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5 KURUŞ 

Bari Radyosu 
Niçin Türkçe 
Konuşur? 

Biz bir müstemleke değlliz; biz ltalya ile muha· 
sama halinde değiliz; biz ltalyanın türkçe neıri· 
yatına muhtaç değlllz; biz faıist ltalyanın dahilt 
İ§lerini öğrenmlye de pek hevesll değiliz. O halde 

bu türkçe neırlyat niçin 7 

Yazan : M. Zekeriya SERTEL 

•ı talyanların "Bari" deki radyo merkezi, beynel
. milel havayı bulandırmağa memur bir propaganda 
1stasyonudur. İngilizlerle İtalyanların arasını açan bu radyo
dur. Fransızlarla İtalyanlar arasına her gün. düşmanlık tohu
mu eken yine bu merkezdir. Bari radyos~, Italyancadan baş
ka her lisanda neşriyat yapar, Arapça· Ingilizce, Fransızca, 
hatta Türkçe --- ' 

köseivanof 
16 Martta 
Şehrimizde 

Bulgar Başvekilinin 
Ziyaret Programı 

T esbit Edildi 

Kö•eivan~I 

İngiliz ve Fransız müstemleke
lerinde bulunan Arap halkı mü
temadiyen kıyama teşvik eden, 
bunları isyana tahrik eden bu is
tasyondur. O derecede ki, İngil
tere hüktimeti bir aralık Bari rad
yosunun Arapça neşriyatına kar
§! Londrada B. B. C. radyo mer
kezinde bir müddet Arapça neş
riyat yapmıya mecbur olmuştu~. 
Bu tedbirin fayda vermediğini 

görünce İtalya ile yaptığı son an
laşmada İtalyan askerlerinin İs
panyayı terketrnelerinden ziyade 
Bari radyosunun İngiltere aley
hinde neşriyat yapmaması prtı 

üzerinde durmUf, ve bunu İtalya 
hükll.metine kabul ettirince diğer 
şartlar üzerinde fazla ısrara lü
zum görmemiştir. 

• R adyo hiç şüphesiz zaınam-
mızm en kuvvetli propa

ganda silAhıdır. Radyo dalgalan 
hudut tannnaz, milliyet tanımaz, 
dost, düşman tanımaz. Boşluklar
da serazat dolaşır ve düşmanınızı 
beyninden vurur. 

Bu si18hı en iyi kullanmasını 
bilenler de totaliter devletlerdir. 
Bunlar radyoyu mütecaviz siya
setlerinin bir propaganda vasıtası 
haline getirmişlerdir. İtalyanın 
Akdeniz sahillerinde bulunan bü
tün Fransız ve İngiliz müstemle
kelerinde gözü vardır. Bu müs
temlekelerde mes1tün bulunan 
halk ta Arapça konuşur. İtalya 
Bari istasyonunda sırf bu müs
temlekeler halkına mahsus Arap
ça neşriyat yaptırır. Maksat bura
daki Araplan metropollere karşı 
isyana teşvik etmek, Fransa ve 
İngiltereye müstemlekelerinde me 
sele çıkarmak ve bu suretle düş
manlarını rahatsız etmektir. Bir 
ara Bari istasyonu Filistin Arap
larını tahrik ile kalmamış, Filis
tinde köylere kadar bedava küçük 
radyo makineleri dağıtarak halka 
Bari istasyonunun Arapça neşri
yatını dinlemelerini temin etmiş-

tir. 
(Sonu. S.ı. 10, Sii. 3 de) 

HÜSEYiN CAHIT YALÇIN 
tarafından tercüme edilen 

Jacques bainville'in 1 Andre Maurois'nın 

FRANSA TARiHi 1 INGILTERE TARiHi 
İkinci ciltleri çıktı. 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Iler tk1 cilt Fransa tarlhl 225, cilWsi 275, İngiltere tarlhi 250 

\, cllWsi 300 lrunıştur. KANAAT KİTABEVİ 

ı- iNöNU, MADEN ENSTiTUSUNDE 1 lspanyadı 
Kıyamlaı 
Bastırıld 

• • 

Frankist Zırhlala 

Bütün Sahilleri 

Ablukaya Aldda 
Londra, 9 (Hususi) - İspa 

vaziyet şu merkezdedir: C ·· 
yetçi İspanyada komünistlerin 
nı ciddi bir mahiyet almıştır. 

ha hükumeti, bunn karşı ciddi 
ri tedbirler almıya mecbur k 
tır. Komunistlerin Madritte biıı 

yeri işgale devam ettikleri a 
lıyor. 

Madrit radyosu tarafından 
len malümata göre, komüni 
cephedeki komünist İtalyanları 
dım için çağırmışlardır. 

Dürı gece Madrit radyosu k 
nist isyanının bertaraf edildiğin 
her vermekle beraber gece ya 
dan sonra daha fazla tafsilat 
rek komünistlerin Cürnhuriyet 
panya için tehlikeli bir vaziyet 
ettiklerini anlatmıştır. 

Madritte komünistlerle miic 
devam etmektedir. Bazı kom·· 
ler ev içinden ateş açtıkları iç· 
hali sokağa çıkamamıştır. 

CümhurTeİ•İmi:in Ankara i.ta.yonunJa İ•tikb.al /erine ait bir intıba 

Burgos, Valensiyada da kom 
ler tarafından bir takım kıya 
tertip edildiğini haber veriyor. 

Sahiller abluka altında 
!:~~ MilU' Şefin 

Silihlı Demokrasiler · Dünkü Tetkikleri 
General Frankonun zırhlılar 

gün cümhuriyetçilere ait sahiller 
luka altına almış ve kara sular 
ren gemilerin tevkif edilecegini 
hut batırılacağını ilan etmiştır 
nunla beraber bir 1ngiliz gemısı 
lokayı aımış ve Valensıyaya 
maddeleri gotiırmuftur. 

T o a iter ere Sulhu 
Zorla Kabul Ettirecek 

ltalya, Arazi Talebinden Kati Olarak 
Vazgeçiyor, Harpte Fransaya Yapllacak 

Yardımlara Ait lngilz Planı ilan Edildi 
Pariı, 9 (HuıuıO - Beynel

milel vaziyet garip tahavvüller 

Ankara,' 9 (TAN Muhablrlnden)
Cumhurrcisimiı lnönU, bugün saat 
15,05 te refakat'erlnde Başvekil- Dr. 
Refık Saydam, İktısat Vekili Hüs
nQ Çakır bulundutu halde Maden 
Tetkik ve A!'ama Enatltosüne ıeref 

vermişlerdir. 

tnönü, doğruca, petrol arama ıru
punun faaliyette bulunduğu kısma 

geçmişler ve burada bir saat 20 da
kika kadar kalarak petrol arama
lan üzerinde geniş izahat almışlar
dır. Mllll .Şefin gellılerlnde ve av
deUerlnde civan dolduran halk, bü
yük tezahüratta bulunmuştur. 

İktısat Vekili HUsnil Çakır, bu
gün Sümer Banka giderek umum 
müdürden banka işleri etrafında 
izahat almıştır. 

Ticaret gemilerinin İspanya 
sulannda batırılacağı hakkında 
kist hükumetm verdiği karar bu 
Lordlar kamarasında bahis me 
olmuş ve bu münasebetle Lorcı 
lifaks beyanatta bulunmuştur 
Halifaks: "Kara sular haricinde t 
ret gemilerine herhangi bir ta 
vukuu takdirinde bu taarruz m 
vemetle karşılanacaktır. Kara 
içinde gemileri batırmak teşebb 

geçirmektedir. Bir taraftan to. l!!!!~!!i!iiii!iii!!!!!iii!~~~~!ii!iii!!iiiiii!!!~~ (Sonu: Sa. 10, sii 61 
taliter devletlerin artık ablgan
bk ıiyaaetinden geri dönecek
lerini anlatan emareler bulundu
ğu halde diier taraf tan atılgan
lık ve maceracılık usulünün tec
rübe edileceğini göıteren ema
reler de vardır. 

Journal des Debats'nm siyasi mu
harriri Bernson, Her Bitlerin orta
ya yeni taleplerle çıkmak için Hol
landa veya İsviçreye karşı ani bir 
taarruzda bulunmayı düşündüğünü 
bildiriyor. Bu muharrire göre, bu 
ay içinde tatbiki beklenen bu plan 
bir müddet için tehir edilmiştir. Pli 

Fran•anın Ce:z:ayirJeki nm esası demokrasileri ufa düşür-
Kumandanı General Nopa mektir. İtalyanın Libyadaki garni

zon takviyesi, Japonlann Hainım 

Kendini ölüme mahkii 
Sayan 4 Çocuklu Bi 
Ana "Yatak,, Arıyor 

"Beni Bir de Vicdan Yarası ile Ölmekten 

Kurtarın. Ben Sadece Hiç Kimseye Zarar 

Vermeden Ölünebilecek Bir Yatak istiyorum .. 

Yazan: Naci Sadullah 

no:rıkara, 9 (Tan Muhabirinden) -
ile 1 Bulgaristan Başvekili Dr. Kö -
l>ro \raııofun Ankara ziyaret tarihi ve 
ttr. ~~nu kati olarak tesbit edilmlş
'-bah OSe İvanof, 16 mart perşembe 
~~ 1 k?nvansiyonelle İstanbula ge
\4ıet: 8likalı zevat ve Hariciye Ve -
~ ~ namına İstanbula gidecek o -
)\tat rotokol Umum Müdürü Şevket 
~tı ~eçeci tarafından karşılana -
"1 r. bost memleket Başvekili ay
~~ hususi trenle şehrimize ha
~ edecek ve 17 mart cuma sa -
~ttfluıkarada bulunacaktır. Misa -
~Şı~ için, Ankarada parlak bir 
~rna töreni yapılacaktır. 

t6re ~~ra mahafilinde söylendiğine 
~~ oseivanofun bu ziyareti Bük
~ . toplanan Balkan Antantı kon-
lt nın B l . at-arı u garıstanı alakadar eden 

-, adasmı işgalleri, İtalyanın Fransız 
Somalisini tehdit etmesi, Filktin ve 
Suriyede tahrikat yapılması bu plin 
icaplanndandır. 

Ana Vatana Yeni 
Gelen Bir Göçmen 

Derdini döküyor 

Kati hareketin, İspanyol harbinin 
hitammı müteakip İtalyanlann mu
talebatmı resmen bildirmelerinden 
sonra icra edilmesi mutasavverdir. 
O zaman Hltler, İtalyanm mutaleba 
tına müzaheret etmek için bir nutuk 
irat edecek ve bizzat kendi mutale
batıru ültimatom şeklinde ileri sü
recektir. Müteakıben Garp devletle
rinin derhal teslimiyetlerini elde et
mek için ant olarak Hollandaya ve 
hatti belki de İsviçreye karşı bir ta
arruz yapılacaktır. 

~ \r ~rı etrafında bir görüş teatisi
~ta esııe olacak ve bu arada Bulga
lellb ndaki Türklerin ana yurda yer
ttt. eteri meseleleri tetkik edilecek-

Ito . 
etlllit eıvanof, burada, Cümhurrei -
~e J\rı~arafından da kabul edilecek 
~tar arada iki gün kalarak 19 mart 
tatlbuı:§anıı yine hususi trenle İs -
~ hareket edecektir. 

.\J\lt Safirınıiz şerefine ilk akşam 
'bfr a~aPalasta Başvekil tarafından 
"' ~ faın Yemeği verilecek ve bu -

llıvare takip edecektir. Erte-

(Sonu Sa. 10, Si. 

[Cümhurrelslmiz, İsmet İn6nnnnn 
açtığı yeni çıjır üzerinde yürüyerek 
halkın dertlerini dlnlemlye, hergün 
bir memleket meselesi üzerinde alA
kadarlarla görüşerek ortaya yeni ha
ldkaUer çıkarmıya çalışacağız. Ga
zetecinin de en mühim vazifelerin
den biri halkla doğrudan dotruya 
temas ederek onların derUerine, llı
tlyaçlarına. dileklerine m.lkeıı ol
maktır. Biz, Mllll Şefimizin başla
dığı bu işi ayni metot ve ayni zihnl
;,eUe başarmıya ıayret edecetız.] 

Göçmenlerin anlattılılan 

İçlerinde, çiftçi, muallim, memur 
A b bir göçmen grupu ile ko-

nufllyoruz. Müşterek dertlerini, di
leklerini anlatmak için açılan fırsatı 
kaçırmak istemedikleri sabırsızlanıt
lanndan belll 

1kı sene evvel, ltomanyadan gelen 
Selim İşçen, bize ilk muhatap oldu: 

- Ne iş yapıyorsun? 
- Çütçilik yapacağız. 
- Şimdi yapmıyor musun~ 
- Bir tek öküz, yarım pullukla 

ne kadar iş görülürse o kadar. Hü
kumet iki eve bir çift öküz, bir pul
luk verdl 

- Ki.fi gelmiyor mu? 
(Sonıı: Sa. ıo. sil. JJ 

Hitler, bu iki memleketin ancak 
muvakkaten işgal edilmif olduğunu 
ve katiyyen bu memleketleri teshlr 
ve fethetmek niyetinde olmadığını 
beyan edecektir. Eğer o zaman garp 
devletleri müzakerelere girişecek o
lurlar ise B. Httler, bundan bllisti-

(Sonu: Sa. ıo. ri. JJ 

_..._._. 
' Bi~e &nine ve dört giirbih yaunım . 

:CYazıaı 10 uncu aayfanuzCia: 
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PENCEREMDEN 

Edebiyat 
Kamusu 

Yazan: M. Turhan TAN 

G enç Maarif V ckilimizin bir ede. 
biyat kamusu tertip ettirmek 

Jstediğini ve sözle değil bilgice edip 
olanlardan bir iki güzideyi bu iş için 
seçtiğini ıazeteler bet on gün evvel 
yazmışlardı. Bence çok büyük bir ih
tiyaca cevap verecek olan bu isabetli 
diişüncenin yiirüyüp yürümedifini 
bilmiyorum. Fakat gazetelerde ede -
bi ·at kamusuna dair yeni bir haber 
J'Ok.. 

Böyle bir eserin - mftmkün 
olduğu kadar hızla - vücuda getiril -
mesi bence Türk edebiyatının Türki
~de anlaşılması için gereklidir. Çün 
kil muhtelif amillerin ibramil-e edebi
yatımız sıfırdan aşağı düştüğü gibi 
daha dün denilecek kadar yakın bir 
tarihte ve meseli otuz yıl önce yuı\.. 
mıı edebi kitaplarımızı okumaya da 
imkan kalmamıştır. 

Edebiyat muallimi var ki Nefi'yi 
dürüst okumaktan - aciz derneğe di -
lim varmıyor - miistenkiftir. Çünkü 
Nefi'yi Türk saymıyor. Edebiyat der
si alan gençlerimizin içinde Fuzuli'yi 
anlayanlar Şeyh Galibi kekelemeden 
okuyanlar ya hiç yoktur, yahut par
m"akıa sayılacak kadar azdır. 

Fakat bu vaziyetin hicabı ne o mu· 
allime, ne de talebeye aittir. Türk -
çeyi türkçelikten çıkaran Eslafın bu 
günahtaki hissesi kolay kolay unutu
lamayacak kadar büyüktür. Lakin 
Türk edebiyatının Türkiyede anlaşı -
lamaması ve bugünün her hangi bir 
Türkü kadar Türk olan eski şairleri
mizin yabancı bir millete mensup - j 
muşlar gibi hissen yadırganması, j 
milliyet bakımından &öz yumulması
na imkan olmayan başka bir vaziyet 
daha vücuda getiriyor ki o da yirmi, 
yirmi beş yıllık bir edebiyata ancak 
malik olduğumuz zehabını uyandı -
ran garip tegafüldür. 

Deniz bank 
Umum Müdürü 
AnkaragaGitti 
Denizbank umum müdürü Yusuf 

Ziya, dun akşam Ankaraya gitmiştir. 
Umum müdürün hareketinden evvel 
ilk defa olarak yenı Denizbank idare 
meclisi bir toplantı yapmıştır. İdare 
meclisi reisi Hamit, Yusuf Ziya, ve 
7.iyanın iştirakile yapılan bu toplan
tıda Denizbanka ait işlere dair An
karada İk.tısat Vekaleti ile yapılacak 
temasların esasları tesbit edilmiştir. 
Müdür muavinlerinden Harunun Al
rnanyaya gideceği hakkında verilen 
haber doğru değildir. Harun bir mu
harrirlmize böyle bir tasavvuru ol
madığını söylemiştir. Etriisk hakkın
da sorulan bir suale cevaben de ge
mi seferden ahkonulmamıştır. Sefer
lerine devam edec~ktir. Gelen Alman 
heyeti gemiyi gez:Uler. Fakat yazıl
dığı gibi gemide sefere mani olacak 
bozukluklar yoktur, demiştir. 

