğin birleşmesi için çalışan meşhur Roma görüşmelerine bağlanan ü-
bir adamın oğludur. Nihayet Papa mitler suya düşmüşse de, diğer ta
Anglosakson demokrasileri için hür- raftan bazı korkular ortadan kalk -
riyetin faşizm ve nasyonalizm istib- mıştır. Birçok mahfiller. bir anlaş
dadına karşı kuvvetli bir müdafildir. maya varma arzusu ile İngiltere men 

Journal gazetesi yazıyor: 

Halbuki yeni hayat sistemJmız
le eski zihniyet arasında tam bır 
zıddiyet, tam bir muhalefet vardır. 
Bunlar birbirini inkar eder, bır

birini öldürür. Bu zihniyet, mut
lakiyet ve istibdat devrinin mah
sulüydü ve "Tebea,, mefhumu ıle 
"Sahibi mutlak,, mefhumlarının 

karşı karşıya gelmelerinden mu
tevellitti. Yeni devir ise, vatandaş 
mefhumu ile Hakimiyet milletin
dir, mefhumu arasındaki ahengi i
fade eder. Bu ahenk behemehal 
kurulmalıdır ve bunun kurulmssı 
da eski istibdat devrinden intik!ll 
eden bütün menfi ananelerin, itı
yatların izalesi ve yerine vatanda
şın maddi ve manevi şeref ve hay
siyetini koruyan itiyadın yerleş
mesi ile olur. Devletin en yüksek 
makrunından, bu mi.icadeleye u
mansız bir tarzda başlandığı teb
şir olundu. 

Roma htıdisC'lerindcn ele alacağı _ fantlerine mugayir fedakarlıklar ya-
mız b:ışlıca şey, Fransız - İngiliz mü- pılabileceğinden korkmakta idi. Gö
nnsebetlerinin sağlamlığı ve daha zi- rüşmelerin menfi neticelerinin de 
ynde büyük üç gnrp demokrasisinin gösterdiği veçhile, bu korkular bu -
tesanüdüdür. Görüş birliği tamdır. gün ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Matin diyor ki: IB. Chambcrlain; Londraya dönüşlin· 
Roma mültıkatlan za~nedildiği gt- de, Romada gostcrdiği sarsılmaz hat

bi hiç te o kadar menfı o~amıştır. : tı hareketin c!kiırı umumiyede ne 
Chamberlaina İtalyanın katıyen sul-ı .. . 
h t 

· ld ~ b'ldirmiş ve iyi intibalar bırnktığını gorecektır. a az:ne mış o ugunu ı , . . 

Derin meserret ve memnuniye
timizi izhar etmekle beraber yine 
eski devirden kalma "Kavl,, ile 
"Fiil,, arasındaki şeytani zıddiye
tin yine araya girmesinden Allah 
korusun diye dun ederiz. 

Spor Haberleri 

Butiin Artistleri Kadın 
Tayyareci Rolünü Oymyan 

Bir Film: Asri Melaikeler 

zuu işlemekte birbirlerite yarışa 

girmiş vaziyettedirler. 

B u cümleden olarak, bütün 
nrtistleri, tayyareci rolü 

oynıyan kadınlardan müteşekkil 

bir film çevrilmektedir. Bu rolle
rin uyandırdığı hevesle, bu film
de oynıyap meşhur artistlerin he -
men hepsi tayyareciliği öğrenmiş -
)erdir. 

_,~:n.·· ~-·m;~.\i.: .... { ..-:> . . ;. ..>ı:4' ,~· , .&'-- . ,, "'.' ..... ~ 
. ~ '~~· ~ 
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SENFONILE~sa dıılgnu· 
10,15 Berlln ) Sı!nronik kon-
er, (17: l{;~~RLEA: 

HAFiF K ıusa d:ılgn r lI 
7.10 Bcrlin (9,so: Ko · afif musiki 

(8,15 Devıırn~ neşriyatı.~ ll<jııtı) 8,30 
BOlcr<~Ş: sab ag· S bah rn Bud'lp~c: 
PlAk. S,30 Pr : Hafif mu ~isi. 13 Bcr
Jln klSa daıgn~nJr>reş: n rıiko 04,15: ne
vamı). 13,10 ı 16,30 Btt n <>rk~tra.Sl 
(14.30 Deva~İta. 17,10 B kısa d::ılga
sı: Bando m Bcrlin kı a d r . Milll 
danslar. 11,45 ısı (l9,l0' K<'uı.~ : Ncsell 
akşam musik 18 02 Bük . 18 Peşte: 

kcstrısı. , r~. O 
Çlgıın or . ca dal( sı: B ,. rltestra. 
18,15 Berlı~ ~en tlar. 18,4~0 ıııuz.tkn. 
18,30 J>rag. 19 15 Pr . A &lgrnt: 
Rudyo orıtcstraSl~. ' Bobe-sko ert ıru
slki. 10,15 BU r 20 Bcrlln lt Orkestrası 
(20,15: DC\-aın1>;0 :!il Prag: s~: dalgası: 
Pazar kon cri~o· 'Radvo ork'S orıtes
trıısı. 21 Brll 'kestrası. 23 p sı. 22,10 
Pra2: Stüdyo °1: uetgrat: Ork:t<': Ç!gan 
orkestrası. 23,15· .-ı t:a. 2140 

tr korcrı• • 
Peşte: Orkcs ~pERETLER: 
OPERALAR. Opera ork b1ı 

13.30 peşte: __ .. :ı .. ıerl. 21 ~ !1. ıe 20 
Prag: Opera uvcr..... ~at: Mu-
sikili radyo piyesi· 
ODA MUSlı<lsl: ıcuarteti. 