POLiSTE: 

Hırsızlık Yakaları 

Çoğalıyor 

Hırsız Nizamettin ile yatnklan 
Haydar ve Bayram 

Açık konuşalım: Mekteplerde ta- Aylardanberi evlerin damlarını 
rih dersi verirken asil ve necip mille- duvarlarını delip içeri girerek bir 
timizin blitiln bklarını, bütün şeref- çok eşyalar aşıran sabıkalılardan 

terini öğretme~e çah,ıyoruz ve bu Nizamettin dün yakalanmJştır. Ni
pek gerekli vazifeyi ifa sırasında yer zamettln en son Beyazıtta Kethüda 
yüzündeki kıdemimizi de tebarüz et- caddesinde İmam Abdüleşkerin c
tiriyoruz. Lakin edebiyat dersi verir· vine girmiş 250 lira ile bir küpe, 
ken koca koca asırlan • bütün şahsi- bilezik vesaire aşırmıştı . Dün suç
yetleriyle ve bütün eserleriyle - larmı itiraf eden sabıkalı çaldığı 

atlayıp dikkatimizi yirmi otuz eşyalan kendisine yataklık eden 
yıllık kısır sahası içinde sürün • Haydar ile Bayrama sattığını söy
dürüyoruz. Bu suretle tarih ve ede - lemiş biraz sonra bunlar da yaka
biyat dersleri arasında adeti bir tea- lanmıştır. Suçlular bugün adliyııye 
rm ve tenakuz husule geliyor. verilP.Ceklerdir. 

Bunun sebebi eski edebiyatın - Denize Düıtü 
dilimizde beliren o güzel sadelik do
layuiyle _ anlaşılamamasıdır. Şüphe fstinyede Dok Fabrikasında çıalı
yok ki Eslifı okumak ve yUılerte şan Ali çalı~tığı Tavanç vapurunun 
yıllık bir edebiyat sahibi olduiumu- güvertesinden denize düşerek mulı
zu anlamak için dilimizin bugünkü telif yerlerinden yaralanmıştır. Ya
gilzelliğini feda edecek değiliz. Lakin ralı tedavi altına alınmıştır. 
kökil çok eski devirlere kadar uza- * Beyoğlunda Yazıcı soka~nda 
nan ve muazzam bir tarih teşkil e • oturan 55 yaşında Yuvanidis İstik
den edebiyatımızı da lnklr etmek lal caddesinden geçerken birdenbi
cafietinde ısrar etmemeliyiz. re düşüp ölmüştür. Yapılan muaye-

Birbirine zıt gibi görilnen bu iki nesinde kalb sektesinden öldüğü 
noktayı telif için neler yapılmak la • anlaŞllmış defnine ruhsat veril
zım gele~eğini düşünenlerin ilk llh- ıniştir. 

:zada hatırlayacaklan tedbir, itika - * Çemberlitaşta Mu!itafanm kah 
dımca, bir edebiyat kamusu yap - vesinde oturan ve ikisinin de adı 
maktan başka bir teY olamaz. Şu hal- Mehmet olan iki genç arasında ~ 
de - tanıllllllf bir edip olan _ Maarif yun yüzünden çıkan bir kavgada 
Vekilimizin ortaya attığı düşünce bunlardan birisi sert bir cisimle b!l
bfitiln edebiyat severlerln dilekleri - şından yaralanmıştır. Yaralı teda
ne uygun düşnıilştilr. Elverir ki o vi altına alınmış, suçlu yakalanmt
dilşOnce, eoşkun bir eanlılıkla yürU- tır. 

Maarif ŞUrası için 
Hazırlanan Rapor 

Raporda Ders Saatlerinin indirilmesi '-'e 

Bir de Eleme imtihanının Yapılması isteniyor 
Maarif şiirasına arzedilmek üzere 

1stanbuldaki orta tedrisat müessese
leri hakkında hazırlanan rapor, dün 
Maarif Vekaletıne gbnderilmiştir. 

Bu arada en fc1zl.ı üzerinde duru
lan noktalar ~unlaı dır: 

Luelerde 

imtihanların, senenin gayTi muayyen 
zamanlarında yapılması, askeri kamp 
larm esaslı s,µrette ıslahı ve kamp
ların mektep binaları haricinde ku
rulması, olgunluk imtihanından ev
vel bir eleme ımtihanı yapılması. 

Ortaokullarda 

Genç Bir Kız 
,Sevm~diği 
Adamı Öldürdü 

Ayancık, (TAN) - Ortalık köyün
de yirmi yaşlarında bir kız, bir deli
kanlıyı öldiirmüştiir. Faciarun tafsi
latı şöyledir: 

Bayraktaro{;.rullarından Kadir oğlu 
Mustafanın kız kardeşinin kızı olan 
yirmi yaşlarında &ma, Ahmet oğ

lu Rasimle n~nlıdır. Fakat neden:
se Mustafa bu işi bozmak ve Esmayı 
Esat Özere vermeJt istemiştır. Es
manın dayısına yalvarmalan fayda 
etmemiş ve kendisi zorla Esada tes-

Mektep binalarının, bütün teşkilat Raporda orta mekteplere kabul e- lim edilmiştir. 
ve teferruatını ıçine alabilecek bir dilecek talebelt!rin yaş hadleri değiş- Esat, ellerini bağlıyarak evine gö
şekilde olması, der.; vasıtalarının ta- tirilmiştir. Rapora nazaran orta mek- türdüğü Esmaya tecuvüz etmek iste
mam ve modern bulunması, bu vası- tepler ancak 12 ile 15 arasında bulu- miş, kız kendısini müdafaaya çalış
taların istimalini gosterir bir broşllr nan gençleri kabul edeceklerdir. 15 mışsa da muvaffak nlamıyacağım kes 
hazırlanması, her sene, ders malze- yaşını geçen bir genç orta mektebin tirmiş ve tuz. buğday dôğmek için 
mesinin istimalini oğreten kurslar a- ilk sınıfına kabul cdilmiyecektir. orada bulunan dibek taşını kaptığı 

çılması, mektep kütüphanelerinin Bunlardan başka raporda şunlar 1 gibi Esadın kafasnıa indirmiştir. Ye
zenginleştirilmesi, muallimlerin ba- talep edilmektedir: re yuvarlanan E~at, bir kaç taş dar-
remdeki mebde mo.aılarının bir de- Orta mekteplerde müdür muavin- besinden sonra l>Imtiştür. 
rece yükseltilmesi, yüksek muallim lerlnin yalnız büro ışlerile değil, ay- Esma ve dayısı Mustafa tP.vklf e
mektebi kadrosunun genişlet:Jmesi, ni aamanda disiplin işlerile de meş- dilip Sinop ağır cez:ıı mahkemesine 
Ankara Dil ve Tarih Coğrafya fakül- gul olmalarının ve stajyerlere ait ta- verilmişlerdir. 
tesinden orta tedrisat için elemanlar llmatnamenin tamamen tatbikinin ----n----
yetiştirilmesi, Ankarada bir yüksek temini, mektep müdürlerinin. mua- lzmirdeki Cinayetin 
muallim mektebi tE'si.si, muallimlerin vinler arasından seçilmesi. orta mek-
haftalık ders saatlerinin azamı 2• teplerde kurulacak oıan terbiyevi te- y ahkikatı 
saate indirilmesi, nazari derslerin şekküllerin faaliye:tlerine dair bir 
her gün öğleden evvel verilmesi, öğ- ana yasa kabulU, hAkimlerin vazife 
leden sonraki zam!ınlarm tatbikata esnasında elbise ıfiydikleri gibi mu
ve serbest çalışmalara taluüd, iillc allimlerin de ders ve va~ife .ta~an
mektep mezunlanna mahsus muhte-, lannda bir iş elbisesi gıymelP~•l'lin 
lif meslek mektepleri tesisi, yazılı mecburi tutulm:ısı. 

BELEDiYEDE : 

Müntehibi Sani 

Seçimi Başlıyor 

DENiZ ve LiMANDA : 

Güneysu Fırtına 

Yüzünden Gecikti 

1 

it 
Katil Osman ve öldürdüğü 

10 - 3 - 939 

SUAL CEVAP? 

Darülacezeyi 
Kim ve Ne Zama 
Yaptırmıştır ? 

S - Darülacezeyi kim yaptı 
mıftır ve hangi yılda yapıl 
mıştır? 

C - DarülAceze 1895 yılında A 
dülhamit tarafından tesis ve küşat 
dilmiştir. Binayı yaptıran, masrafl 
rın karşılığını bulan da odur. Bu h 
yır müessesesinin ikileşmesini , hat 
üçleşınesini temenni etmemek e · 
den gelmez. 

* S - Sevgili Anadnlum11za b 
güzel adı takan kimdir 
hangi tarihte bu ad takıl 
mııtır? 

C - Anadolunun Anatolied 
gelme olduğu ve Anatolinin de Y 
nan dilinde şark demek olup o ilik 
nin Yunanistana nisbetle doğuya d 
müş olmasından ötürü bu şekilde a 
landınldığı rivayet olunur. 

Bununla beraber eski Yunanb 
larla Romalılar Anadollıya Kil 
çük Asya (Asie Mineure ) d 
derlerdi. Bizce Anadolu toprakl 
öz ve tarih bakımından ne kad 
Türkse Anadolu kelimesi de oka 
Türktür. 

* S - M ep-utiget devrinde 
devlet bütçesi ne kadardı? 

İntihabı mebusan teftiş heyeti, ge
rek İstanbula, gerekse civar kazalara 
ait müntehibisani listelerini hazırla
mıştır. İstanbul viliyeti için 1670 
müntehibisani tcsbıt edilmiştir. Bu 

miktarın 1311 i belediye hududu da
hilindeki kazalara aittir. Geri kala
nından 62 si Silivriye, 36 sı Yalova
ya, 34 ü Kartala, 94 ü Çatalcaya, 39 u 
Şileye aittir. 

Evvelki akşam başlıyan lodos fırtı
nası gece yarısından sonra kara yele 
çevirmiş ve şiddetli yağmuru mütea
ktp dün 11abek şehrin m\IMelU ~le
rine kar yağmıştır. 

C - Meşrutiyet devrinde ilk bil 
çeyi (1909 yılı için) Maliye Nazın 
ya paşa tanzim ve meclise takdim e 
mişti. Fakat bu bütçenin ilmi kıyın 
ti ve hakiki rakamlarla münasebe 
§ilphelfydf. GQya ilmf ve hakiki o 
rak yapılan ilk mefl'Utiyet bütç 
1911 de yapılmış olup Sadrazam fb 
rahim Hakkı papnın ve Maliye N 
zırı Cavit Beyin imzalarını taşıma) 
taydı. Bu bütçede Osmanlı İmpatl 

Ay1e Münevver torluğunun geliri 2,601 ,510,100 

Teftiş heyeti gerek kazalarda, ge
rek şehir dahilinde rey sandıklarının 

konulacağı yerleri de tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Bu yerler. intihabatın 
başlıyacağı 15 marttan bir gün evvel 
ilan edileceklerdir. 

Cezr.ılandınlan Eınaf 

Belediye müfettişlerile zabttai be
lediye memurları grup halindeki tef-
tişlerine devam etmektdirler. Dün 
Tahmis sokağındaki ekmekçiler kon
trol edilmiş ve bu ekmeklerden 30 

tanesinin vezni noksan zuhur etti -
ğinden. satıcılarına ceza verildiği gi

bi ekmekler de musadere edilmiştir. 
Ayrıca Bahçekapıda bir sütçü, Sir
kecide bir lokanta temizliAe riayet 
etmediklerinden, Şehzadebaşında bir 
sinema fazla müşteri almak ve izdi-

hama sebebiyet verdiğinden, Beyol
lunda bir kasap ağır kağıt kullanmak 
suretile müşterilerin haklarını yedi
~'inden dolayı tecziye edilmişlerdir. 

Karadenizde de şiddetli fırtına de

vam etmiştir. Uç gündenberi süren 
fırtınanın tesirile Güneysu dört gün
lük bir gecikme ile ancak dün Kara
denizden gelmiştir. Antalya vapuru 

da yirmi dört saat gecikerek gelebil
miştir. Karadeniz vapunmun da ev

velki gün gelmesi bekleniyordu. Fa

kat henüz gelmemiştir. Geminin fır
tınadan Karadeniz limanlarından bi

rinde yattığı anlaşılmıştır. Denizde 

ehemmiyetli hiçbir kaza olmamıştır. 

Yıkılacak Binalar 
Yakında Eminönü meydanınm ge

nişletilmesine ait ikinci pllnın tat

bikine başlanacaktır. Bu plAnla Ba

lıkpazarındaki camiin arkasında ka
lan binalar istimlak edilerek yıktı
rılacaktır. Bu ada üzerindeki emllk 
ı 3 parça olup hepsi kilçUk ve ahpp 
binalardan ibarettir. 

İstlmlAk komisyonu bu emllke top 
yeld1n 110 bin Ura kıymet koymuf, 
ve her binaya alt kıymeti ahiblne 
tebliğ etmiştir. 

İzmir (TAN) _ Te . ikte vuku Adi masrafı da 3,299,772,197 k 
' J>P.C •• olarak tahmJn etfltmtşti. İratli md 

bulan cinayet hakkında muddeiumu- ~ ar=merl= .a,1Ml2 820 altın 11 
milikçe yapılan tahkikat netıcelen- bir açık vardı ve bu açık, borç al 
miş, hastanede bulunan katil Ali Os- mak suretiyl• ılupatılacaktı. .ca 
man ağır ceza mahkemesine verilmiş bey bu açığı mebuslar meclisine bal' 
tir. Yapılan tahkikata göre Ali ~ mettirmek için "bütçe açığının ter" 

mana bıçağı Neşet isminde bit" arka
daşı vermiştir. Bunu bilen Salih te 
vaziyeti zabıtaya telefonla ihbar et
mi§, Neşetin kardeşleri Dur baba ve 

Bozağa kendisini bir berbfır dükkA

nında yakalayarak tehdide kalkış -
mışlar, bıçağı Neşetin verdiğini söy

lememesi için 25 lira da hakkı sükut 
teklif etmişlerdir. ' 

Adliye, bunlar hakkında da taki
bata başlamıştır. Yaralılardan Hkla

yet ve Necmiyenin slhh1 ahvalleri 
bozuktur. Şükran ve Ayselin yara-

lan hafiftir. Katil Ali Osman da has-

tanede bulunmaktadır. 

Hayvanlar için 

ihraç iskelesi 

biyevf fazileti vardır., vecizesini - y,J 
dızh bir hap gibi - kullanmıştı. 

İmparatorluk batıncaya ka 
bütçe bu rakamlar üzerinde dalgalr 
nıp durdu ve açık ta daima büyüdO. 

* S - Tomlrla lamlnln edef) 
w tarihi manaları nedir? 
C - Tomirla, tarihçilerin ptıl 

Herodotun rivayetine göre etki ~ 
boylanndan İskitlerin kraliçesi oldf 
İran hflln1nıdan Keyhüarevi bir had 
te mallOp edip öldilrmilı ve kaf_,. 
da kan dolu bir kaba sokarak -,. " 
prken kana kanmadındı, bari ,i-' 
doya doya iç,, demifti. Fleman rel " 
samlanndan Rubensin bu rivayeti 
canlandıran bir tablosu vardır. Bu tr 
min edebiyattaki manası da ayni ri
vayeti hatırlatmasından bafka bl' 
'ey olamaz. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekileti İb
rice limanını da hayvan ve hayvan 
mahsulleri için ihraç iskeleleri ara
sında almıya karar vermiş ve alika
darlara bu yolda tebligat yapılmıştır. 

.tin, hedefini bulsun ve edebiyatı - ------------------------------------------------------------

1 TAKViM ve HAVA] 

10 Mart 1939 
CUMA 

mu da soyu sopu belirsiz bir şey du
rumunda kalmaktan kurtulama. .. 

1 - 8eyımttlı Tabu•.. •kalcta ytr111I 
•umarade ••1 Niyazi)'« 

Resmlnl 16nderdllinlz laftatkinn ad· 
resini blldlrlnenlz arzunuzu daha b'f bir 
biçimde yerine ı•tlrmete cah.-catun. 
ı - Kıymeti! btetıklrımıa •ay Lıml· 

ye: 
Mektubunuza aldım. Adrellnld de 

JQtfedenenlz milte,ekktr oJuruın. 
M. T. T. 

Anamurda llddetll 
Fırflna 

Anamur, (TAN) - Şubatm 10Dun
cu gilnü baflıyan gilndoldu fırtınuı 
tam üç gün sürmüştür. Keıwte yii
kile sahile yakın demirli bulunan Mı
sırlı Hafız isminde birinin 18 tonluk 
motörü, bu esnada yükün altrlıtm
d'ln iki tahtası koparak, batmlflır. 
Nüfusça zayiat yoktur. Bi.~8!1are dal· 
galar, keresteleri ve motoril ka~ya 
atmıştır. Fakat motör, tamir edıle -
miyecek derecede harap oımuştur. 

GONON R.ESIMLf.RI : Cümhurreisimiz Anlcarada 

lflW SEF iSMET INONVNVN ANKARAYA 'AVDETLERINDEN iKi MUHTELiF iNTiBA 

J OncQ a1 
Arabt: 1358 
Muharrem: 19 

Gün: il 

Gilneş: 8.20 - Öğle: 
İkindi: 111,40 - Akşam: 
Yatsı: 19,41 - fmsAk: 

Kuun: ıSS 
Rumt 135~ 
Şubat: 25 

12,24 
ıa,10 
4,44 

Yurtta Hava Vaziyeti 
YeştlklJy Meteoroloji tstasyonunden fi 

lınan ma16meta ıöre, hava yurdun ~ 
tün bölgelerinde kapalı ve yağışlı •-,ı 
mlf, rüzgArlar Trakya, Egenin Şifi' d 
ve Karadenlzln Garp kısımlarında ~ 
lstlkametind@n k•vvetllce. diğer ~ 
ıelerde Cenuptan. !:cenin Cenu" k..__ 
lan ile Orta Anadolu ve Karadeniz 
yılannda fırtına şeklinde. Akdeniz ~ 
lannda kuvvetlice diğer yerlerde 
kuvvette esmiştir 

DOn tstanbulda hava k11n11h w w-:; 
men 1•itı11lı ceçmle. 24 ııaat uırlJ"tfl' 
1&1ıtın metre murabbaına bıraktı'1 fJ' 
mfktan 11 .8 kllo«ram olarak ölç{Jl:..: 
tilr. R07.gAr Şimali Garbtden 1-5 ·-~ 
re hızla esmiştir. Saat 14 te hava ~ 
758,I mtllmetre tdl. !Ohunet en ~ 
12,4 ft en dilf(lk 1,J aanUarat oıaral 

dllmo.tar. 



Ç ekoslovakyanın parçalanması, 
llef fakat sulhun kurtulması ile 
he ~celenen Miinih toplantısından -
le~ Avrupada hüküm süren siyase-

' ;tnıin siyaseti deniliyordu. 
~ . otaliter memleketlerin eazete -

line b k l 
fınd a ı ırsa, demokrasiler tara -
bi, ;n ~a~ip edilen bu siyaset, büyük 

1' eiişıklik geçirmiştir. 
IOı •tnıin siyaseti olmaktan çıkmış, 
lrtatıY~dınnak siyaseti olmuı ve tam 
bt. :•Yle tec:avüzi mahiyet almıı -
1ı11 11 tecavüıi siyasetin hedefi, sul
-.:-Clanııanıak değil, sulhu zorla -tn. 
'1etj l'otaliter memleketlerin cazete -
"lıat il!'afından anlatılan bu noktai 
~eıt demokrasiler arasında tebarüz 
teglib beı-aberliğe, ve demokrasilerin 
~el at Programlannı inkişaf ettir -

el'ine İstinat ediyor. 
~ben.oha.silerin buna karp ver • 
~vap, gayet sarihtir. Mlater 
l4"'- lain, kua bir zaman evvel 

kaınaruında söyled.iif bir nu
ilıd ecieslihatımızın hedefi, 7alıuz 

•faadır,, diyerek bu telillilere 

" ~,, İngiliz gazeteleri bu 
~l ~rinde bir çok sözler söyle -
'•letdı. Meseli İngilizler, mihver 

etlerinin kolkola vermelerinden 
!ıt :ne sonra silahlanma programı • 
b,~bika başladıklanm söyledikten 
~ hu. sene müdafaa için tahsis et
h.. tli Sso .milyon İngiliz lirasuıuı da 
-~eıı t1·· 
1-taıı 0 rt sene zarfında Almanya 
llaıı nclan teslihat itine tahsis olu • 
t)4 Paradan pek te fazla olmadıfını •e ed' l.o 1Yorlar. 
liııd lldranın en afırbaşlı gazetele -

eıı b' . "°Jt . iti, totaliter cuetelerin de-
,e~~le.re isnad ettikleri "tecavüz,, 
~ide .l'inın ne demek oldujunu fU te 

"s· ıı.h ediyor: 
~d 111

Yor Gayda demokrasilerin ya
~Ot,~ taarruza geçeceklerini, söylil • 
t~ı- tından maksadı demokrasileTin 
1'at1ıe ~lert )'erlerinden sökmek için 
ı.ı,)' Cİrişıneleriyıte; onun inanıl -
le~~llk Şeylerden bahsettiğini söy
~ ieabeder. Anlaşılan onun ta • 
1-ct1~ "e tecavüz kelimelerinden an
.. iıaıtı. lrlana, mihver devletlerin 
ti İdd· talepleri,, diye ileri sflrdükle
~J)le~•lara nıukavemettir. Fakat ta
i~İbd ' ateşli nutuklar ve tehditler 
lıı.~ ileri sürüldükçe, eiilmiyen 
~met devam edeeektir.,, 

'-l'laıı 0 krasilerin müdafaa için ha
\iltatt dJktaıı şüphe götürmez bir ha-

lı. 

\at ~hıi der~ede kuvvetli bir haki
t...' eıııohasilerin beraberlik gös • 
-~'lllelerı ·1 t 
~ı ta ı e silahlanma program a -
te~ tbik etmekte hiç bir gayretten 
"1Jıı llıııeıııeleri, aayesinde mnuıni 

l'tllrt kurtuımuş olmasıdır. 
"-. ~ lııfidafaa ve tecavüz mOnda· 
ttlı. 1 llııcak bir şey gösteriyor. A
~ .:.~k siyasetinin gerilemiş olduğu 
"et b 

1lelinıe dayanan siyasetin kuv-
~Uindur. 

~ lkiy eni Tayin 
lıctla&t ara, 9 (Tan Muhabirinden) -
~ li'"t 'Vekaleti hususi kalem müdü
•qlıl tah Zeki, Sanayi t~tkik heyeti 
~rı ~na, tetkiık heyeti müfettişlerin
~İldı.ı~ dtıan Suner de hususi kalem l'l" . 

.\tık Uğüne tayin edilmişlerdir. 
~i ~~ Posta Telef'>n müdür mua
~di.ırl ik .. 'Yorgan:ı Kayseri posta 
~ğüne nakledilmiştir. 

~~;~~~~~~] 
} . ' "Cıl~ 
~dl S Ticaret Nazınnın zevcesi 
llıal'rıırı11 ~nley, İngiliz Hariciye Nezareti 
~'ı "e b ır Propaganda seyahatine ~k-

'tı-~ lr kaç konferans vermek Ozere 
Ilı• fa lgeırnırttr. 
~ rrı:! ltere Kralını, Papanın taç giy
~ ~ktt 1181

rnlnde Dük dö Norfolk temsil 
' r. 

~<:arıı;tınanıstanJa Polon:ra arastnda yeni 
b- \'ı.ın anlaşrnası akdi için Varoovaya 

) ' ftoarı heyeti gitmiştir. 
lotııı ıı :anya Ortodoks kilisesi Slnodu 

ili tıa 1 
i seçmek üzere 13 Martta 

• caktır 
);ı l.ıt,,. . 
~ "rtı~ı·cı anya Başveknı, bir nutkunda 
lı ~rı un en bahsederek hOk<lmetinln Al
ttı lt4tlııtl!Uruna karşı geniş bir mllsama
aı;ıırı<te 1:fhnlyetf ile hareket etmek e
~ 11 htıdOl<tutunu, fakat, mevcut statQ-
)~lt~tlarını tecavüz edeml7ecetinl 

ı··························ı 
ı Hariciye Nazırı ı 

Markoviç 

Yugoslavya 

~ış Siyasette 
Deijişiklik 

Olmıyacak 

• 
lngiltere Kara 

Ordusunu Tensik 
ve Takviye Etti 

Harbiye Nazırı "lngilterenin, 

Çıkabilecek Bir Harbe iştirak 

Harptekinden Müessir Bir 

Avrupada Bugün 
Kabiliyeti Umumi 

Haldedir" Diyor 
Londra 9 (A A.) _ Dün akşam A- ı tejik ihtiyat kuvveti vücude getiril

vam Ka~arası~da Avrupa kıtasın - miştir. Bu kuvvet, şimdilik Filistin -
da muhtemel bir harp halinde İngi - de on altı taburdan mürekkep iki 
liz kara ordusunun bu harbe iştiraki fırkadan müteşekkildir. 

teşebbüsü meselesi üzerinde bir nu - Anavatan ordusuna gelince, ma
tuk söyliyen Harbiye Nazın Hore kineleştirme işi o derece ileri götü -
Belischa, Fransız ve İngiliz menfa- rülmüştür ki bugün nizami ordunun 
atlerinin birbirine bağlılığı hakkın - dört piyade fırkası efradının yansı 
da Başvekil Chamberlain'in beyana- bir defada, bir yerden diğer bir yere 
tını hatırlatmış ve demiştir ki: naklolunabilir. Bundan başka, sahra 1 

"-Bu vaziyet bize, bazı ihtimal- nizami ordusu, geniş mikyasta, oto-j 
Ierde kullanılmak üzere bir kara or- matik silahlarla, antı tank tüfeklerle 

Hoare Belifa 

dusu hazırlamak vazifesini vermek- ve mıktan gittikçe arttırılacak ağır 
tedir. Eğer bir harbe girersek, iştira- ve hafü tanklarla teçhiz olunmuş • 
kimizi istemeye istemeye yapacak 1 tur.,, 

değiliz. İştirakimiz, her hangi bir tah- Avam kamarasına şunu bildirmek-
dide tabi tutulmayacaktır. le memnunum ki hükumet ihtiyat 

Amerika 

Bitaraflık 

Kanununu 
Değiştirecek 

Fransız - İngiliz genel kurmay kara ordusuna nizami orduda oldu
görüşmeleri, tec~vüz d:ğil, _fakat da- ğu gibi ve ayni mikyasta bütün mo
ima müdafaa planları uzerınde ya - dem silahlan vermeyi kararlaştır
pılmıştır. Biz ayrıca, Avru~a kıtasın- mıştır. Yine şurasını bildirmekle 
da çıkacak bir harbe ~ .gayre~le memnunum ki ihtiyat ordusu, bu su-

Belgrad 9 (A. A.) - Havas Ajan- iştirakimiz için nakliye .ışlenne lu - retle, Avrupa kıtasrnda muhtemel Vaşington 9 (A. A.) - Roozevel -
sından: zumlu tonajı hesap etmış bulunuyo - bir harbe iştirak edebilmek üzere tin dünkü gazeteciler konferansında 

"Bitaraflık kanununun banşa hidim 1939 senesi hariciye bütçesinin ruz. hazırlanacaktır. 
· Hore Belisha, bundan başka, İn- olmamış bulunduğu,, şeklinde yaptı-müzakeresi münasebetiyle Markovıç, Bütün bu sebeplerle, hattA bu-

mebusan meclisinde bir nutuk söy- giliz hüktimetinin anavatanda 29 .fır ğı beyanat üzerine bu kanunun tadi-
kk bi k t gün dahi çıksa, İngilterenin Avru- • haf'll rd .. - selesi }emiştir. Mumaileyh, dört buçuk se- kadan müre ep r ara anava an li siyası ma ı e e gunun me 

- d t• L t pa krtasında vukua gelecek muhte-
1 nedenberi Yugoslavyamn harici si - ordusu vucu a ge ırmeA ve anava a- o muştur. 

l k -d f mel bir harbe iştirak kabiliyeti, u-y.setinin de"icn.--ı• olduğunu be - nın hava hücum anna arşı mu a aa Roozeveltin dış politikasını tas -
a :r··-u~ • b f k d ed' f mumi~ harptekinden çok daha mü- f' Yan etmiştir. kuvvetlenni de eş ır a an Y ı ır vip eden demokrat ekseriyetinin şe ı 

k · t' d ld ;r.,. essir olacaktır. ı Bu harict siyaset, eski dostlukla- kaya çıkarma nıye ın e o u6 ... nu senatör Barkley tarafından söy enen 
nn muhafazasından ve sulhu temin da bildirmiştir. * nutuk muhalefet rnahafillerinde da-
maksadiyle yeni dostluklar taharri- Yeni ihtiyat kuvvetleri Londra 9 (Hususi) - İngiltere hi çok iyi karşılanmıştır. 
sinden ibarettir. Harbiye Nazın, Denizaşırı gar - Hava Nazın Sir Kingsly Wood bu - HükQmetin teslihat bütçesi için 

Fransa ile olan miinasebattan bah- nizonlar için, Maltada, Kıbnsta, Sin- gün İngilterenin gördüğü en büyük elde ettiği büyük ekseriyet de, Kon-
seden hatip, şöyle demiştir: gapur ve Seylanda yerli asker mık- hava bütçesini takdim ederek tayya- gre azasının bugünkü bitaraflık ka -

"En esaslı emellerim izden biri, tarının f azlalaştınllacağını ilave e - re istihsalinin yüzde 150 arttığını, il telifi mümkün olmayan 
. . . _ıd d-rt nunu e 

bu eski ve mücerrep dostluğu muha- derek demiştir ki: sene sonunda ıstıhsal~ ~ e 0 müsbet bir politika takibini arzu ettL 

huetm~~" ==·~~;rt~a~şa~r~k~ta~m~ü=t=~=m=im=b=~=s=~=~~~=-=z=a=rt=a=c=a=ğ=ın=ı=b=i=~=i=rm=ı=~=ı=~====~~l~~~~ed~~ed~ & 
Hatip, Büyük Britanya ile olan kanunun müddeti bir mayısta bite -

dostane münasebetlerin bundan böy- cektir. Zannedildiğine göre hükQmet 
le "Yugoslavyanm hayatında bir ka- M f f D- v.. Hazırlık "Cash And Carry,, denilen hükmü, 
nun,, teşkil edeceğini söylemiştir. u an an ugune silah ta dahil olduğu halde bütün ma 

Hatip, şöyle devam etmiştir: 
"AlJnanya ile dostane ve geniş 

münasebetlerde bulunmak bizim ha
rici siyasetimizin en mühim tasav -
vurlanndan biridir. Yugoslavyanın 

diğer bir gayesi de halihazırda İtal
ya ile mevcut olan tam itimada müs
tenit münasebetlerin muhafazası -

Müfettişler 

Çalışmağa 

Başladılar 
On senelik belediye muamelatını 

tetkika memur edilen mülkiye mü
fettişleri dün, biri belediye Sul:ır 
idaresinde, biri de merkezde olmak 
üzere iki grup halinde işe başlamı1" 
!ardır. Merkez muamelatının tet."<i
kini, Hikmet ve Abidin yapmakta

dırlar. 
Bunlara bellediye muhasebesinde 

bir oda tahsis edilmiştir. Sular icl~
resindeki tahkikatı m~ettiş Ca·nt 
ve İhsan deruhte etmiş bulunuyor-

lar. devred'l 
Sular idaresinin Belediyeye _1 

diği tarihten bugüne ~adar o~ bii
tün muamelat ve sarfiyata tetkik e-

dilecektir. 
Sular idaresi bu müddet . içinde, 

4 milyon küsur liraya balığ ol~ 
b ··t"n varidatını daiına şebekenın 

u u . sarf tın' 
tevsiine ve yenı tesisata . e _ ış 
bulunmaktadır. Sular idaresı mus
takil bir müdüriyet halinde id~ e
dildiği için bu genişlem~ ~e ~ata 
ait sarfiyat belediye daımı encume
ninden geçirilmeden yap~r~. _ 

Mülkiye müfettişleri, şımdı bu • 
tün bu muamelitı tetkik edecekler -

dJr. 

İran ~eliahti Prens Şahnur 
Mehmet Rıza Pehlevi ile Mısırlı 
Prenses Fevziyenin düğün ha -
zırlıklanna başlanmıştır. Henüz 
Kahirede bulunan gene Prens. 
mutantan bir düğünü müteakio 
haremi ile birlikte İrana döne -
cektir. Yukanki resim İran Ve
liahtinin Kahireye vansına ait 
bir intıbaı tesbit ediyor. Yanda
ki fotograf da Prenses Fevziye
nin yeni resimlerinden biridir. 

mulat ve mahsulata teşmil edilmek 
suretiyle, temdit eden bir tadilden 

memnun olacaktır. Bundan şu neti
ce çıkacaktır ki, harp halinde bütün 
muharip taraflar, naklini bizzat te -
min etmek ve parasını peşin vermek 
şartiyle, Amerikadan silih ve mü -
himmat almakta serbest olacaklar -
dır. Bu vaziyet, eski Hariciye Nazın 
B. Stimson gibi Amerika hük\imeti -
nin diktatörlüklere karşı resmen va
ziyet almasını isteyenleri tamamen 

tatmin etmemekle beraber, tatbikat
ta hük\imetin takip ettiği gaye hasıl 
olmuş olacaktır. 

SIHHIYEDE 
Yeni Tayinler 

Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) -
Saimbeyli hükümet tabibi Necati Gi
rit Bireciğe. Birecik hükumet tabibi 
Osman Bora Karasuya. Babarski es
kı hükumet tabibı Yaşar Sonat Dur
sunbeye. Balıkesir memleket hasta

nesinden Ekrem Baysan İstanbul em
razı ziıhreviye teşkHitı Tophane mu 
ayenehanesi tabipli~ne, Zonguldak 
firengi mücadele baştabibi&>Um Ö
zel Balıkesir memleket hastanesi cil
diye mütehassıshğma, Ayaş hükQmet 
tabibi Niyazi Ersoy Haymanaya. Ça
nakkale merkez hastanesi operatörü 
Kazım Günay Ordu memleket hasta
nesine, Amasya memleket hastanesi 

dahiliye mütehRssısı Fuat At.ay hü
kumet tabibi İhsan Yalgın Al:hlsara, 
Balıkesır hükumet tabibi Ziyn Emre 
Uzunköprüye. Tarsus memleket has
tanesi eczacısı Rüveyde Bursa verem 

mücadele dispanseri eczacılığına ta
,.m edilmi§lerdir. 

1 

JClEK 
Delilerin 
Hakkı mı 

Yeniyor? 
Yazan: B. FELEK 

1 ı• stanbul yalnız bir sanat, bir 
ticaret, bir tahsil, bir yaılık 

1 
ikamet, bir te~avi ~ehri. ~~k!:I ayni 
zamanda Türkıyenın en buyuk tı -
marhane merkezidir de. 

Şehrimizin diğerlerine nazaran 
olan bu rüçhananı neden saklayayım! 