10,15 Praı: Salon 

RESiTALLER: dnlgnsı· Pi ... 
lln )cısa · ,, nno 

15,30 Ser ) 15 35 Bffkres: Eo-
nııUan (Bcethovcn · llnlk 
şarkıları. 

DANS M usltdS~ııJ.gıısı: Valı ve J?l:ı 
12 B<'rlin kısa .Bilkrt?S· 23,35: P-~lar. 

l!l,30: Peşte. 22,15 • ·~· 
..---c-

lstanbulsporluların 
Toplantısı 

Talebelerin kliıplerde oynamama. 
tarı kararından sonrn çok müşkül 
b

. . t dilsen İstanbulsporlulnr 
ır vazıye e ı . . .. _ 

kl .. 1 . . "stikbalı hakkmda garuş. up erının ı 
k " klübün ilerı gelenlerile 

me uzere • h" 
dün tamamen hususı mıı ıyette bir 
toplantı yapmışlardır. Bu. toplant1 
hakkında klÜP başkanı Mumtaz, g • 
zetemize şunlan söyleınistir: 

H olivutta, öteden beri yazıldı
ğı gibi, biiyük bır mevzu 

buhranı vardır. Dünya mizahçıla
rından, ve karikatüristlerden bir 
çoklarına alay mevzuu tec:kil eden 
bu "mevzu buhranı,, film kum
panyalarını büyiik fedakarlıkları 

göz~ almıya mecbur etmiştir. Bu 
yüzden, orijinal mevzulu bir se -
naryo yazabilen müellifin kazancı, 
meşhur artistlerin dillere destan o
lan kazançlarını bile gölgede bı

rakmaktadır. 

_ Toplantımız tam
1

am_en 
1
h_usust 

Filmin adı: "Asri Melfükeler,. 
d

. mahiyettedir. Mektepli.erm k1upler-
~ ·-de oynnmamalan karan klübümtttu 

Büyük bir rağbet gören havacı
lık filmleri moda haline girmiştir. 
Rejisörler, bakir buldukları mev-

~--5 ll -- ~· - s-.1 
(Başı ı ncide) 

natlı tayyarenin havalandınlmasın
dan çıkmış, memlekette birçok t('
miz vatandaşların alınlarından baş
lıyarak bütün memleketin alnına ka 
dar leke sürülmek istenen bir hava-

nın estirilmesinc dayanmıştı. 

Ben bunu izah ettim. 

Resimlerini gördüğünüz Alice 
Faye, Nancy Kelly ve Kostance 
Benett de, bu filmde rol almış o
lan tanınmış yıldızlardır. 

Fakat bir vatanı, bir rejimi, blı 

milleti lekelemek isteyiş te başka
dır, onu da bu cepheden muhakeme 
etmek gerektir. 

evvelce de söyled"ğim gibi çok fenn 
ve müşkül bir vaziyete sokmuştur. 
Bu hal karşısındn kulubiın kalkın -
mosı ve bu müşkül vnzıyetten ne e
•-" .:ı.: -.--1 .. hn...-lri"'i:r hak~nda 
Bu, yukanda da sövlediğim : dlt 
mnmcn hususidir, Sizler de r,ör 

1
-

.. . b ıc:ırar nuz ve blıyorsunuz kt, u 
çok müşkül bir vaziyette~ 

lan inkılllp sahnelerine aka 
ik ornuzlarınuz 

ıdta almlanmız d , ütlik h. 

Ciğeri iki para etmez belirsizle
rin; hayatlan müddetince bu top-

doğru kaldL Apartıınan. ç la ' ~ 
se senedi istemiyoruz. Alın ~zla 
omuzlarımızı olsun bizlere ço gor

top- meyin.. Biz ki sizlcxW her Şeyinizi 
k _ d şıarmızız. 

Bunlan izah ettim. Meslek p · 

kadaşlarımın bu bakımdan da birer 
resmimizi birinci snyf alannn bas
maları vicdanlarının ..-icdanlanruı 

karşı borcudur sanının. 
Alınlanmızın terleri vatan 

an- az bile goren vatan 8 

-':;:;::ı 
raklarına, 

rağın öz çocuğu kalmışlara karşı 
damarlarımızın 

tuttuktan maksatlı imalardan, ta-, iP 
rizlerden şikfıyet ettim. 

Arkadaşlar! Neyimiz var bu mem
lekette? Bellri bir çok veya az çok 
hatalanmız vardır, fakat ömürleri
miz müddetince kazandığımız bir 
tek şeyimiz var: İnkılapçılığımızın 
kaynağı olan ak alnımız. ı 

Evlat ve ahfndımızn bedavadnn 
knzanılmış servetler bırnkamıyacn
ğız. w Yalnız bu ak alınlarımızı bıra-

1 kacagız. 