Ş2hirler her tarafta birbirleriyle 
bu çeşit rekabetler yaparlar. Kayse
ri bir pastırma enstitüsüdür ki eşi 

emsali yoktur. 
Yoğut yapan Silivri ile kim işık 

atabilir? 
Amasya bardağı ile şöhret bul • 

muştur amma elması daha makbul
dür. 

Bunanın kestanesi, Ankaranın 

armudu, İzmirin razakısı, Alanyanın 
portakalı, Malatyanın kayısısı, To -
kadın - bilmem neden - bakın, Trab
zonun yağı, Giresunun fındığı, Eclir
nenin peyniri, Tekirdağın karpuzu, 
Gelibolunun sardalyesi hep kendi şe
hirlerine üstünlük veren şeyler de
ğil midir? 

fstanbulun da hmarhanesi! 
Nasıl göğüs hastalannı Adada, 

şurada buradaki sanatoryomlara, ro
matizmalılan Yalovaya, Bursaya h6· 
lisa ılıcalara gönderiyorlarsa vili -
yetlerdeki akıl hastalannı da İstan • 
bula gönderiyorlarmış. Mış değil 
gönderiyorlar. 

Bu suretle Bakırköy tımarhanesi 
sade İstanbulun delilerini değil bil • 
tün Türkiye delilerini sinesinde to_p
lamış olmakla mliftehirdir. 

Yalnız bunda da son günlerde bir 
yolsuzluk göze çarpmış. 

istanbula raporsuz delileri eön • 
deriyorlannış. 

Divanelik piyasasında raporsuz 
deli makbul değildir. Diplomasız a -
dam gibi. 

Ama ne diplomasızlar '\'ar ki dip
lomalılara taş çıkarırla;: D;İil~r de 
öyle. Ne raponuzlar var ki raporlu 
deliler ona talebelik edemezler. 

Likin gel gelelim cinnet müte • 
hassıslan raporsuz deliyi tımarha • 
neye cinniye salahiyettar bulmu -
yorlar. Zorlan deifl ya! 

Buna rağmen bir takını raporsuz 
delilerin tımarhaneye girdikleri se -
zilmiş. Bundan böyle bu ilmi mües • 
seseye raporu olmayan deliler gön • 
derilmemesi ilgili yerlere tamim o
lunmuı. 

Demek hakiki delilerin hakkı 

yenmekte; tımarhanede oturup diva· 
neliğin bütün nimetlerinden istifade 
etmesi lizım gelen bir takım değerli 
deliler sokaklarda yersiz yurtsuz ge
zerken delilikleri hiç bir vesikaya 
müstenit olmayan bir takım liyakat
siz deli taslakları onların yerlerini 
nahak yere işgal etmektedir. 

Bu, mantık ve iz'an namına ta -
hammül edilir şey değildir. 

Eğer deli ile akıllının, yahut ra
porlu ile raporsuz delinin birbirin • 
den ayırt edilmesi cinnet ulemasınca 
mümkünse derhal bu liyakatsiz de -
lilerin akıllılar arasına atılması ve 
bu mümkün değilse yazı mı tura mı 
atarak tura çıkanların hemen kadro 
harici bırakılması delilik hukuku 
namma ger~ekten şayanı temenni • 
dir. 

Bu satırlar sade halihazırda mev
cut deliler lehine değil, il.eride her 
birimizin başına gelmesi melhuz böy 
le bir haksızlığa şimdiden önlemek 
için yazılmış olmasına nazaran belki 
biraz da hodgamanedir. Kusura ha • 
kılmasın! 

Şükrü Saracoğlu 

Ailesinin Teşekkürleri 
Şükrü Sar:ıcoğl'.l ve refika51 Saa

det Saracoğlu ve çocukları, 
Rü~ü Saracoğlu ve refikası Ülfet 

Saracoğlu, 

Hanııt Saracoğlu ve refikası Neri
man Saracoğlu ve çocukları, 

Analarının öliımü~en doğan acı
larına her şekilde ıştirak edenlP.re te
şekkürlerini edaya gazetemizi tavsit 
etmişlerdir. 



~ahkeriıelerde 

Mahkeme Koridorunda Kaynana 
ile Damat Birbirine Girdiler 

B tr BeYircl için adUJe tozıldar.. 
lan §iıphesb mahkeme ... 

lonlanndan daba mteresandır. ().. 
rac:la herkes kendi derdini anlat
mıya çalıpr, müdafaa veya itham 
tllimlerı yapar. Davalar bakim 
huzurundaki dunıpnadan nvel o
rada balledilir. Koridorlar bir ne
vi halk mahkemesi; AWıiyetm, 
tesirsiz, disipJ.Jnm ve kalablhk 
bir Jüridir. 

Bin çefit imanm bynqtılı ve 
utuJdadıj:ı bu koridorlarda • ~ 

lır dolafmız ve kulak1anma Av&
re ...-. açum. Neler duyacak· 
muz. 
Btnfımza rutceJe bünm. .. 

1er aöreoebi• DWı 1>eıı c1e bör
ıe yaptım. ~ pmeclim, 
koridorlarda dolafbm. 

Sonsuz bir mırılb halinde Jm. 
laklanmda yumakl•rwı --bir
denbire bir kadm çıllılı ile J'U'• 
taldı; kalabalık aru111da bir çal
kanma oldu ve hava)'• bDran bir 
kadın fl!IDBlyesl polclü. Kottum. 
Birkaç Jdfl, bir Dd polJs lld bduı.. 
la bir erkell ayırmala çahpyor. 
)ardı. Aynldılar, bir daha kapıf-

tam, ... llJTl]dılar, ... bpt
alar. lfillayet poliıler ravunt n
vum dövüf8n ve birbirlerindm 
dina oldhldanm 90Yliyen. bu 
bobörleri çekip gotürdüler. .... 
rak eWm. Arkalarından gıtıim. lo
ra vanelertDiD bulundup tenba 
)'ere dolnı 7flr6dilk. BJr Jkl fahlt 
te vardı. Orada Jma bir 80rlU ... 
ladı. Vata pydu: 

Bir bdm, kOCUJn*'•n bopnma 
dl~ acı7GI'· Koca, baDıa t*
mamak, bopnmaya ~ .._. 
nıif oımamn ve doJaJllile bir • 
tun makeu.ıt~ kurt1llmak 
için bnmm bqkalarile dflfGp 
kaDrar ıöeterm* IRl1W· Bir ... 
bit 19ıtrl)'OI'. 00.,. pirit, kadım 
diAs bir bd111Ja ...... bir .. 
kekle ..-ken aklnGf. 

r.at itte teclbln1zllk var. ş... 
bit Wmı tanımıyor olmalı ki ko
ca, cluı'U .... •n blru önce phlt 
arkadafile beraber geliyor. Ve ar. 
bdapna k81'111Dl orada parmaji. 
le gösteriyor. 

Eyvah ki kaynana bunu gör
mil§tür. Taraflar duruşmadan çı
kınca '8hitlik eden delıkanlıya 
yaklapyor ve: 

- A evllclım, diyor r lmadl 
gençliğine de mi acım•dın Yalan 
yere yemin ettin? 

pıftınYar. Annesinin tokat1andılı· 
m ıoren kızı f81D917..U. kocuuım 
üzerlııe ,arüyor. Balnlmalar. 
çalnflnalar, ıüpneler, kakıpnalar, 
inkisarlar, küfurler .. 

Süktbıet bulsun diye polialerin 
bir kenara oturtttıp kaynana hl
IA söyleniyor: 

- Utanmadan da tokadı indir· 
di. O kadar ekmeğimi yedi. Gözü
ne cilzbıe dunun lnfallah. K\11'98-

'l'A1' 

KULELi 
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TAN'ın hedefi: rtaber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz. dDrDst. samimi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çaııımaktır. 

AOONE BEDELİ 
'l'ürkiye Ecnebi --ı4oo l{r. 1 Sene 2ROO Kr. 
750 6 Ay 150D 
~~O : 3 Ay 800 •• 

~ O ., 1 Ay 300 ,, 
· tlllcherara.sı posta ittihadına dahil 
~lnııyan memleketler için abone 
., c~eli tnfiddet sıraslyle 30. I G 9. 
"•il liradır. Abone bedeli pestndir-
~dres değiştirmek 25 kuruştur. 
1 C\>np için mektuplar ı O k:urus

ılt rıuı llftvesl Ui7:ımdır. 

t··r Or su 
kuvve leniyor 

} 939 bütçesinde, iki vekôletiml
li h"' ze ait rnkknnıın, geçen senc
Sa utçelerindcn fozlabğı ile ~öze 
lar~ınaın.a ına imkan yoktur. Bun
l\t an hıri l\Iilli Müdafaa, diğeri 
l\J~aıif Vekaletidir. Hiikt"ımct l\lllli 
., lldafnnnın geçen seneki 82,5 mil
"'on ı· 
l' ırnlık mnsrnf yekfınunu 94 mil-
.., ona, Maarif Vekaletinin !4,5 mil
"'orı r 
llı.il . ır~hk blitçesinf de 16 küsur 

~on lıraya yükseltmiş bulunu
:tor. 

l'~u ~ rakkam, ilk bütçesini Bfı
~fi l\tıllet Meclisine göndermiş olan 
llıi.i ık Saydam hükiımetinln önü
teğ~deki nıali sene içinde takip ede
.... 

1 
ana siyaseti aşnğı yukan anlat

... lYa k·f· 
a ı ~elebilir. 

l\tn · · delztı·~sınde şerefli maceralar kay-
si ış olan Türk ordusu ile, kendi-

ne b" 
1lı • UYiik ümitler bağlanmış olan 
to:arır ordusuna ehemmiyet vcrili
dc ~ 939 yılında Tiirk milletinin 
tc~ucte ödiyeccği paranın büyiik hir 
Otd nu birlbirinden güzide bu iki 

'l: Uya harcanacaktır. 
IU· Urktye, her yeni fırsatta sulhçii-

ge oı.. · • t ··ı.. fi • h t .. n samımı cmayu un ız ar 
ltılş h "ctı· Ulunuyor. Bunn rağmen kuv-

'1..e: bJr ulhiin kc kin süngüler .ii
hiç •:de hıtunnbtldiği hakikatini de 

l\ Ulak ardına otnu değildir. 
tın 10

dern Tiirk ordusunun teçhi:ıa
tlte~ drı.Jıa nıiikcmmel bir hale getir
Caa eıneı ve gayesiyle Milli fiida-

nırı b"t · 11· d'l 5 llıil u çesıne ave e ı en 11, 
Yon "'" k 1 ttıaııe . .a. ur 1 rosı Uzak yakın ihtl-

l'nk rırı ilcaslyle olmasa hile, u7.ak 
trı k 

lı:aı oınşulnrın yarışında geri 
dir tlıaınnk, belki ileri geçmek için-

to:u l>nra ile bu sene içinde pi;ade, 
St.ıt:ıu, süvari sınıflarının ve motörlii 
l'c darının silahlnrını yenileştirmi-
1 tn;''nın edilecek, fennin en son 
lıUt kileri Tiirk ordusdna da tat
l>to edilecektir. Siliıhlanmız, bir 
rrtş1?.nrn dairesinde nsrileriyle de-

ırılccektl n r. 
ler kll sayede insandan tasarruf edi-

e h" . 1 clJıer uyuk bir atış hacmi i~tih<i.t 
l'trı 'Yle de modern Avrupa ordula-

Şa Ynltlaşmış bulunulncaktır. 
ord Unu da knydetmek IUzım ki Tiirk 
ltad llsu bu işte kemmfyete olduğu 
llıe~r keyfiyete de ehemmiyet ver
littıı %, Hem bol, hem de iyi si-

940 
lı~ii s~nesl, Cilmhuriyet oTdmmnu 
bı.od bkiındcn çok daha kuvvetli ve 
~lacaktrr. 

Bir Vatandaşın 

1 
Fedakarlığı 

dıı .. ~Inlr, (TAN) - Salihli ., s~ı 
l4J· u eYlnan 

eşrnfın

oğlu Zübeyir, Salih-tn <m. .. 
den 1Yl iş gören değirmenlerin 
~ 

3 
birindeki yandan fazla hissesi 

~ 1 O dönümlük meyvn bahçesini 
stasy 

tt~ on cnddesinde bir kahveha-
lllt nı. Altınordu ve Namık Kemal 

Okuıı 
~l arındaki fakir ve yoksul ro-
tu k &tın kitap ve yemek mnsrafian

~b arşrlaınak üzere bu iki mektebe 
el"tQ 

"et etmitşir Bu memlPketse-
Yurdda . . dikf şın noterdP tanzım ettır-
tebe ...... 

!'id • •Unamede. bu mnllann vsı-
atıtıı 

~Ok n tnektep idaresince fakir, 
suı t 

cltı alebeyc tevzii kaydını koy-

\>e ~~§tu:· Değirmen, kahvehane, 
dan f Çcnın senelik varidatı bin lira 

a~ındır. 

Bir Tek 'Erik,, Yüzün 
Bojrnu Vurulan Bosta 

' 
en 

1 683 yılında vukua gelen Vi
yana dönüşünden sonra Os

manlı İmparatorluğu pek ağır bir 
imtihan devresiııe girmış bulunu
yordu. Avusturyalılar, Ruslar, Leh
liler, Vencdikliler cönül ve fikir 
birliği yaparak, dört taraftan hü
cuma kalkan Osmanlıları Avrupa
dan sürüp çıkarmıya çalışıyorlardL 
Evvela kadından ve bir de kuru 
yemişten başka bir şey d üşünmiyen 
bir padişah iıle cahil, Cıciz, ahlaksız 
vezirler, niznmsız ve asi bir ordu e
linde ·kalan devletin o dört cepheli 
ve pltinlı hücuma karşı koymasına 
imkan yoktu. Bekri Mustafaların, 

Serçeşme Yeğen Osmanların ku
manda ettikleri derme çatma as
kerler, ancak yağına hırsile sı~ır 
boylarına gidiyorlar ve düşmanı 

yenip ganimet alamıyacaklarını an
layınca kendi kumandanlarmın ka
rargah !arını yağma ederek geri dö
nüyorlardı. 

Bundan dolayı düşmanlar ve he
le Avusturyalılar boyuna ilerliyor
lardı. İmparatorluğun hududunu 
fersah fersah geriye çektiriyorlar· 
dı. Avcı Sultan Mehmet, üç, dört 
sene bu felaketleri mühimsemez 
göründü, yedi yüzden fazla halayık 
arasında yaşamaktan ve sık sık ta 
ava çıkıp devlet işlerini yüz üstü 
bırakmaktan geri kalmadı. Halk ta 
ilk inhlzam yıllarında tahammül ve 
tevekkül gösteriyordu. Saraya ve 
hükumet ricaline açıktan tarizler 
savurmuyordu. Fakat Budinin su
kutunu tnkip eden askeri felaketler 
ve mülkçe vukuı:ı gelmiş ziyanlar 
nihayet o tahammül ve tevekkül 
çerçevesini kırdı, halkta umumi bir 
galeyan başladı . Hemen her ağız

dan şu şikayet cümleleri dökülü- ı 
yordu: 

- Memleket el<len gitti. Padişah 
şikardan yıne ferağat etmez' Hallt
tan utanmaz ise Allahtan korkmaz 
mı o? Niceye dektır bu? Kırk yıl
dır avlandı. Halka zulumdan gayri 
nişledi ve bu Ç('.ltılen, hep şikar fe
zahati değil mi? 

B ir aralık bu şikayete sipahi
ler de iştirak ettikleri, yani 

halkm diline kılıç yardıma başladı
ğı için Avcı Mehmedin gözleri a
çıldı. avdan el ~ekmek temayülü 
gösterdi. Hatta saraymdaki yedi 
yüz halayığın beş yüzünü çıkarmak 
suretile "gayri memnun., tara ce~ 

mile dahi göstermek istedi. Fakat 
ne bu hareketler. uc- de Topkapı sa
rayındaki bir kaç hin binek atından 
ancak yüziinü alıkoyup füt tarafını 
atsız kalmış sipahilere dağıtmak 

gibi nümayişler p.ıra etmedi. saray 
aleyhindeki cereyan gün geçtikçe 
büyüdü, genişledi. 

o sırada asker!. siyasf, mali ve 
içtimai felaketlere tnbiatin hoyrat
lığı da katılmaktan geri kalmıyor
du. Mesela 1686 yılında fstanbulu 
müthi bir kış kucaklamıştı. Elli 
gün yollar kapalı kalrp p:ıyitttbt 
muhasara altına girmiş gibi sıkıntı
lı bir duruma düşmüştü. Bitpazarı 

0 kış günlerinde buz kcsildi~nden 

alış veriş durduğu giıbi ~.y~pten J 
Sütlüceye buz üzerinden yurumek 
mümkün olmuştu. Ayni yıld:ı kıtlık 
memleketi kasıp kavuruyordu, buğ
dayın kilesi _ bugünkii rayiçle - 1-
kl yüz ve otuz dirhem ekmek o.n 
kuruşa satılıyordu. Anadolunun bır 
çok yerlerinde halle mazı. syrrık 
kökü, ceviz kabu~ yiyordu, kilme. 
küme ölüyordu. f_,akin devlet rica
li yine refah tcindeydl MeselA ka
fası kec:llerek malı sarava alınmış 
olan Karıı tbrahim adlı .bir c:adra
zamın hazinesinde on bınlerce al
trndan ve bir rok rrıfıcevherden baş
ka bPı; VlİZ okkR öt. vfü: vfrmi okka 
ıınhPr bııhınmu .. tıı ki. valn11 bu iki 
madde büyük bir servet demekti. 

A vcı Sultan Mehmet, işte bu 
vaziyette tahttan indirildi. 

Yerine kardeşi Siileyman geçirildi. 
Yeni padişah, tam kırk yıl mahp~ 
yıışamış olduğu için akılca da, vu-

- Yazan:!--. 
M. Turhan Tan 

cutca da hasta idi. Devlet !~lerini 

düzeltmek şöyle dursun, kavramak

tan bile acizdi. Hrr işi sadrazama, 
harem dairesini de kızlar ağasına 
bırakmıştı. Zaten kadınlarla alış 

verişi yok gibiydi. Üç beş gözdcsi
le, be~ on hnsekisile, başbaşa verip 
dertleşmekten başka bir işle meş
gul olmazdı. Halbuki saray, yeni 
hünkarın şerefıne yine körpe körpe 

halayıklarla doldurulmuş bulunu
yordu. Bunlar ve eskiler, padişahın 
iltüatına mazhar olmak hulyasile 
kıvrım kıvrım kı·ıranıyorlardı. O 
mesut günün güneşini görmek ihti
yacı içinde yanık yanık çırpınıyor
lardı. 

İkinci Sultan Süleyman, bu muz
tarip bekleyişleri sezinseyecek ka
biliyette değildi. Aşka muhta ç kız-

c 
lar ve kadınlar da nihayet onun ac
zini nnladıklarmdhn Topkapı sara
yında uzunca bir zaman matemi 
bir hava dalgalandı. Halayıklar ko
ğuşunda tebessüm görülmez, ve 
kahkaha işitilmez oldu. Co~kun 
k?,nlı, §Uh ve kı\'rak yürcklı, aşk 
guvercintnln o muhite giren,iyeccği 
anlaşılır anlaşılmaz durguniaş
mışlardı. 

Harem ağalarından biri bu vazi
yeti - tabir caizse - ilmi cepheden 
incelemiye koyuldu ve kızların e
lemlerin.deki sebebi bütiin çıplaklı
ğı ile anladıktan sonra cesur bir te
şebbüse girişti. Bu köle - zencilikle 
Araplık arasında uzak ve yakın 
bir münasebet bulunmamasına rağ
men kendilerini Araplığa mal et
mekten geri kalmıyan yüksek sevi
yeli zenciler gibi - kendini 0 büyük 
kavme mensup tanırdı. Bu teveh
hümün zoru ile de Arapça dilini 
• bir kitaptan mana çıknracak ka
dar - öğrenmiş olup serbest bulun
duğu saatlerde bol bol tarih okur
du. İşte bu okunınlar sırasında ve 
İbnül'esir, tarihinde Mısır hüküm
darlarından Humariveyhin sarayını 
umumi ve daimi gerdek haline koy
muş olan halayıklarla harem ağa
larının hikfıyesini dahi okumuştu. 
Köle, o hiküyedcn ilham aldı, ilkin 
harem ağnlarını dal8let yoluna sü
rükledi, sonra - onların yard:ınile -
halayıklar arasında propagandaya 
girişti ve nihayet her hadım köle 
ile bir halayığı izdivaç ettirdL 

A rtık halayık koğuşları ~es-

1 Sokak arda Top 

sizlikten kurtulmuş. elem 
mührilc kapalı genç ve kızıl du
daklar açılmış. sarayın neşesi feve
ran derecesini bulmuştu. Muhitin 
ve işlenmekte olan suçun hissettir
diği zaruretlerle mficrimler yüz 
göz olmak zorunda kaldıkbrından 
kan koca durumuna giren ha13yık

Jarla köleler sabahlnr;ı kadar uy

kusuz kalıyorlar. delice eğleniyor
lardı. İkinci Sultan Süleyman bu 

kepazeliği sezmedi, fakat onun ölü

mile tahtn çıkan kardeşi Ahmet, 

henüz ka!cste iken kulağına çalan 
dedikodulardan tenevvür ettiği i

çin, halayık koğuşlarını b irer üfet 

yuvası halihe koymak istedi ve nö

betçi olmıyan zenci hadımların ha

rem dairesine girmelerini şiddetle 
yasak etti. 

Stad~·omsuz fstnnbulda top 
oynanan yerler mnltimdur: 

Çayırlarda, bostan yerlerinde, boş 
arsalarda, çöpJiiklerde ve saire. 

Bunlara kimsenin bir şey dedi
ği yok: Çocuktur, oynayncak, genç 
tir, ekzersiz yapacak. Yahut sa • 
kallı bebektir, işsizliğini güçsüz • 
lüğünii avutacak. 

Yer yer sntdyonılarınıız, ma • 
halle mahalle çocuk bahçelerimiz 
kurulunrnyn kadar çocuklnnmızı 

ve gençlerimizi mikrohistanlardan 
çekip kurtarmanın güçlüğünü tak
dir ederiz. 

Bu topçular bari başkalarına 

muzır olmasalar. Hiç olmazsa bu
nun öniine geçilemez mi? 

Topçuluk öyle ilerledi ki trnm
''ny caddelerinden tutunuz en sa • 
pa sokaklara, çıkmazlara varınca· 
yadek salgın halini aldı. 

Aşağı yukarı, l<ııtnnbul :\fadri • 
din bir komik örneğine döndii. O -
rada infilakla binalar )'ıkılıyor, 

burada şangırtı He camlar iniyor. 

Orada yaralılar inliyor, burada 
hastalar nara, yaygara, küfür pa
tırdı dinliyor. 

Arada bir nokta farksızdır: O -
radn da rcza yok. burada da. 

Şikayet edenler gördiim ki 
aldıkları ccvnplar dn haylice ko • 
mikti. Birisine ''çocuk bunlar. ne 
yapalım? Ceza kitabında yeri yok., 
dediler. Bir başkasına "hnstann: o
kadar rahatsız oluyorsa, aşağı kat
larda oturmayınız. apartımanın en 
üst katını kiralnyımz,, aklını öğ -
rettiler. 

Afacan topçulara karşı şahsi 

toeşebbiise girişmek pek zordur, 
zor ~c~il. tehlikelidir! Rh· iki tec
rübeye kalkanların başlarına ve 
sırtlanna neler aeldiğini gören • 
ler bu tehlikeyi tnsdik ederler. 

Ceza kitabında yeri gerçekten 
var mı, yok mu bilmiyorum. Bil -
diğim şudur ki çocuğun her şey -
den müstesna ve muaf olduğuna 

Yazan: Aka Gündüz 

dair herkeste kati bir kannnt pey
da olmuştur. Bundnn dıı su mah -
sullcr alının ktodır: Kırmak, dök
mek, hnykırn ak, kilfiir etmek, ya
ralamak, pnralamak, ve nihayet • 
sık sık göriildüğii Uzerc _ cinayet! 

Bu mahsullerin nli ve tfıli ik
tısadiyahmız üzerindeki kıymetle
rinin ne idüğiinü bilmek faydalı 
olsa gerek! 

Cemiyette çocuk, hiç bir za -
man gayri mesut mevkide de • 
ğildir. Anası bnbası, \'elisl bakıcı
sı olnn çocuk bllva~ıta mesuldiir. 
Cam kıran, kafa patlatan bir çocu
ğun verdiği zararı bunlardan biri 
öderse iş hemen değişir. 

Bugün trnmvnylardnn atlayan, 
çivi dışı geçen kimse kalmadı gibi 
bir şey. Biiyükse kendi inden, kü
çiikse velisinden ceza alınıvor. 

Bu işi basit görmiyelim. cemi
yetin niznm ve terbiye işidir. Kim
sesiz, kaldırım çocuğu ne kadar 
hırpani ve geri olur a olsun onda 
bir polis korkusu vardır. Ondan 
tehlike gelmez. Tehlike. terbiyesi 
\'e hareketi ehe,•eyni tarafından 
kontrol~iiz knlnıış aile ~ocuğun -
dan gelir. Cczado otomatik bir 
mantıkla ailesine terettiip etmeli -
dir. 

Epc~·cc var, hir giin Kalyoncu· 
kulluğunda bir ziyarete gidiyor • 
dum, knrnkolun yanındaki cadde -
den g~çemedim, başknlnn dn ge
çemediler. Bu raddeyi Mck iko -
nun profesyonel ihtilôldleri ~ör . 
sel<-rdi hnyrctten \'e hasetten par
maklnrını ısırırlardı! 

Tertip \'e tedbir için komısvo -
na liizum vok Kıso hir karar ve • 
ter: Soluılcları111 her tiirlii afann • 
hk yasaktır Vapanlann ailelerin· 
den tramvay, çivi cezası fibi ceza 
alınır. 

Cemiyetin nizamına \'e terbi • 
yesinc sokaktaki afncanlıktan ha -
lamak, kökten bn lamnk olur. Bek 
leyelim. 

Şimdi bir kaç yüz halayık dul 

kalmış oluyordu ve böyle de olma

sa nöbete giren kölelerin eşlerile 

görüşmeleri öbür halayıklan kıs

kandıracağı için tehlikeli bir curet 

olurdu. Bu vaziyette yine mahut 

okur yazar köle araya girdi. Hala-
• 

yıklara bir takım öğütler verdi ve 

onları gece yarılarında üçer beşer 

yataklarından fırlıyarak: ''Koca 

gördük, koca gördük,. diye bağırt

maya başladı. Koca, Osmanh sara

yı ıstılahında "erkek,, demektir. 

O de\"ri bizzat yaşamış olan 
"Silahtar tarihi,. muharriri 

Fındıklılı Mehmet Ağa bu çirkin 
cümleleri anlattıktan sonra şöyle 
bir hadise kaydediyor:· 

"Bir .pazar gecesi yine böyle Cko

c-.a gorduk) dl)e bağışışmalar oldu. 

Bir güruh yalın kılıçlı Arap has o
da semtine geldiler. Tesadüf bu ya, 

orada bir adam gtirdülcr. O \has o

da bostancılarındnn bir bic:areydi. 

canı erik ıstcdlğinrfen bnhçeve çık· 

mış ve harem duvarından uznk bir 

küçük erik ağacından mevva kona

rıyormuş Harem a~aları heııfi ya

kaladılar "işte h:ıreme gıren bu
dur. Duvardan inerken tuttuk, de
diler. Herifi döğe döğe. sürıikliye, 
stirükliye kızlar ağasına getirdi!er. 
Ağa, hemen koştu , erik ağacının 
bulunduğu yere geldi, iyice baktı, 
insaf sahibi, dindar bir adamdı. Ha-

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel v apur iskeleden hareket etti. 
Gecenin knranlığı içinde, bir

birlerinin boynunu ısırıp ynyılan 
dalgaların nrnsında yol alıyoruz. 
Rüzgar cenuptan esiyor. Göz alabil
diğine denizin ötesine bakıyo
nını. Deniz görmüş, gemi parmaklık
larını koparnn fırtınanın şaheserini 
sc;) retmiş yolcular iı;in, bu minimini 
dalgacıklar, deniz köpfiğii gibi bir 
şey ... 

Vnpur, bir dalganın sırtından, U• 

çurum aşnğı yU\·arlaııan bir top 
gibi kayıyor, camlarını kıracak gibi 
üzel'inc gelen bir dalganın sırtıua 
biniyor. Sağdan gelen dalga, vapuru 
içindeki eşynsile beraber savura sa-

vura itiyor, vapur beline tekme ye

miş gibi sola yatıyor, buram buram 

terler dökerek nefesini alınadnn, 

soldan gelen dalganın tokatilc başı 
sersem sağa yatıyor. 

Yolcuların yüzünden kan çekilmiş, 
Bnhrimuhit ortnsındn rastlanan bir 
fırtınaııın 'erdiği heyecanla önlerin· 
deki masalnra tutunuyorlar, bir dal· 
ganın sırtından, öteki dalganın :oır
tınn geçişi, Beşikte snllanan bir ÇO• 

cuğun sersem olmuş şuurile bekli
yorlar. 

Dü mamnı zaytf bulan dfişman, 
nasıl her cepheden saldırır a, dalga
lar bu nnrin yapılı, cici bici giyinmiş 
kuşanmış \'apuru, bu defo altından 
döf:'ıneğe başladılar. Sanki bir deniz 
altı ejdcr.i, gazaba gelmiş, deniz ilahı 
başını deniz yo unlanmn altından 
çıknrıyor, olanca hızile vapurun tek· 
nesine çarpıyordu. Neredeyse, gemi· 
nin döşemesi ynrılncak, sular ambar
dan filan değil, l adifc koltuklu salo
nun tahtaları nrasmdan yüzUınüzc 
fışkıracnktı. Dalgnlnra o kadar yakın 
o l·adar yalmıdık ki, ayağımızı bas· 
tığımız döşemeye çarpıp süzülüşle
rini, ayağımızı üzerine basmış gibi 
hissediyorduk. Nefes alınak iı;in mi
desini uğuşturanlar, bu tehlikCli se
yahatten canlarını bir an e\•\•el kur
tarmak endişesine kapılanlar, süz
gün, mnhnıur gözlerle birbirlerine 
bakı;) orlnrdı. 

Bu tehlikeli seynltat, Bnhrimuhit
te bir Transntlnnt"kte veya alelihle · 
bir \'apurda geçmiş değildir. Bu ta
lihsizlik, 1stnnbuldan Kndıköyiinc 
Su\'at vnpurile geçmek felaketine uğ
raynn yolcuların başına gelmiştir. 
Deniz, İstanbul için normnl -;ayıla
cak bir denizdi. Her hangi bir vapu
run, hatta meşhur Nc,·eserin bile va
kar \'e cesaretle karşılıyncnğı bir 10-
dostu. 

Bu y<>ni gelen vapurların cici bici
fi~ini pek beğenmiştik. Fakat sonra
dan bu vapurların çürük olduklarını 
fddia ettiler. Müteha ıslor geldiler, 
mun;> ene ettiler. rnporlar yazıyor· 
lar ... Bence bunlnrın hiı:birinc lü
zum yok. Bu g, milerin çüriik, daya
nıksız olduğuna dnlgnlar şahittir. O 
miniminicik dalgalar, bu gelin gibi 
sü IU vapurla nlay ettikleri kadar, 
belki bu dcnl7dc hltbir mavna ile h\! 
biçim alny etmemişler, bu kadru 
sin i kahkahalarla gülınemişlerdir. 

* R. Öz imzalı okuyucuya: 
Mektubunuzu Knrllcr Siltununda neş

redeceğlz. 

rem duvarı ile ağaç arasında belki 
on zira mesafe vnrdı ve du\•ar a
ğaçtan on beş zira dnha yükscktl 
Şu hale gore duvara çıkmak ve in
mek imkam yoktu. Fakat zenci kö
leler. zavallı bo,.tancıyı duvardan 
inerken tuttuk, demekte ısrar ettik- · 
terinden kız1nr ağnsı dn başından 
korktu, pad şahn knziyyeyi bıld ırdi. 

Ertesi pnzar günü bostancı başı 
Slileyrnan Ağn · "Biz bu lekeyi ka
bul etmeyiz. Ciımle neferleıime 

ben kefılim Ağnç ile duvar arası
nı zahmet edip gelin. görün,. diye 
padiş:ı ho vnlvara r:hrdiiyse de sözü
nü dmletemedi e r ik i c;te'·disı tıos

tancının boynu vuruldu h rem 
duvarına vakın a~ı ç ların hopc; ı ke
sıldı ve zcn"ı kolc>lerın esk ıdPn ol
du~ '1'ib hc.>r vRki1 hArr>m rta n~sı

ne e-ırme er ı ne de ızin vPri1 dı. .. 
İkinci Sultan Ahmedin bu müsa

adeyi vermekle çok garip bir vazi
yete düştüğiinü. halavıklarla ha
dımların ise bütün koqusları ger
değe çevirdiklerini söylemiye lü
zum görmüyoruz. 
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Ankara Mektubu: SPOR ı 
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Ev Sanat1arını Köye 
Sokmak için Hükilmet 

Tedbirler Alacak 
ilk iş Olarak Tezgah 

Kurulacak, Köylüye 

Dokumacılığı 

Kredi Açılacak 
Ankara, 8 (Tan Muhabirinden) -

Köyluyü kalkındırmak, çalışmn kabi
liyetini kıymetlendirmek, milli, !Stih
sol ve istihlak imkanlarını ylikselt
mek için hükiımetçc mühim tedbirler 
düşünülmektedir. K:>ylümüzün eski· 
denberi bellecliği ve ekmeğini bağla
dığı meslekler ziraat ve hayvan ye
tiştirmedir. Faknt, bunların yetişme
diği bugün katiyctle anlaşılmış, köy
lüye yardımcı ikh1ci bir istihsal vası
ta5ı temin etmek imkanları üzerınd& 
durulmuştur. Bu da, onun bünyesi
ne en uygun olan ev sanatları sahası
dır. Ev sanatı, sana~,rı çalışmasının en 
eski ve bizdeki halile en iptidai şek
lidir. İptidai maddı:-leri bu şekilde, 
basit usullerle mamul haline getir
mek mümkün olduğu ve işletme va
sıtaları ucuz temin edilebildiği için 
köylümüz için en elverişli şeklin bu 
olduğu muhakkaktır. 

.Memleketimizin muayyen bazı . 
mıntakalarını istisna edecek olursak 
köylerimizde hakiki manada bir ev 
sanatının mevcut oulunmadığı ma
lumdur. Hükumetin en uzak kCi •lere 
kadar götürmek Mediği ev sanatları, 
küçük, büyük, erkek. kadın biitiin ev 
halkını boş zamanlarında ve kendi 
çahşma kabiliıyetlerine uygun şekil
de işgal edebilecek 1şler olacaktır. 