Bunun da karalanmasını bir tn-
kım mayasızlarm maksatlı keyülc-1 
rine feda edemeyiz. 

Bu ak alınları Cümhuriyet ad!lye
sinin kılı kırk yardıktan sonra ede
ceği sıyanete tcrkettik, kayıtsız 

şartsız. 

Sonra bu memleketin bembeyaz 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kunılus Tarihi: 1888 i 1 Sermayesi : 100,000,000 Türk L ras 

Şube ve ajans adedi: 2G2 
1 
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Zirni \'e ticari her nevi banka munnıclc c _..,. __ _ 
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Akdenız statükosu hakkında nisan-ı Liberal News Chronıcle diyor kı: 
dn aktolunan İngiliz - İtalyan nnlaş-I Eğer :Roma seyahati, B. Chamberla
masına riayet edeceğini temin eyle- inin gözünü açtı ve hakiki sulh te-
mi tir. mini için iyi niyetle Avrupada yapı-

Konuşmalann Almanyadaki lan bir seri seyahatlerden başka şey-
akisleri lerin de lüzumu bulunduğunu kcn-

Berlin, 14 'A.A.) _ Roma görüş- disine gösterdi ise, bu seyah:ıt fııvdn

Maarif Vekfı.leti, beden teı biye
si direktörlüğü, mekteplilerin kliip
lcrde oynamamaları knrarından son
ra mekteplerde spor bh·Ukleri kurı;l
ması hususunda hazırlıklara başla
mıştır. Proje bugünlerde Maarif 
Vekaletine verilecektir. 

kaldığı beynelmilel kaçakçılık vazi
yetini izah ettim. Yirmi uzun asrın 
görmediği bu insaniyet düşmanlığı
nın kaynaklarını, milsebbiplcri11i. 
körükleyi.cilerinl yerleriyle isim?ert
le anlattım. Dünyaca malum olan 
delilleri tekrarladım. 

Vaktiyle beynelmilel afyon kaçak 
cılığmda dıı buna benzer birşey ol
muştu. Bütün Garp bir daml'l mu
kattar su kesildi de az kalsın hiç bi!' 

<•. 

Para Biriktirenlere 28,800 Lirn 
ikramiye Verecek mcleri hakkında salahiyettar Alman sız olmamıştır. 

ricali, Reuter muhabirine bu sabah Daily Hernld diyor ki: 
şu beyı;nntta bulunmuşlardır: Vaziyet eskısi gibi kalıyor. Fakat, 

* Donanmamızda spor işlerini 
tedvir etmek üzere teşkilat yapılma
sına knrar verilmiş ve işe başlan -

B. Chamberlain ve Mussolini ara Mussolininin sulh teminatına rağ - mıştır. 
sında.'d f~~ir teatisinden doğan terak men ln ilizler, herhalde istikbalde- c=:=============== 
kilerı muşahede etmekle memnu • ı ' g !ininin sulh teminatının kıymetini a-
nuz. B. Mus5olininin haksız hiçbir ki tehlikeleri çok daha iyi anlamış- zaltmaktadır. 
talepte bulunmadığı ve bu hususta lardır İtalyanlar da Fransız - İngiliz lngiliz ve Fransız Hariciye 
verdiğ: teminatın İn iliz devlet a - tcsaniidünün boş bir kelime olmadı- Nazırları Cenevre yolunda 
damlarını m~mnun ettiği muhak ! ğını gormüşlerdir. Mılano, ı ı (A.A.) - Cenevrcye 
ka1ttır. . Mamafih §Urasını kaydedelim ki, gitmekte olan Lord Hnlifax Milano-

Ak"rıma doğr~ ıse, yarı r~mibl~i~ Fransayn korşı İtalyan gazetekrintn da bir müddet tevakkuf etmiş ve şeb 
mcnba, nşağıdakı yarı resmı te ıgı ri gezmiştir. Akşam trenle Ccnevre-
n

e rnmi tir: neşriyatı katiyen azalmamıştır. 
ye hareket etmiştir. 

"Sanıldığına göre, Berlin politik Bu keyfiyet, İngiliz heyeti üzerin Faris, 14 (A.A.) - Haricyie nazı-
m hfılleri, İt lyan ve İngiliz nazır- de çok fena tesir bırakmaktan hali n B. Bonnet, saat 12.30 da Ccnevrc
ları arasındaki görüşmelerin, bugün kalmamıştır. Zira bu hal, B. Musso- ye hareket etmiştir. 

dahli taksiri olmıyan memleketimiz 
hokka altına gidecekti. 

O sefer isnat ve dava hariçten gel. 
misti. Bu sefer içimizden çıkayazd: 

Bütün politika ve boğuşma dün
yası suçsuz, masum, kardan beyaz' 

Buna karşı ne o işlerle, ne o işle

rin esbııbı muclbelerile zerre kadar 
ilg!si ilişiği olmtyan cevalye Türkiye 
gırtlağına kadar suçlu! 