Bu suretle iki iş birden görfüecek

tir: Birincisi köylii kendi ihtiyaçların 

dan daha çoğunu e\•inde ve kendi tez
gfilıında temin edecek. şehir pazarına 
daha az muhtaç olacaktır. İkincisi: 
yantığı işin kendi ihtiyacından fazla
sın~ satmak imknnma kavuşabilecek
tir. 

Köye sokulacak ev sanatlarının 

tayininde gözömindc tutulacak belli 
başlı noktalar, sanatın öğrenilmesi 
kolay olanlardan seçilmesi, bütün ev 
halkını işgal edebilmesi, köy haya -
tında en lüzumlu bulunan maddele
ri imal edebilecek sanatlar olması, 

köyde yetiştirilen ham maddeleri iş-

lktısat Vekili Hüsnü Çakır 

liyebilmcsi, mütevazi sermaye ile 
kurulabilmesidir. 

Tezgah dokumacılığı 
İktısat Vekaleti, bir müddettenbe

ri en evvel koylüye öğretilmesi fay
dalı olan ev sanatuıı tesbiıt için tet
kikler yaptırıyordu. Varılan netice, 
yukarda yazdığımız şartları haiz ol
mak üzere köylümüz için en müna
sip sanatın tezgah dokumacılığı <>ldu
ğudur. 

Bu hususta, İktısat Vekaletinin tet 
kiklerini bu sene içinde realize ede
ceği anlaşılmaktachr. Bu fLluin tat
bik şeklini kolaylaştırmak iç-Uı bir 
kanun hazırlanacağından köylfinün 
ucuz ve kolay tezgah tedarikini te
min eden hükumetçe kredi açılması 
tasavvurlarından bahsedilmektedir. 

Diğer ev sanatlarmın da köye mal 
edilmesi için alınacak tedbirler, bu 
ilkini takip edecektir. 

Burdurda Köylüler 
Açılan Kurslara • • 

lçın 

Raijbet Çok Oldu 

11111 

Halkevi salonunda Aşındurak kurır.ı gören köylüler •• 

·Burdur (TAN') - Vilayetimizin 

205 köyü her cins hayvanlarının ıs

lahı maksadiyle 14 bölgede aşımdu

rak istasyonlan inşasına· başlanmak 

üzeredir. Bu kurulacak her istasyo-

nun yakınında bulunan 62 münev -

ver köylü mümessiller Burdura gel

mişlerdir. Evim 'zde bir hafta devam 

eden bu kurslara bnytar direktörü 

tarafından ameli ve nazari dersler 

gösterilmiştir. Bundan başka ziraat 

ve sıhhat direktörleri tarafından da 

zirai ve sıhhi bir çok bilgiler ve ö -
ğütler anlatılmıştır. Kurs sonunda 

Halkcvi tarafından köylülere veri
len 100 ki~il "k bir öğle ziyafetinde 

Vali Savaş bu kalkınmadn köylüniin 

bütün köylü kardeşlere örnek olma
ları üzerinde uzun bir konferans 
rermiş, kurs dağıtılmıştır. 

Halkevleri yıldönümü Burdurda 
fevkalade bir şekilde kutlulanmış -
tır. Saat 15 de HalkP.vine toplanan 

kalabalık bir kütle, Başvekilimizin 

söylevinden sonra İstiklal marşı, 

gençlik andı ve Halkevi Başkanının 

söylevini dinlemiştir. 
İki gece mütemadiyen bütün sa · 

lonu dolduran halka, Halkevi ar ko
lu tarafından Şark ve Garp müzik 

parçaları çalınmış ve gösterit üyele

ri tarafından üç perdelik (Ana) pi -
yesi ve bir perdelik (Sinir hekimi) 

adındaki komedi gösterilmiştir. 

Devletliağaç Köyünde 
Kırklareli - Kofçaız nahiyesinin 

Devletliağaç köyü halkı, köylerinde 
bir mektep yapılması için 1200 lira 

teberrüüne karar vermişlerdir. 

. . . 

Milli Küme 
Maçları 

19 Martta 

ŞAKA~~-IJ ~ . 

Siyasi 
Makale (!) 
Yazan: NACI SADULLAH 

lngiltere ile Takas 
Muamelesi için 

Başlıyacak A şağıdaki satırları, "Son Posta,, 
gazetesinde, matbuatın "1,, 

numaralı siyasi muharriri Selim Ra
gıp Emeçin yazdığı Sİ:) asi (!) maka -
le (!) den alıyorum: 

V ekiletten Emir Geldi 
Mevsuk bir membadan öğrendiği

mize göre milli küme maçları hu a
yın on dokuzunda başlıyacaktır. 

Eski şeklile yapılacağına göre ilk 
haf!a karşılaşmalarının mahnlli mü· 
sabakalar olması lnzım gelmektedir. 
Milli küme talimatnamesi bu günler
de tebliğ edilecek. az bir zaman kal
dığına göre fikstiir de aglebi ihtimal 
bu hafta içinde ta".lzim edilecektir. 

Güneı Klübü Feshediliyor 
Güneş klübünün bundan evvel 

bazı spor şubelerinin lağvına karar 
verdiği malumdur. Yarın fevkalade 
bir kongre aktedecek olan Güneşli
lerin bütün spor şubelerile beraber 
içtimai kısmının da fesh!ne karar ve
recekleri söylenmektedir. 

Gayrifedereler Arasında 
Gayri federeler arasında Taksim 

ligi müsabakalarına bu hafta da de
vam edilecektır. İlk müsabaka Tak
sim Yeniytldız - Bozkurt arasında 
olacak. İkinci mnçı Şişli - Arnavut
köy yapacaktır. 

Bölge Baıkanhğının Daveti 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

Başkanlığından: 

1 - Milli kfune ve stad işlerini gö
rüşmek üzere Galata.saray, Beşiktaş, 
Fenerbahçe ve Vefa klüplerinin sala
hiyetli bir murahhaslarını 10.3.939 
tarihine müsadi.f cuma günü akşamı 
saat 17.30 da bölge merkezine J::Ön
rlermeleri lüzumu tebliğ olunur. 

2 - Yeni tertip olunacak bir mü
sabaka hakkında görüşmek üzPre Hi
lal, Süleymaniye, Topkapı, Beykoz, 
Kaısımpaşa, İstanbulspor , Beyoğlu
spor, Şişli, Kurtuluş, Arnavutköy, 
Galataspor ve Taksim Yeni, Yıldız 
Kurtuluş klüplerinin tam salahiyet
li birer murahhaslannı 13.3.939 pa

zartesi günü akşamı tam saat 17 ,30 
da bölge m~kezine göndermeleri lü
zumu tebliğ olunur. 

"- Negrin, Frankodan SIKIYI 
görür görmez, tayyareye ATLA -
YIP, SOLUGU
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ta İsviçrede al -
dı. Eğer geri kalan hükümetçiler 
de Frankodan yumuşak muamele 
vaadi alamazlarsa, onlar da Neg -
rin ve arkadaşlan gibi FİRARA 
KADEM basacak: Llıkin . SU TES
TİSİ SU YOLUNDA KIRILIR!,. 
Ben, bu satırlardaki görüş hata -

sını tashihe liizuın görmiiyorum. 
Çiinkii millet mekteplerinde öğ -

rendiği Türkçe ile gazeteleri söken 
bir berber ~ırağı hile, hu kahil gö • 
rüşlerin hangi kuruyası siyaset tar • 
lasında bittiğini sezmekte zorluk çek
mez. 

Fakat siz, "siyasi makale,, ser • 
levhası altında intişar eden bir yazı· 
da: "Soluğualınak", "firara kadem 
basmak" gibi argo tabirlerinin "su 
testisi su yolunda kırılır" kabilinden 
koca karı vecizelerinin yer buluşuna 
ne dersiniz? 

Bu gidişle, yakında siyasi maka · 
leler şu füıllıbla yazılacak: 

"Ölüsii kandilli Ncgrin kız gibi 
papelleri doğrultup cızlamı çekince, 
Mihaya açık gözü anafora kondu. Ne 
yaparsın? Tekkeyi bekleyen parsayı 
toplar: Mihaya moruğu da siitii bo • 
zuk çıkarsa, İspan.ranın imanı bel -
lendi dem~ktir. Ltıkin, bizim koca -
karının doğru bir lafı vardır: O, çık
madık canda ümit \'ardır.,, der du • 
rurdu. Şu Moskoflar claltından man
gizi uçlanırlnrsa, İspanya tam mor -
toyu çekecekken, kefeni yırtabilir. 

Anıma velfıkin, şayet Franko İtal • 
yanları İspanyadan Hiydiiriirse, l\lus
solininin hali dumandır. 

Siyaset dalaverelerine pek akıl 
ermez ama, İ :fler hu biçimde aynasız 

giderse, l\lussolininin afisi, iki parn -
lık olur. 

Muhabbet tam tavını bulmuşken, 
Dral dedenin düdiif,rü gihi ayazda kal 
nıanıak için. o da elinden geleni ar · 
dına koymayacaktır: Haydi hayırlı -

Türkiye - İngiltere arasında ya
pılmış olan ticaret ve kliring an
laşmasına bağlı dört numaralı ta
kas listesine dahil olan maddeler a
rası:na Vekiller Heyeti karariyle 
tiftik te ithal edilmiştir. Dün bu ka
rar İktısat Vekaletinden geç vakit 
Türkofise bildirilmiştir. İngiltere 

ile yeni takas muameleleri başlıya
cağr piyasada derhal duyulmuş ve 

alakadarlar bu kararı memnuniyet

le karşılamışlardır. Hususi takasa 

tabi tutulan tiftiklerimizin bu su

retle Almanya, Rusya gibi ~alnız 

iki piyasaya tabi kalmaktan kurta

rılmış olması iki milyon kiloya ba
liğ olan satılmamış tiftiklerimizin 

SATIŞLAR: 

Dünkü Zahire 

Satışları 
Dün piyasamıza 209 ton buğday 

gelmiş, yumuşaklar 5.30 - 5,35, 
sertler 5 -- 5,10, kızılcalar 5,20 
kuruştan satılmıştır. Çuvalla yem
lik arpalar 4,18 - 4,19, beyaz mı

sırlar 4,02,5, sarı mısırlar 4,30, kuş 
yemi 5,25, keten tohumu 12,10, su
sam 19,05 kuruştan satılmıştır. Bi
rinci yemeklik zeytinyağ 47,50 ku
ruştan sansar derisi çifti 26 - 55 
lira, zerdova 50 liradan verilmiştir. 

Çorapçılar Toplanıyor 
Sanayi Birliği İdare heyeti diin 

toplanmıştır. Öğrendiğimize göre 
idare heyeti Pazartesi günü bütün 
çorap fabrikatörlerini içtimaa da
vet edecektir. Fabrikatörlerin ço
rap standard nizamnamesine göre 
imaHit yapıp yapmadıkları da bu 
hafta içinde birlik t rafından t-

kik edilecektir. Dericiler de bir 
toplantı yapmışlar ve İktısat Veka
letine arzedilmck üzere bir rapor 
hazırlamıya karar vermişlerdir. 

Çorap Mütehassısı 
Geliyor 

kolaylıkla elden çıkarılmasına yar
dım edecektir. 

İki haftadanberi İngiltere için 
toplanan tütiklerin bugünden :ti
baren ihraç muamelelerine başlar 

nabilecektir. Cümhuriyet MerkeZ 
Bankasına da hususi takas için · dilll 
emir gelmiştir. Hususi takasın ka· 
bul edilmesi satış muamelelerinin 
inkişafında tesirsiz kalmıyacak ta· 
kas primleri üzerinde de iyi tesir 
gösterecektir. Öğrendiğimize göre 
tiftik tüccarlan bu son karar üzeri· 
ne bu sene Anadoludan tütik nıii· 
bayaasına daha fazla ehemmiyet 
verecekleri gibi şimdiden de alaka
darlara müracaatla bağlanmak içiıı 
muhaberata girişmişlerdir. 

iHRACAT: 

Bir Haftallk ihracat 

Yekunu 
Martın ilk haftası içinde İstanbul 

gümrüklerinden ihraç oll.11lan mal· 
larım.ızm kıymeti 146,200 liradır. 

Bunların mühim bir kısmı Alman-
ya, Estonya, Danimarka, Yunanf.s.o 
tan, İngiltere, İtalya ve Romanya 
ya gönderilmiştir. Gönderilen mal· 
lar başta tütün olarak fındık, yu
murta, ceviz, kestane, ceviz kütü
ğü, kuru meyva, koyun derisi, tuz
lu zeytin, taze balık, kitre, kuşye

mi, kepek ve kuru fasulyedir. 

Yapaklarımız için 
Yeni Talepler 

Trakya ve Bandırma gibi krvf!'• 
cık yapak cinsi üzerinde hararetU 
muameleler başlamıştır. Bu cins ya· 
paklar ihracat 1~ln istenilme~fedit· 
Dün k.~vı,n»k oinainden ve kil_, 
64 - 65 kuruştan 250 balya satıl· 
mıştır. Talepler artmaktadır. Fiil
kumetle taahhüde girişen yerli fab 
rikalarnnız kilosu 63 - 65 kurut" 
tan renkli yapak mübayaasına dc?
vam ediyorlar. 

Sipahiocağında 

Atll Müsabakalar 

Tertip Edildi 
Geçen sene Avrupa miisaıbakaları

na giden binicilerimiz buradan yola 
ç>kmadan evvel Harbiyede Sipahio
cağı alanında tertip edilen müsaba
knla'°da büyük muvaffakıyetler gös
termişler ve Avrupada da bu muvaf
fakıyetle müsabakalara devam ede
rek bir çok birincilik ve diğer dere
celer kazandıktan sonra Avrupa atlı 
müsabakalarının en güçü sayılan 

Mussolini altın kupasını kazanmak 
suretile çok büyük bir muvaffakıyet 
kazanmışlardır. 

sı!,, 

* Hırsızlık ansiklopedileri, yankc -
sici hatıraları, hapishane tdrikaln -
rı, ka~akçılık ınnccra]arı nesredcn 
bu refikimizin, ~iyasi makalelerini de 
bu iisllıba sokınağa başladığına ha · 
kılırsa, sabıkalı giiruhunun sempa
tisini almağa çalışıyor. Fakat onları 

kari edinmek, umulduğu kadar kiırlı 
bir iş değildir: Zira onlar, - farzı mu
hal olarak • kendi lisanlariyle ko • 
nuşmağa çalışan hu gazeteden hoşla
nırlarsa, refikimizin vay halinedir: 

Anadolu yapakları için de kilostl 
53 - 55 kuruştan büyük bir parti 

yeni pazarlıklar yapılmakta· 

Sanayi Birliği tarafından gcl.i:r
tilmesine karar verilmiş olan kadın 
çorabı mütehassısının celb
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inden vaz için 
geçilmişti. İktısat Vekaleti bu jşi dır. 
resmi vaziyette kontrol ettirmeyi 
münasip gördüğünden Almanya-

Letonya Seyyar 
Sergi Açacak 

Bu sene yine ayni müsabakalara 
gidecek olan za.bitlerimiz için yine 
Sipahiocağı alanında 19 mart 939 pa
zar günü saa.t 14 de atlı müsabakalar 
tertip edilmiştir. 

Çiinkii, sabıkalılar, enayi gibi 
miivenilere çeyrekleri verecekleri -
ne, her glin el birliğiyle refikimizin 
nüshalarını yağma ederler! 

* Ciddiyet! 

dan bir mütehassıs celbedilecektir. 
Çorap standard nizamnamesinin ba 
zı maddelerinin tadili icap ettiğin

den mütehassıs geldikten sonra bu 
tadilata lüzum görülürsa yapıla

caktır. Bazı çorapların nizamname 
hükümlerinin tatbikine kafi şartla

n ihtiva etmemekte olduğu söyle-
niyor. 

Besni Kasabasının 

Yeri Değiıiyor 
Besni (TAN) - Havadan mahrum 

D ün çıkan "ciddi" gnzete. say · pis bir dere içerisine yapılmış olan 
Ayni gün ayrıca sivil biniciler i- falarından bir tnncs"nin yarı - Besninin on bine yakın nüfusunu 

B sını, Refik Hnlidin basılmakta olun temiz ve gi.ızel havava kavuşturmak çin de bir müsabaka yapılacaktır. u J 

eserlerini ilun eden kocaman keli · için kasabanın şimdiki yerinden 2 5 
müsabakaların büyük bir alaka ile • 

mclcrle doldurmuştu kilometre şimaldeki Çat mevkiinde 
takip edileceği. tahmin edildiği için, · l R f"k 'd Daha hır kaç gün C\'\'e . e 1 yenı en inşasını kararlaştırmış olan 
yeni trLbünlerin mşasma başlanmış- llalidi vatana hıyanetle itham edl'n Cümhuriyet hılkümeti, oraya nakle-
tır. "Ciimhuriyet,, gazetesinin, iiç beş ku- dilecek müstakbel Besninin planını 

ruş mukabilinde, hu eserlerin çığırt- yaptırmıştır. Yeni Besnide :WOOO 
insana A§ık Ballklar kanhğını kabul edişine ne buyuru • liraya yaptırılmakta olan belediye 

lur? binası bitmek üzeredir. DoksCln bin 
Urfa (TAN) - Burada iki büyiik Bence, işin en komik tarafı, hu 
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liraya çıkacak olan hükumet konağı, 
havuzda "İnsanlara aşık" denilebi- gazetı?nin biitiin hu çaınlan o maliım altmış bin liraya yapılacak oln~ ilk 
lecek milyonlarca balık vardır. Ur- ciddiyetini zerre kadar bozmadan de- mektep binasının inşasına da haşla
fada teessüs etmiş bir ananeye tevfi- virişidir. nılmış bulunuluyor. Bu 2 bina, hazi-
kan tutulmıyan Vy yenllmiyen bu Yine bana sorarsanız. "ciddi,. ga- randa bitmiş olacaktır. 
balıklar, Ayni Zeliha ve İbrahim zete, meşhur komik "Şarlo,, dan ders Halk ta, Besninin yeniden kurul-
Halilürrahman gölü adlannı taşıyan almış olacak: makta olduğu sahada yerler almıştır. 
iki büyük havuzda yaşamaktadırlar. Çiinkü o üstat sanatkar da, seyir- Ve dükkan, ev inşası için ilkbaharı 
Bunlara atılmak üzere havuz kenar- cilerini katıla katıla güldiirebilme . beklemektedir. 
lannda kaynatılmış mısır satan es- nin hakiki sırrını, biitiin tuhaflıklık • Beş. altı ay evvel gelen kazamız 
naf geçimini balıklara medyun ol- ]arı, hafiflikleri, komiklikleri, yapar- kaymakamı İbrahim Tevfik Kutlar, 

l b l ken, ag'Tır baslı bir insan ciddi-.·cti ta- Sefraz ve Burun çayın köylerinde duğu gibi, Urfaya ge en ya ancı arın • J 

ille işi de bu cesim havuzlan ve ha- kınmakta bulmuştu. birer mektep yaptırtrnağa başlamış-
lıklan ziyaret etmek olmaktadır. Bir Nitekim, Maks Linder de, Bus - tır. Bunlarla birlikte ilçemizde ilk-

d b . ter Keton da, hatta koca göbekli Lo- mektep adedi yirmi ikiyi bulmuş o-insanın yaklaştığını hisse en on m-
lerce balığın havuz kıyılarına hü- rel ile eşi de öyle değil miydiler? _1a_c_a_k_tı_r_. -----------
cum etmesi, pişmiş mısır atılan ha- Bu gazetenin mU\•affakıyet (!) Şarlo bile, "Altına Hiicum,, da 
vuz sahasının fıkır fıkır kaynıyan sırrı da, ayni ciddiyeti takınahilme - ciddiyetini bu derece muhafaza ede
balklarla örtülerek suyun hiç görün- sindedir: Balon bütün o çamları de- memişti: Doğrusu hakikaten ciddi 
mez olması, insana cidden zevk ve- virirken hiç sırıtıyor, istifini bozu - gazete! Hem de Şarloya parmak ısır-
ren bir t.emap olmaktadır. yor mu? tacak kadar! 

Letonya General Konsolosu lJ. 
Aleksandr Kacens dün Türkof1't 
giderek müdijr Cemal Ziya ile gô
riişmüştür. 

Öğrendiğimize göre; Letonya hİ1" 
kumeti bütün Balkanlarda bir se1" 
yar sergi tesis etmek fikrindedir· 
Bu sergiler Letonya mallarını ta" 
nıtmak ve ticaret münasebetlerini 
arttırmak içindir. İstanbulda da 
böyle bir sergi kurulması için ofW 
te görüşülmüş ve hükumetimizil' 
kolaylık göstermesi istenilmiştir· 

Letonya ile ticaretimiz inkişaf etti
ğinden böyle bir serginin faydalı O" 

lacağt tahmin edilmektedir. Esaseıı 

Letonya bu sene yurdumuzdan pot" 
takal almıştır. Diğer maddelerdell 
de almaktadır. 

Mazı ihracı Artıyor 
Dabakhanelerde kullanılan -ııa

zıların son günlerde ihracatı .rt
mıştır. Bu yüzden fiyatlarda far1' 
görülmektedir. Beyaz mazılann Jd
losu 18 - 19, çivitlerin 24 - 25 
kuruşa çıkmıştır. Almanya ile Fraıı 
saya ihracat yapılmaktadır. 1thır 
lfıtçılann fazla talebi üzerine Fral1" 
sız takas primi de 78 kuruştan ~ 
kuruşa yükselmiştir. Takas talep
lerinin artması Fransaya muhtelif 
maddelc-rimizden gönderilmesine 
yol açacağı tahmin edilmektedir. 

Bahkesirde Herkes 
Karga Vuracak 

Balıkesir - Vilayetimiz ve şehri
miz içinde yol parası veren her V9" 

tandaş, yirmi beş şubattan itibareJI 
bir buçuk ay zarfında bir karga öl
dürüp başını makbuz mukabilinde 
ziraat müdürlüğüne teslim etmcıde 
mükellef tutulmuştur. Bunu yaprf11-

yanlar, üç liradan on liraya kadat' 
ceza vereceklerdir. 
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~il cenç fahişe ve yanından hJç aynlmıyan para çantası taşıyıcısı küçük me Şanghayın bOyOk caddelerinden biri ol an (Nankln) sokağıhda 

ayak kaldırımına sıralanarak müşteri bekliyorlar .. 
c V eslkaWar• 

murların utradıklan bir çayhaneye gidiyorlar. 

SANGHAV 
' 8 hı - Japon harbi on sekiz 

aydanberi devam edi -
~' harp mmtakası ölçüye 
:,ıne-z surette genişlediği i -
~ Japonlar git gide artan 
~ arttıkça güçleşen bir askeri 
lie IXıali efor yapmak mecbu-

Yetinde kalmışlardır. 
~n milli varlığım sinsi ~insi 
~ erek delik deşik eden bu u
b harbin objektıf ve samimi bir 

tr!Üiııços~u yapan Japon endüs-
Yellerı ve bankerleri, epeyce-

~beri tehlikeye işaret ederek 

~dı basmışlardır. 1''akat onlara 
IQ'· asan olmuı mudur? Pek 

Orcf ~dür ki olıriu§tur. Çünkü 

~za~tedilen arazide yerleşmek 
~-- bır istirahat devresine girer
-.:q, Ja.Pon diplomaSlSi, bütün ba-

~alarile garp devletlerine karşı 
ti~ •~ştır. Telgrafların örtülü 
daJQ lerınce, bu saldırış Şanghay
"' beynelmilel imtiyazlara, ve 
"lll ı · harp ımanlarında demirli duran 
& .. _. gemilerine karşı (sessiz bir 

~pJ tir. 

J 1Ponlann istihdaf ettikleri 
1-ç ra~enin keşfi keramete miih
\> değıldir. Çinin bütününden, 

eyabut hiç olmazsa Japon ordu-

~~ tahtı işgalindeki kısmından 
ı.,, bi llÜfuz ve müdahalesinin, 
""1t'• 
~.ünü kesmektir. Eğer buma-
~·ıuatında muvaffak olurlarsa, 

tn~?e ecnebi prestijine nihayet ve
-.q, demektır' lt . 
~ lllıçUryada ticarete açık kapı. 

herkese müsavi hak prensipleri 

!~ı zamana ait bir masal hük

~Utıe lirrniştir. Ordu ilerledikçe 
'Unun arkasından gelen :1ivil 

~hı ur \'e müpvir kalabalığı, bu 
1ec .:4ançuryada çıraklığını etmiş 
~ l'übedide adamlardan müteşek
~ ir. Şanghaydaki imtiyazların, 
f1Q lllıda, yeni yeni tabirlerle tari

e başlanılmıştır. 

l3u Çinli muhacir ana, lcliı;:arken bır battaniye ve btr hasır getlreblJtlıfş, çocuğu
au en'ızlrlrken UYUYB kalmıftır. Uykusunda bile yavrusunu korumağa çalışıyor-

Fukara mutıacn~er. ecnebi harp gemllPrlne 1' .. ın nan bu koca 
lclnde, ates hattından 500 metre ötede bile kendilerini emniyette 

Şanghay imtiyazları mı? Evvel
ce içine ayak basılmaz bataklık

lardan ibaret olan o Şanghayda, 

yerlerin diplerine saplandırılan 

demir direkler üzerinde Ameri
kanvari kat kat binalar yüksel
mektedir. Orası Uzak şarkın mo

dem bir ticaret, ve sanayi merke
zi olmuştur. Fabrikalar yine te

melleri üzerine duruyorlar. Fakat 

dışardaki Japonlar elektrik cere
yanını kestik! ri için, ustalar ve 
işçiler makinelerinin başlarında 

atıl kalmışlardır. 

J aponlar N ankin ve Pekinde 
muvakkat hükumetler teşkil 

etmişlerdir. Şimdiden bile müs

takbel Çin cümhuriyctini temsil 
edecek olan ınsanlan Şanghayda 
toplamaktadırlar. Fakıtt Çinin milli 

ve hafi organizasyonlan işi nereye 
varacağını pekala kestirerek Japon 
muhibbi Çinliyi teşhıs eder etmez, 
ellerinden diri olarak kaçmaması 

için emniyet tertibatı alınış bulunu
yorlar. 

Doların, sergüzeştin ve zevki 
salanın şarktaki merkezi olan bu 

şehirde Çin için ve Ça-Kay-Şek 

için çalışan terrörist teşkilatlar, 

gangsterlerin yerini almışlardır. 

Japonlar tarafından işgal edilen 
Çinin her tarafında çete muhare

besi bir sene evvelki şiddetile de
vam ediyor. 

Hareket mihverleri olarak de
miryollarından ıstifade eden .Janon 
kuvvetlerinin işı şimdiye kadar 
kolaydı. Japonlann önünde ~mdı 
sarp ve dağlık arazi vardır. Bura
daki eyaletlerın her birısı ise 

Fransa kadar vasıdir. 

Bunca felaket. zahmet ve sefa
lete rıııl'men Cın nikbinlii!ini kav
bc. tmem · ştir. İstilacılara karşı ha

rikulıide bir dayanıklılık mukaoe
le etmektedir. Ve saatini, fırsatını 

bekleyip kollamaktadır. 

'e ratınen başlıca UAç ve herşeyi unutturacak 
lctlen a.t.:rondur-

vuııa çubukla Huanı _ Pu'nun çamurlu sulannda herıbn binlerce Çinli ve Japon kadavralan ı 
ivesi olarak resmen charp• bqlamamıştırsilrilklenir, durur. Fakat. bir diplomasi el 

Peyami Saf ayı 
Uç, Beş Gün 
Okuyarak .. 

Yazan: •:~~!!!iii!i-iiiiif1 ı 
1 

Nizamettin Nazif · 

B ugünlerde hangi İstanbul 
gazetesine söz gezdirmek is

tesem hezel ve hucum sütunların
da Peyami Safanın bombardıman 
edildiğinı görüyorum. Dostum, is
ter Peyami Safa sıfatile boy gös
termiş olsun, ister Server Bedi te
vazuuna insin sitem ve tarizden 
kurtulamıyor. Bu sitem ve tarizler 
hazan öyle bir ifade alıyor ki, bir 
eski arkadapn buna muhatap edil
mesinden ıztırap duymamak mı..im
kün olmuyor. Zira bu sıtem ve ta
rizler şakadan ziyade bir düşman 
kalesine açılmış endirekt ateşi 
andınyor. 

Dün yine bilmem nasıl bir vesile 
ile kendisine hücum edildiğini gö
rünce düşündüm: 

- Acaba .. Neler yazıyor Peyami 
Safa? 

Bu te.Jızillere ve hücumlara hük
meden mantığı benimsemek icap e
derse Peyaminin günde bin çam de
virdiğini kabul etmek lazım. 

Ve. dostum hakkında bitaraf bir 
hükme ulaşmak i~in: 

- Hele şu Cumhuriyet kolleksl
yonuna bir bakalım. 

Dedim, getirtti"ll kolleksiyonu, 
en taze fıkrasından okumıya başla
dım: 

"Dante önünd(:ki heyecansızlığr
mız., başlığını taşıyan bu fıkra, içi
mizden hiç birinin akıl, mantık ve 
insaftan tecerrüt etmeden itiraza 
kalkışamıyacağı, hatta aynen imza
lamakta tereddüde düşemiyeceği 

derecede düzgün bir fikri işliyordu. 
llfıhi komedinin yarı ilahlaşmış 
mübdıi Dante Alghieri'yi hangimiz 
beğenmeyiz? Hangimiz f8heserinin 
türkçeye tercüme edilmiş olmasını 
ehemmivetsiz bir edebi hadise say
mak hatasma düşeriz? 

Hiç birimiz. 

Eh .. Öyle ise neden en basit e
serler üzerinde bile günlerce esen 
medih ve tenkit fırtınalanmızdan, 
Hamdi Varoğlunun hıç olrnazs:-. bir 
sabır v tahammül rokoru kuran bü
yük tercümesi mahrum kalmıştır? 
"Danteyi bir terdıme mevzuu ha
linde,, olsun "alitkamıza layık bul
mayışımız., ı doğru görmiyen Peya
mi Safaya iştirak etmemek. eHmden 
gelmedi. 

S ayfalan çevirdim. Gözlerim 
bir ikinci fıkrasına takıldı: 

"Kôle ve kahraman sulhü., 
Muharrir, bir dostundan işitmiş 

ki, Beyoğlu sinemalan~dan birinde 
"seyircilere şiddetlı hır harp ve 
kahramanlık nefreti aşılayan,, bir 
film gösterilmektedir Öyle ki "bu 
filmin tesiri en mukaddes milli mü
dafaa için bile mucadelf"nın abes 
olduğunu telkin edecek mahiyette., 
imiş. 

Kendisi gidip slirmemlş. O film 
hakikaten böyle bir tesir yapabilir 
mi. yapamaz mı? Bunu da bilmi
yor. Bir kabahati yok. Fakat hür
riyet. şeref ve istiklaline karşı u
mumi bir saygı kabul ettirerek sul
he kavuşmuş bir millet vasfını mu
hafaza etmek istiyorsak bu nevi 
filmlen derhal meuetmemizi bize 
tavsiyeye liızum gorüyor. diyor ki: 

"- Memleketin her tarafmda bu 
filmlerden her gün bir tane göste
riniz: Göz önünE: koyacağınız dram 
sahneleri. halkın T'\lhundaki m":Jka
vemet çelt~ni asındıra aşındıra 
günün birinde sinema salonuna bir 
kahraman yığını halinde girenlerin 
bir t&vşan sürüsü halinde dışan 

çıktıklarmı göreceksiniz.,, 
Dayanamadım, ihtiyarsız söylen

dim: 

- Çok yanılıyorsun Peyami Sa
fa! Biz harplere. harplerin ne bü
yük facialarla dolu olduğunu bil
meden mi girmişizdir? Sen bizim, 
bir obüs bombardımanının siperle
ri taburlann müşterek tabutu llali
ne soktuğunu, makineli tüfekltrin 

Peyami Sala, güzellik 
müab.alıalannı organize 

ettiji günlerde 

hücuma kalkmış bir alayı üç daki~ 
kada tu-panladığını, süngü hucum
larının garç gurçlarını, hava bom
bardımanlarının dehşetini bilme
den körü körüne salhaneye giden 
sürüler gibi şuursuz bir surette 
harbe götürüldugür:ıüzii miı sanar
sın? 

Türk milleti hangi harbe. "har
bin doğuracağı. bütün faciaları b1l
meden,, girmiştir. Esasen Türk 
milletinin kahraman bir millet ~ 
luşu da bundan ileri gelmiyor mu? 
Bu millet harbi daima kolsuz ku
laksız, bacaksız, gözsüz kalacağını 
bile bile. ciğerlerini delik deşik et
tireceğini bile bile, ölümü göğüsli
ye göğüsliye kabul eder. Düşman 
gözükmiye görsün. Kaldı ki, o film, 
Peyami Saf anın görmemiş olduğu 
ve benim görmüş olduğum o film, 
sadece Almanya ile ltalyada mene
dilmiş olan bir filmdir. O memle
ketler bu filmi milletlerınin harp
ten soğuyacağını düşünerek değil. 
bu filmin Almany3 ve İtalya aley
hinde bir cepheye kahramanlık tel
kin edebileceğini düşündükleri i
çin menetmişlerdir. 

Bu fıkranın sonlarında Peyami 
Safa, daha bı..iyük bir hataya düşü
yor. Affı zor bir hataya. Buyuruyor 
ki: 

- Başında(?) ve içinde(?) kah
ramanlar bulunan Türk milletinın 
ilih ... 

Burada Türk tarihi ve Türk ba
kikatlen karşısında ancak bir irtı
dadın ifadesı sayılabilecek olan bu 
ı.atırlan tashıhe muharrirıni teşvik 
edelim· 

- Hayır Peyami! Türk milleti. 
yalnız başında ve içinde kahraman
lar bulunan bir millet değildir. 
Baştan başa kahraman olan yedi
sinden yetmışine kadar her kahrı 
kahreden bir millettir. 

S ayf aları tekrar çeviriyr>rum. 
Peyami Safanın traiter et

mekte ötedenberi ısrar ettiği bir 
mesele ıle karşılaştım: 

"Tiirk inkılabı maddeci midir, 
ruhçu mudur?,, 

Bu inkılabın bır dünya inkılabı 
olduğu. bizi uhradan kurtarmasile 
apaçık mevdanda. ayan ve aşikar 
iken dostumun kendini hala .. ,.,. 
muamma karşıstnda sanış1 ne garip 
bir "ruhi,, dali'ettir! 