İşte buradaki suç vatan aleyhine 
suçtur. Bir kişi tayyare, mitralyöz. 
manda arabası ya kaçırmış, ya kaçı
racakmış. O Is baska. Ona başkıı 

mahkeme bakar 

ihbars t 1 rında *"". Zirnnt nnnl<asında kumbaralı ve .ız asamıf he np ~'ldnki pla 
50 lirası bulunanlara c:enede 4 d.era rc~ılecek kur'a ile aşas 

göre ikrnnııve dngıtılacaktır. Lıru 
l,000 Liralık 4.000 Adet 

500 ,, 2.000 
250 " l.000 " 

" 40 " 100 ,, 4,000 

4 
4 

" ,. 
" .. 

100 " 50 " 5,000 

120 " 40 ,, 4,so'O " 
20 3 200 ., 

160 ,, " ' }"rodan O"a -, 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar. bir sene içinde: ~~ ~erllecek•ır 

düş:miyer.lere ikramiye çıktı~ takdırde O(, 20 fazlası) f t \C l ffozj. 
Korolar senede 4 defa, 1 EylOl, 1 Birincikanun, l l\ ar 
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ro;1tkÇf "'! 
diyip geçmeyin 

Aksırır, aKsırır, aksırırsınız: 

geçer gibi olurken yeniden lreri eelir. 

iste o 
ıp 

• 

böyle Başlar! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A s P i R j N alınız r - . 
ısrarla 

isteyiniz J 
~'in tesirn ve hakiki olduğunu @ markası garanti eder. 

Satınalırken dıftnda ve tabletlerin OstOnde 

Ef' markasnıın bulunmasına dikkat ediniz. 

Müsabaka 
Muavini 

ile Müfettiş 
Ah nacak 

P. T. T. Umumt Müdürlüğünden: 
İdaremizde münhal (35) lira maaşlı müfettiş muavinlikleri içtn 10.-

2.939 tarihinde Ankara ve İstanbulda bir müsabaka imtihanı yapıla
caktır. İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmaları lazımdır. 

1 - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak. 
2 - Hukuku siyasiyesine sahip olmak, 
3 - Hukuk, mülkiye, yüksek İktısat ve Ticaret mekteplerinden ve 

bunlara tekabül eden ·ecnebi yüksek bir mektepten mezun bulunmak. 
4 - Hizmeti filiyesini yapmış, veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş ve

ya askerliğe elverişli olmadığı sabit olmuş bulunmak veya tecil edil
mek, 

5 - Otuz yaşından yukan olmamak ''Halen devlet memuriyetin
de bulunanlar bu kayıttan müstesnadır ... 
m-ak~ - Hüsnühnl ""hah•"'"ft- ~··'··---"- --·e.• ~ ....... "• 

7 - Daire doktoru veya İdarenin lüzum go-ste w • h ta ed h . recegı as n e sı 

hat heyetince yapılacak muayene neticesinde sıhh"ı v · t' b ·r . . .. . . , azıye ı u vazı e-
yı ıfaya musaıt ve memleketın her tarafına daimı· su tt h t -re e seya a e mu 
tehammil olduğu anlaşılmış bulunmak. 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik vaziyet· · · ht.1 dl" 
ik 1 

· ı k. - d ı, ıyı 11 , a ı-
ye ves a arıy e aşı agı ı ve mektep diplomalarının as ı t 
lik sdikli tl 

. . h. 
1 

ı veya no er-
ten ta sure erını ve a en bir dairede memur ı ak - tah 

d 
· ti · ·ı ·· d 1 . o ar mus -

em. ıseler za sıcı cuz an anyl~ di:e~~e~~rini 4 kıta vesika fotoğraf-
lan ıle Ankarada P. T. T. Umumı mudurluğü Muameı•t "d"" ı ··x.·· 
ı P T T "d"" 1-w- a mu ur u6 une, 
stanb~lda · · · mu ur ugune 30.1.939 tarihine kadar tevdi etmeleri 

ve imtihanın yapılacağı 10.2.939 tarihinde saat 10 da m zk. ..d .. .. • e ur mu ur-
lüklerde hazır bulunmalan l?zırndır. İmtihan tahriridir. Muvaffak olan 
lar aldıkları numara derecesıne ve münhal adedın ·· "f t . . e gore mu e tış mu-
avinliğine tayın olun.urla:. Mu~affak olanlar münhal adedinden fazla 
olursa muvafakat ettiklerı takdirde İdarenin dig·er m"nh 1 h" ti · 

b·ı· l u a ızme erı-
ne tayin oluna ı ır er. Kazananlardan mu"savı· n 1 n1ar 
da Ecnebi lisana vakıf olanlar tercih olunurlar. 

umara a a arasın-

İptidaen memuriyete intisap edecekler (30) ı· 1. ı -ı t . ıra as ı maaş a mu c 
tiş muavinliğine namze~ olarak ve halen devlet memuriyetinde (35) 
lira alanlar veya <30) 1ırada kanuni müddetini doldurmu olanlar (35) 
lira maaşla tayin olunurlar. ş 

:Müfettiş muavinlerine t fti k . k . e Ş ma sadıyle seyahatlerinde harcırah 
kanun ve 

1 
~rnam.esınde yazılı nisbetler dairesinde seyahat ve ika -

met yevm Yt:ıtı verilir. 

_ • İMTfHAN PROGRAMI 
1 - Türkıyenln iktısadi ve tabü coğrafyası. 
2 - Hesap: Faiz- İskonto, tenasüp 
3 - Mall usuı- d f ' u e teri, muhasebei umumly,. kanunu. 
4 M · • - emurın kanunu - Memurin Muhakemat kanunu, ceza muha 

ıcemeleri usulü kanunu, 1609 No. lu kanun kefalet kanunu - ve Türk 
• ceza kanununun memur suçlarına müteallik hükümleri. 

5 - Türkiyedeki Posta Telgraf ve Telefon teşkilatına aft umum! ma 
lilınat ile P. T. T. idaresine ait 2822 No. ıu teşkilat kanunu .(65) (181) 

.. Deylet,Oeriıir~oıiarr ve. Umanları işletme U. idaresi ılanıarı 
Muhammen bedeli 816 lira olan 2400 kilo muhtelif ebatta kW'§un 

levha 23.1.1939 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşada Gar bina -
mıdaki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme usuliyle satın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 61 lJra 20 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatlan l.Azundır • 

.._;;;re._,,.., Bu ffe ait prlnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (132) 

Ateşci Ustası Alınacaktır 
Askeri fabrikalar Umum MildflrlOğDndeır. 
Kırıkkalede fabrikalanmızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere 

fki mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina subayla
rından veya ticareti bahriye makine mektebinden neşet ve Türk donan 
masmda ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden eh 
liyet şahadetnamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların is
tenilen vesikalarla Umum Müdürlüğe müracaatlan (10) 

Levazım Amirliği Saflnd' 1 KADIKÖY VAKIFLAR DIREKTÖRLÜGÜ İLANLARll 
Alma Komisyonu 116nları :... ........................................................... .... 

500 adet kar gözlüğünün mü- 1 His.5e 
Miktarı 

Muhammen 
kıymeti 

L .K. 

Teminab 
Muvakkate 

L.K. teahhit nam ve hesabına pazar - Semti Mahallesi 
lıkla eksiltmesi 16.1.939 Pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede İs
tanbul Levazım Amirli''H satmal- Ü 

1->· sküdar Pazarbaşı 
ma ~omisyonunda yapılacaktır. 
Tabının bedeli 175 lira ilk temi
natı 26 lira 25 kuruştur. Sartna
n:e~i ve nü~unesi komisyonda gö 
rulur. İsteklilerin kanuni vesika
larile beraber belli saatte komis-
yona gelmeleri. "471 "207 

" " 
* 500 adet ispirto takımının müte-

ahhit nam ve hesabına açık eksilt
mesi 30-1-939 pazartesi günü sa
at 10.30 da Tophanede İstanbul 
LA. Sa. Al. komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 1375 lira -
dır. İlk teminatı 103 lira 12 ku -

" ,, 

" 
" 
" ,, 
il .. 
" 

" 
" 
" 

" Sol aksin an 
Solaksinan 
Solaksinan 
Sol aksin an 
Tavaşi Hasan 
Tavaşi Hasan 
Atikvalide 
Hacchesnax hatun 
Tuyğar Hamza 
Arakiyeci Mehmet 
Rumi Mehmet Paşa 

,, 
ruştur. Şartname ve nümuncsl ko- Boğaziçi Kandilli 
misyonda görülebilir. İstekiilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (314) 

.. 
" 
" 

" 
" 
" .. 

Kadıköy 

.. 
•• .. 
" 
" A. Hisan 

Kanlıca 

Beykoz 
Beylerbeyi 
İbrahimağa 

Sokağı 

Miroğlu 

Taşcımanok 

Altmı~ odalar 
Çıkmaz oda 
Topaneli oğlu 
Durbali 
Dolap 
Karacaahmet 
Çavuşderesi 

Kuyu 
Selamiali 
Kasımağa 

Medrese 
Medrese 
Mektep 
Mektep 
Mektep 
Yeni Mahalle 
Kuyu 
Mektep 
Çavuşderesi 

Fıstıklı 

Çeşme 

Hallaç 
Koşuyolu 

No. Cinsi 

126 Ev 
2 Arsa 
4 27 
3 Arsa 

71 Ev 
2 Ev 

19 Ev 
43::\ Ev 
106 Arsa 

3,15 Ev 
7'> Ev 

2 Arsa 
9 Arsa 

9 "lü. Arsa 
35 Ev 
37 Ev 
39 Ev 

11, 13 Arsa 
18 Ev 

14, 16 Arsa 
19 Bostan 
lO Arsa 

4 Dükkan 
5 Ev 

126 Arsa 

126 'l Kulube 

8/ 12 
3/4 
l 2 
5 8 
1/6 
4/ 1: 
1 2 
2 8 
1 2 
1/ 2 
l 2 
3/ 4 
1/ 2 
l 2 

78 144 
78/ 144 
78 144 

92,5 100 
4/ 10 

54/ 270 
150/ 540 

5/ 8 
2240 4320 

1/4 
6/ 10 

268 16 
196 51 
201 68 

44 21 
117 32 
268 16 
251 40 
100 56 
155 57 
100 56 
101 12 

33 19 
114 33 
114 33 
435 76 
272 35 
435 76 
189 10 
321 80 
157 25 
92 85 
98 21 

278 18 
125 70 
301 68 

20 11 
14 73 
15 12 
3 31 
8 79 

20 11 
18 85 
7 54 

11 66 
7 54 
7 58 
2 48 
8 56 
8 56 

32 68 
30 22 
32 68 
14 18 
21 13 
11 79 

6 96 
7 41 

20 86 
9 42 

22 62 

Yukarda mevki ve cinsleri ya zılı hisseleri mahlul emlake kanuni müddeti zarfında hissedarinnnm müra 
caatla talep der.ıniyan ctmemelerin e binaen mahlUI hisse umumi hükümlere göre satılmak üzere açık arttır
mıya çıkarılmıştır. İhaleleri 6-2-939 pazartesi günü saat 15 tedir. İstekli !erin muhammen kıymetin yüzde 7,5 
nisbetindeki teminat akçaları ile bi rlikte Kadıköy vakıflar rniidürliığüne muracaatlan. (307} 

1 Harici Askeri Kıtaat ilanları 1 ------Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zar.f usulile aşa
ğıda cins ve miktarları yazılı malzemeler satın alınacaktır. İhalesi 30-
1-939 pazartesi günü saat 11 de müstahkem mevki satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliple,rin mezkur tarihte aşağıda hizalarında yazılı 
teminat akçalarilc birlikte komisyona müracaatları. Zarflar ihale saa
tinden bir saat evvel her iki zarf ta mühürli.i olduğu halde komisyona 
verilir. Talipler ihale kanununun 2 - 3 maddelerindeki yazılı vcsikala
n yanlarında bulundnrmalan mecburidir. Aksi halde eksiltme) e işti
rak cttirilmezler. Malzemelere ait fenni ve hususi şartnameleri Anka
ra, İstanbul ve Çanakkale Mst. Mevki satınalma komisyonlarında görü
lebilir. (773) (318) 

Cinsi Miktarı B. Muhammeni Tutarı Teminatı 

Çelik çubuk 117 Ton 15 kuruş 
32266 1

. 
Kereste 28,3 M3 52 lira ıra 2420 lira 

Hepsine tahmin edilen fiat 
53.000 lira olan 30 kalem cerrahi 
fılat kapalı zarfla satın alınacak
tır. Eksiltme 26-1- 939 perşem
be günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. I1k teminatı 3915 lira 

olup şartnamesi 267 kuruş muka
bilinde komisyondan alınır. Ek
siltmeye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 

maddelerinde yazılı belgelerle bir

likte teklif mektuplarım eksiltme 
saatinden bir saat evvel Ankarada 
komisvona vermeleri. (691) (8904) 

* Dörtyoldaki askerı oırm:ıcrin 

hayvanatı için 640 bin kilo yulaf 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. Muhammen bedeli 29440 lira 

ilk teminatı 2208 liradır. Eksiltme 
25·1-939 çarşamba günti saat 15 
de Tüm satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler şartnamesi

ni her gün Adanada komisyonda gö 
rebilirler. Taliplerin teklif nıek -
tuplarını ve içerisinde bulunması 

cak 10 No. lu kuru üzüme teklife

dilen 24 kuruş 50 santim pahalı 
görüldüğünden bu 1000 kilo uzum 

ihtiyacı 16-1-939 günü pazarlıkla 
yeniden eksiltmesi yapılacağı ilan 
olunur. (317) 

* Çorluda inşa edilmekte olan Jn-

san hastanesinin yeniden bazı in
şaat ve tesisat ilave edilecektir. 
İhalesi kapalı zarf usulile 30-1-

939 pazartesi günü saat 16 da Çor
luda Kor. ~atınalma komisyonun

da yapılacaktır. İlk pey parası 

3147 lira 68 kuruştur. Şartname ve 

projelerini görmek ve almak lsti

yenler 2 lira 5 kuruş mukabilinde 

Çorluda Kor. Satınalma komisyo

nundan alabilirler. İstekliler ka -

nunun 2-3 eli maddelerindeki belge 

lerle birlikte belli gün ve saatten 

bir saat evvel tekli! mektuplarım 

Çorluda komisyona vermiş bulun

maları. (316) (771) 

~p eden diğer kanuni vesaiklc bir- # •••••••••••• 
likte ihale saatinden bir saat evvel 1 _ ZOhrevl ve cilt haıt.lıkluı mOtet-anı• 

Adanada Tüm satın9lmn koml!:yo- O H • • • 
nuna verilıniı olacaktır. (759) (75) 1 r. ayrı Omer * )ğledeu eonra Beyoğlu Ağacanı 

Vize alayı için pazarlıkla alına- ·ıı~r~mı!ıı "70 13.'.J l'Plpfnn ·4:-l!i"" 

~~~----------------....;.;;.;;;;: 

TURK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

Dördüncü lleıide: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O • O O O Liradır ... 
Bundan hatka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) 'liralık iki adet mükafat vardır 
Yeni tertipten bir bilet alarak fıtlrak ~tmeyl lh· 

mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahfi· 
yarlan arasına glrmiı olursunuz. 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S i N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 
- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARAı'TİLİDİR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir · 
SİN GER SAAT MAGAZALARI - istanbul Eminönü. Tel: 21964. 
.İstimlak dolayisiyle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunacaktır. 

Her türlü yanıkları, 
Kan çıbanları, 
Traş yaraları, 
Meme iltihapları ve 
çatlakları, 

tlôfGn;a, ·akneİer, • 
ÇOCUKLARIN ve 
BÜYÜKLERiN her türlü 
DERi iLTIHAPLARINI 

En çabuk" ve en emin 
bir sur-tte 

TEDA Vi EDER. 

YiROZA 
ve sıhhi bir 
MERHEMiDiR 

Münhal bulunan 1200 kuruş asli maa 1 ik' 
lip olnnlann İktisnt Vekaleti Ölçliler M "" d ş ~ .. _! ayar memurluğuna ta-
fettişliklerinden ehliyeti haiz bul 

1
u ur u unden veya mıntaka mü-

1 . -a·· . .. unan ann anbul Bcled" i F erı mu urluğune müracaat etmeler· .1• ıycs en lr 
ı ı un unuı:: 

* İtfaiye anbannda bulunan ve he sin . 
mın edilen hortum ve bahçe rek ph e ~!6 lıra 42 kuruş bedel tah-

oru, opsrlor be . t 
odun baltası, eski battaniye ve saire g"bi h 'd nzın angı tulumbası, 
açık artırmaya konulmuştur E~ 1 1

1 
f . ur a eşya satllmnk üzere 

. l . :rYa ar t aıye anban d r . 
namesı evazım müdlırlügünde gor·· ı bT İ n a ıstesıle şart-
luk ilk teminat makbuz veya m kt ub~l ı ır. steklıler 13 lira 23 kurur 
nü saat 14 buçukta Daimi cnctı e u ı c beraber 23.1.939 Pazartesi gü-

mendc bulunmalıdırlar. (B.) (119) 

.~j'!ç 
P! ~RKlfo\ 
Ç1NKO 

LEVHA 
MuttüR 

KLiSELER 
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,. 13u !rf UADELE 
IMKİINSIZ ~ÖRIİNiİfl 

HAJ.8UKI .... 

MARKONi'riin gayet müdekkik 
ve mükemmel yapılışı dolayısile 
bu cihazın bir lambası diğer 

Radyolarda iki lambadan alınan 
neticeyi. verir. 

VER ES İVE 
J'ATı.r· 

~ 

SAHiBiNiN SESi 
VE ACENTELERİNDE 

5021/rıKLAJ..CAO. 
8'EYOÖLU 

TAN 

GOZELLIGINIZ 
ICIN 

N BALSAMi 
l<ANZUK 

Bütün dünyaca takdir edıl- ._ 
miş sıhhi' güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

yağsız halis acıbadem çeşitlE>ri 

hususi vazo ve tüplerde satıl!r. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOCLU 

,. Emsali arasında en güzel ve 
şık mobilyalar satB'.cl 

varken bu ıztıraba 

katlanılır nıı? 

Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık, ve üşütmekten mütevellit bütün ıztı. 
rapların başlamasile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. Mideyi 

bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

1 En seri. en tesirli, en kafi netice 
(Eski HAYDEN) Yeni 

~AKER mağaz.,ları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YAT AK ODASl takımları 
zengin çeşitler her yerden iyi 

/-
icabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dik.kat \'e Gripin yerine başka 

hir marka verilitse ~iddetle reddediniz -
şartlar ve ucuz fiatlarla 

bulursunuz . 

.. Dr. Suphı Şenses .. 

l ldraryollırı hıatalıklırı mütehaaııısı 1 
ı 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek~ 
f.or ::t'"'~""tnııan. FakjrJr.r,, .... ...,,."lıc:'ı ., 

Tel, 43924 ----mM 
·-H E DEA it s A NE Y EK ÇALCILERM A_L_ i _ p 1 RMATIZMAN o L 

dır. Ameliyatsız memeleri söndürür, mahveder; :::~~:i:~~~~~~~-H-id~e~, .merak, korku_ ve tees- ırecirir !ö;ivAtilc ı. .. 
1 

.t~.. ur 
1 
__ , __ d _ "'r:-_·• 1 

kam, ağrıyı derhal keser . .6utun dünyada şohrct 1 ranlarına 20 damlası hayat verir. KuJlanmıyan, arkaya gıren sancıları geçirır, vücu u Kızdırır: 

Romatizma • Lumba90 

Siyatif< • Arka • Diz 

Bel ve 
....... !f.... ---:ı· ··-... 

hulmu5; milyonlarca basurluyu kurtarmıştır. scvmiycn yoktur. soğuğun ri<Yt-.,1 .... ,. ... ,.,.....,,..,~ .. n ~~.,; ,.1., .. . 

......... llİlll ............................. il ......................... ~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastahkların mikroblarını köl,ünden temizlemek 

için C Helmoblö ) kullanınız. 

EL OBL •• 
föbrelderin çahşmak kudretini artırır, kıtdın, erkek idrar Torlukfonnı, 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, "ık sık ıdrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder 

idrarda kumun ve mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
Dikkat: Helmoblö 1 idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

ilkbahar mevsimine mah
sus yeni gelecek mallar için 
yerlere ihtiyacımız oldu
ğundan 

15 SON KANUNDAN 
15 Ş U BATA KADAR 

Bir ay müddetle stoklarımızın 
büyük bir kısmını her yerden 
müsait şartlar ve mutedil fi-

yatlarla elden çıkarıyoruz. 

Batmız mı ağrıyor? 
Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi? 

Dişinizin ağrısı sizi çok mu 
rahatsız ediyor? 

Hemen bir tek kaşe 

. NEOKüRiN 
alınız. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 

ki: Çocuğu hırçmlatan sebepler

den birisi de apış aralarının ter 

ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 

itibarla günde iki defa çoc'!.ığu 

PERTE 

ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuv~let 

pudralan ve ne de çok it~na ile 

hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra bilhas

sa yavruların cildleri ve üra

zatı nazan itibara alınarak va

pılmıştır . 

( 
Saç bakımı 

GüzeJliğin en birinci şartL 

Teskin ve izale eder. 

IZMİR 'de --o~t~e'!!ı·.--.... Ankara Palas 

I ' 

Bütün Dairelerde mevsim 
sonu fırsatlarını bulaca.ksmız. 

l'•'"I:OKÜRİN: bütün bu rahatsızlıkları derhal geçirir ve size sıhhatinizi 

1 

~:!!.~!. s~!~~!!inı 1 
İzmirde otel ihtiyacına cevap vermek üzere büyük fedakarlıklar ih

tiyarile meydana getirilen ve İzmirin sayın ha~.kı. tara.fından benimse
nen "ANKARAPALAS,, oteli memlekette muhım bır varlık arzet
mektedir. 

Beyoğlunda 

BAKER Mağazalarında 
Bir mevsim sonu fırsatı: iste
nen fiyat için en mükemmel 

cinstir. 

i' Gaıhçe ve Gül 
Merakhlarına 1 

127 çeşit yediveren etiketli Av 
rupa gülleri, çok çeşit çamlar, 

Salon ,.,. ·iki eri, süs ağaçla-

rı, V. ' l5 sencdenberi fi
dancılık ve gülcülük ile meş
gul Ortaköy Fidancı Vasil. Ka-
talo~umuzu istiyene gönderi-

iade eder. Günde 2 • 3 kaşe ahnabilir. 

NEOKÜRİN: Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek kaşe 6, altılık kutu 
~O Kuruştur. Het Eczahanede bulunur. 

N E O K Ü R İ N ismine dikkat 

~ !• Sayın Bayanlarımıza Bildiriş 
Gösterilen büyük rağbet yüzünden piyasada mevc~du kalmıyan: 

F E 1 L 
8 lik ve 12 1i ambalajlarla FEMlL BAGLARI yeniden piyasaya ye

tiştirilmiştir. Her eczane ve büyük ticarethanelerde arayınız. Umum 

Satış Deposu: İstanbul Bahçekapı İş Bankası arkası Rahvancılar 

sokak 5 No. Can Laboratuvan 

tedavi eden tesiri :nücerrep bir 
ilaçtır. 1 

KAYIP - Şahsıma ait tapu senet
leri ile suretlerini Sirkeci ile Kal

' yoncukulluğu arasında kaybettim. 
ı 'I Bulanların Galatada Voyvoda cadde-

sinde 22 No. da elektrikçi dükkanına 
1 getirdiıklerinde memnun edilecekler-

dir. 1 

ANKARAPALAS oteli en veni ve modern sehirlerimizden olan An-

i karanın en yüksek emsaıİnin -ayni kudrette ve ?'Ükcr:n;rıel bir naz:r.?si 
halini almıştır. Şehrin en mutena ve e:ı ~erk~zı. muhıünde ve ~er tur
lü modern tertibatile ve her aile ve mısafırierının arzularına gore ayrı 
ayrı aparnman şeklindeki dairelerile bütüı:ı !htiyaçlarını ve bedii z~vk
lerini tatmin eden yüksek konforlu teşkılatile ve bilha.;;sa kalorür-r-
lcri ve sıcak, soğuk "su ve banyolu .se~se~ sekiz y~takh lkaryolal~r ~·:= 
reti mahsusada Avrupadan celbedılmıştır) odalarıle Avrupalı mıs~f 
lerinin dahi takdirine mazhar olan ANKARAPALAS oteli misaf· ~l·P.· 
rini yormıyacak kadar ucuz fiatlarla da nazarı dikkati celhE>tm~k.te. ~r. 

Otelin altında zarif ve temiz pastanesi ve yanıbaşın~a 300 k 1~f hı=~ 
tiap eden muhteşem ve cok konforlu lokantasımn son sısten: s.0 f!. . 
va dolaplc;rı vardır. Nefis yemekleri ve tahsisen malzemesınınb t~m~. 
li~ ve Hükumet caddesine naztr kıraathanesinin gerek meşru a '!1 a 
ve "'erek temizlik servisind~ gösterilen titizlik umumun medırınumle· 1 

Sahibi ve Neşriyat MüıiUrü Halil , ,., 
1 

. · . . b' . . · ımakta ır. <'\11. 
Lfttfii DÖRDÜNCO Gazetecilik ve tini celbedeı:. bu mü~ssese. 'lizmırımdıdzm1 ır ıncısı say0ı miişteril"rine 

karapalas muessescsı, sevgı yur aş arına ve sayı '\DÜRİYET 
Neşriyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN 1 hizmet etmekle haz duyar. l\IU 

--~,...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıl Matbaası ----------• 