Hatta nasyonal sosyalizmi de 
nıhçu olmak afetinden halas et be 
birader! Görmüyor musun., Paraya 
hakim. toprağa hlkim. san-:ı, if" ve 
sanate hakim diye Yahudiyı nerede 
görse param parça ediyor? Bunun 
ruhçu tarafı neresi? 

Daha iki ay evvel Almanya Ya
(Devamı 10 Wlcuda) 
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Bütün Avrupanın 
Dikkat Ettiği 

Bir Köy: Ch.ust 
B ir kaç ay evveline kadar 

Chust bir dağ köyü idi. 
Bugün A vrupanın en yeni hü 
kumct merkezidir. Otomo
biller bu köyün çamurlu so -
kaklanna dikkate değer· şah
siyetler taşıyıp duruyor. 

K oyün sokakları o kadar ça -
murludur ki, yağmur yağ -

dığı zaman arabaların tekerlekle -
ri çamura saplanıp kalır. Yaya gi
denlerse bellerine kadar çamura 
battıklarını görürler. Burada yağ
murun dindiği yok, gibidir. Köyde 
ancak iki han vardır. Ve bu han -
lar daima tıklım tıklım doludur. 

Buranın hükumet konağı, eski 
nahiye diresidir. Ve bu üç katlı bi
na köyün en büyük binasıdır. 

Bu köye yeni gelenler içinde 
bilhassa iki kişi göze çarpıyor. !tal 
yan konsolosu ve Alman konsolo -
su. Ve bunlar Chust'un Karpat 
Ukraynası hükumet merkezi olma
sı üzerine hemen buraya gönderil
mişlerdir. Mallım olduğu üzere bu 
rası eskiden Rutenya adını taşı -
yordu. 

Bu iki şahsı daha başka şahıs
lar takip etti. Avrupa siyasetinin 
iç yüzü ile meşgul olanlar bunları 
tanımakta güçlük çekmezler. Çiin
kü bunlar casusluk, dahili harp, 
çete harbi, entrika ve rüşvet işle -
rinde mütehassıstırlar. 

Chust'un yirmi binlik nüfusu, 
yavaş yavaş ehemmiyetlerini an -
lıyorlar. Çünkü her şeyden evvel 
burada bir tayyare karargahı ya
pıldı ve herkes, tepelerinde uçan 
Almap tayyarelerine hayretle ba
kıyor. 

Almanyt.)"J,.. bu Karpat Ukray -
nası, Çekoslovakya hududu için
de alıkoymağa sevkeden sebep ne
dir? Almanya niçin bu arazi par -
çasının Macaristanla Lehistan ara
sında paylaşılmasına müsaade et -
medi ve Chust köyünün sefirler ve 
gizli ajanlarla dolu olmasının se • 
bebi nedir? 

Ru•ya aleyhinde faaliyetler: 

B u suallere cevap verme~ i -
çin Çarın Rusyada hakim 

olduğu, bir çok adamlann Ukray
na istiklali için gizli gizli çalıştık
lan devre dönmek Uizımdır. 

Çar hükCııneti bu kabil adamla
n yakaladıkça Sibcryaya gönde -

C hust köyünün mvekiini gösterir harita 
riyordu. Buradan kaçmağa imkan müstakil Ukraynası Galiçyanın, Ba 
bulanlar yabancı memleketlere gi- sarabyanın bir çok parçalarını mb b 
diyor ve Avusturya imparatorlu - sarabya ve Karpato Rusyanın bir 
ğuna tnbi Ukrayna topraklarında çok parçalarını ihtiva ediyordu. 
yerleşiyorlardı. Bunlar burada "Uk Petlyuranın devri hakikaten 
rayna istihbarat dairesi,, adını ta- korkunçtu. Onun yahudi düşman-
şıyan bir teşekkül kurarak Rus - lığı Hitlerle Stricher'in göge -
ya aleyhinde faaliyetlere girişmiş- ::le bırakacak mahiyetteydi. 
lerdi. Kendisi kazakların reisi sıfa -

Çarın düşmesi ve Bolşeviklerin tiyle yahudi köylerini basıyor ve 
iktidar mevkiine gelmeleri üzeri - askerlerine istediklerini yapmak i-
ne Ukrayna istiklali için çalışanlar çin serbesti veriyordu. 
da faaliyet 51rasının huhil ettiği - Çok geçmeden bu adam cezası· 
ne inandılar. Bunlar "Ukraynayı na çarptı. Çiınkü büyük bir Ukray 
kurtarmak ve Rusyayı yıkmak,, a- na rüyasına veda etmiş ve ömrü -
dını taşıyan bir cemiyet kurmuş- nün sonlannı Pariste sürünerek 
lar, Rusyaya tabi Ukrayna arazi- geçirmişti, 1926 da lehli bir yahu-
sine geçmişler, Kiyefte merkezi di olan Schwartzbard tarafından 

bir komite seçmişler ve Ukrayna öldürülmüştü. Bu cüretll katil, bü 
istiklfılini ilan etmişlerdi. yük harp sırasında Fransız ordu-
Müthi, Petlyura : sunda harbetmiş, 1917 de Fransa-

M ürtecilerle bolşeviklik düş _ dan ayrılarak Rusyadaki Bolşe -
manları bunlarla beraber _ vik ordularına girmiş, daha sonra 

diler. Fakat Soyyetler de Ukray _ Petlyura'yı öldürmek üzere Parise 
nanın zengin buğday tarlalarını gelmiş, yapacağını yaptıktan son-
kaybetmek istemiyorlardı. Sovyet- ra muhakeme edildiği sırada ''bu a-
ler bu maksatla dövüşmüşler, fa _ dam yalnız ben,m en yakın akra -
kat Alman ve Avusturya orduları bamdan on iki kişiyi öldürdü,, di-
karşısında ricat etmişler ve Alman yerek beraet kazanmıştı. 
larla Avusturyalılar ilk Ukrayna- Pctlyuranın ölümü üzerine Uk-
lı Hatman (yani lidere) müzaheret raynanın istiklali fikri de öldü. 
etmişlerdi. Bu zat, bir kazak gene- Sovyetler, Ukraynayı geri alınış-

rali olan Skoropadskiydi. lar, garbi Ukrayna, Lchistana, Ba-
Çok geçmeden Almanya ile A- sarabya, Romanyaya ve eski -

vusturya büyük harpte yenilmiş, den Macaristana ait olan Karpat 
ve Almanların müznhcretini kaza- Rusyası Çekoslovakyaya verilıniş -
nan Hatman'ın yerine Korkunç ti. 
Petlyura adını taşıyan yeni bir 
Hatman geçmişti. Yeni Hatmnn 
Rus Ukraynası ile garbi Ukrayna
nın birleştiğini ilan etmiş, onun 

Şayet Almanya yeni bir Ukray
na kurmak istemeseydi mesele 
yoktu. Fakat Almanya yeni bir Uk 
rayna devleti kurmak ve Rusyayı 
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lki dakika sonra odadaydılar. Vurgun henüz ye
rinden kalkarken Perihan koşarak geldi ve laubali 
bir sesle: 

- Rahatsız olma dayı Bey! Rahatsız olma! 
Diyerek Vurgun'un elini şapırdatarak öptü. 
Kadın ne kadar cahil olursa olsun, ne kadar dar 

çerçeveli, görgüsüz yaşarsa yaşasın, istediği dakıka· 
da mükemmel bir aktör olabilir. 

- Nasılsınız dayıcığım! Hiç bize uğramaz oldu
nuz, haminnem o kadar üzülüyor ki. 
Halamın küçüğü görmeyiniz, her gün iki parmak 

daha büyüyor. Sizinkilerden mektup aldık, bana 
öyle sitem ediyorlar ki, neye iki gün için olsun Iz
mire misafir .•• 

Vurgun yapılan numarayı ve karşılık vermenin 
18.zım geldiğini anladı: 

- Dur kız! Delilik etme. Sen ihtiyarlayınca da 
böyle mi kalacaksın? Hele otur, bakayım. Bir defa 
tanıştırmak yok mu deli bebek!? 
_Yabancı değil. A, hiç yabancı ile gördünüz mü 

beni dayı beyciğim? Maazallah, haminnem görme
se sen beni keser, param parça edersin. .. 

_ Gevezeliği bırak ta, tanıştır. 
_ Size kocam Bay Ramadan'ı takdim ederim. 

Ah düğünümüzde bul~nmanız için sizi felli~ fellik 
aradık. Siz Izmirde mı, Erzurumda mı ne, bır yer
lerde imişsiniz. 

!kinci numaraya da cevap verdl: 

- Bozcaadaya şarap içmeğe gitmiştim. 
- Dcdimdi ya, dayıbcyim, Istnnbulda olsaydı, 

mutlaka mürüvvetimize gelirdi, demedim miydi, 
Bay Ramadan? Benim başım için söyle. 

- Demişsın Bayan, ha ha, demişsın! 
Kahveleri içerken konuşuyorlardı: Bay Rama

dan, Debre'de konaklan meşhur olan sakatçı esna
fından Bay Hacı Feyzullahın oğludur. Yugoslavya
dan geleli bir sene ya var, ya yok. Babası çok de
nilecek kadar zengindir, Istanbulu görmüştür, ihti
yarlayınca vatanına çekilmiştir, Istanbuldaki işle
rini emniyetli adamları çekip çevirmektedir. Bir 
oğlu olduğu için memlekette anasının yanından 

ayırmamıştır, fakat şimdi işleri ona devredecek. 
Oğluna bir modem eş almayı çoktan kuran Hacı 
Feyzullah, bu işi yine oğlunun gustosuna bıra~ma
yı asrilik saymaktadır. Ve kısası: Işte evlenmışler
dir. lki gün sonra Debre'ye gidecekler. Kaynana 
ile kayınbaba, gelinlerinin fotoğraflarını pek be
ğenmişler. Yalnız oğullarından rica etmişler, bize 
göre hava hoş demişler, biz dünyayı, medeniyeti 
biliriz, ama Debre'ye göre öyle değil. Onlar Balkan 
harbinde nasıl bırakıldılarsa, yüz sene daha geriye 
gitmişlerdir. Onun için, gelirken, geline bir pürgü 
mü olur, bir çarşaf mı, bir ferace mi, her ne olursa 
mutlaka bir örtü tedarikleyip geliniz, demişler. 

- Ey bakalım bay Ramadan, bizim yeğenden mem • 
nun musun bakalım? 

en zengin ülkelerinden mahrum 
etmek, Çekoslovakya gibi Lehista
nı da taksim etmek fikrindedir. 
iUmanyanın hedefi: 

Postada 
Ücretleri 

Kartvizit 
Meselesi 

Seyitgazide Maarif 
ihtiyacı Karşllanıyor 

Muş (TAN) - Bilhassa bayram Seyitgazi (TANı - Burada mev-
tebriklerinde kullanılan kart vizit- cut tam. teşkilatlı bir mektepte ve 
lerde beş kelimeden fazla yazı bu - köylerdeki mekteplerde 2100 çocuk 
lunduğu takdirde bunların daha okumaktadır. Halbuki kazamızda 
yüksek tarifeye tabi tutulması pos- tahsil çağında 3875 çocuk vardır. 
ta talimatnamesi icabından iken Köylerde ikisi tam teşkilatlı ol -
nedense şimdiye kadar tatbik edil - mak üzere mevcut bulunan 14 mek· 
miycn bu hükme halk alışmamıştır. tepten başka 28 köye de eğitmen se-
Bu sebeple, kurban bayramında\ çilmiştir. " 
muhtelif merkezlerden bu sene ge- 1940 ders yılı başlangıcında, :uz 
len ve beş kelimeden fazla yazıyı nüfuslu kôyler müstesna olmak uze
ihtivn eden kart vizitler, mürsilün· re, mektepsiz ve eğitmensiz köy kal· 
ileyhleri için bir hadise teşkil et - mıyacaktır. 
miştir. Bu kabil kart vizitler, on bi- Buna göre tedbirler alınmıştır. 

rer ve on ikişer kuruş ceza için kart Köylerde güzel mektepler yapılmak 
vizitleri kabul etmeyip postahaneye tadır. 

iade eylemiştir. ••••••••••••" 
Talimatnamenin mahreç postaha- İŞ ADAMLARININ B u yüzden Almanya, Ukray -

nada yeni bir teşkilat vücu
da getirdi ve bunlan faaliyete ge
çirdi. Bu yeni teşkilatın merkezi 
Danzigte ve ismi "Müstakil Uk -
rayna merkezi heyeti,, idi. Eski 
bir Çarist general olan Zeilinski 
bu teşkilatın şefidir. 

nelerce de tatbiki, bu kabil ahvale 
ı meydan vermiyeceğine şüphe yoktur 
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Danzigte kurulan teşkilat evve
U Lehistanda faaliyete geçerek o
radaki Ukraynalıların milli hisleri 
ni coşturmağa çalıştı ve burada hü 
cum kıtaları teşkiline başladı. Ne· 
ticede geniş bir askeri ve siyasi 
teşkilat kuruldu ve bu teşkilfıt men 
supları mavi-gri gömlekler giydi
ler. Ukraynalı hücum kıtalanna 

"Sıczy,, yani "iyi nişan alan mu -
hafızlar,, ismi verilmiştir. 

Zeilinski, evvela gizli çalışmış, 
daha sonra bütün faaliyetini açığa 
vurmuştur. Bugün Karpat Ukray
nasında zabıta işlerini Siczy mu -
hafızlar idare ediyorlar. 

Bu kısa izahat, Almanyanın, 

Ukrayna Karpatını, Çekoslovakya 
dahilinde bırakmasının sebebini ay 
dınlatmağa kafidir. Yôr~i Chust 
şehri, yarının büyük Ukraynası -
nın nüvesi olacaktır. Zeilinski bu
gün merkezı komitesini Chust şeb 
rine nakletmiştir ve Alman müza 
heretini haiz olan bu adam, Ukray 
na teşekkülüne ait bütün faaliyetleri 
ni buradan idare etmektedir. Onu 
Berlinle bağlayan bir teşkilat da
ha vardır. Ve bu teşkilat, Petlyura 
ordusunun zabitlerinden olan Ni
kolo Suschko'nun idaresi altında
dır. Bu iki teşkilfit Teröristleri -

toplayıp siliihlıyor ve Rusya ile 
Lehistana gönderiyor. Ve bunlar 
şimdiye kadar bir kaç muharebe 
yapmış bulunuyorlar. 

Lehistan hükümeti, Terorist -
}erle mücadele ediyorsa da bunla
rın kökünü kıramıyor. 

Macaristan ise, Karpat Ukray -
nası adını taşıyan ülkenin vaktiy
le kendisine ait olınası dolayısiyle 
perde arkasından muharebe yap -
mak usulünü Almanya kadar iyi 
biliyor. 

Çete harpleri: 

B ugün Macaristanla Almanya 
arasında sıkı bir mukare -

net vardır. Fakat Macaristanın da 

- Çok şükür mcmnunsuk. 

eski Rütenyada kendine mahsus 
ajanlan bulunuyor ve bunlar bu
rasını Macaristan lehine kazanmak 
için çalışıyor. 

Bunlann biri olan Brody ge -
çenlerde, bu ülkeyi Macaristana 
satmak suçu ile tevkif olunmuş, 

Almanlar bu adamın Macaristanla 
yaptığı anlaşmayı ele geçirerek Çe 
koslovakya hükumetine vermiş ve 
hıyaneti vataniye cürmü yüzün -
den idam olunması için uğraşmış -
lar, fakat Brody yılbaşı münase -
betiyle affolunmuştu. Bu adamın 

Karpat Ukranyasında Başvekillik 

yaptığını söylemek perde arkasın
da neler çevrildiğini göstermeğe 

kafidir. Brodyden sonra bir papas 
olan Volosin işbaşına geçti ve ken
di ülkesini mümkün mertebe is -
tiklale kavuşturmak için çalıştı. 
Çünkü Almanyanın arzusu bu mer 
kezdedir. Fakat Çekler bunu iste
medikleri için Volosin'in hükume
tine general Prahalu'yu soktular. 
Generalin vazifesi VVolosin'i gö -
zetmektir. Fakat Volosin, generali 
kabul etmek istememiş ve bu yüz
den Chust'da hasmane nümayiş -
ler yapılmıştır. Çek hükumetinin 
bu müdahalesini gayri kanuni sa
yan Volosin meseleyi mahkemeye 
havale etmiştir. Artık söz mahke
menindir. 

Chust, daima gözetilmesi la -
zım bir köydür. Çünkü burası bir 
çok haberlerin kaynağı olacaktır. 

Bu sinirlerden kurttılunuz. 

Bir kqık 

Sinir ağrılan, asabi öksü · 

rükler, Ba~ dönmesi, Baygll] · 
lık, Çarpıntı, ve S t N i R • 
D E N ileri gelen bütün rahat 

sızlıklan IYıl EDER. 

--llllllim---~ 
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NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhlC, vlt bütün ağrılarınızi derhal ICeser. 
.. icabında günde 3 kaıe ahnabilir. rure 

-Yalnız biraz delişmendir, Debrede uzun zaman 
baktığı halde taıumazlrktan gelmişti. Fakat aksi o
lacak yanlarındaki masadan başka boş yer yoktu. 

oturamaz. 
- Zati biz çabuk döneceğiz. 
Oradan ayrıca imam nikahı da kıyacaklarmış. 

Şerb<!ltler içilecekmiş, bohçalrklar dağıH~acakmtş. 

Aynca yedi gün yedi gece düğün dernek yapılacak-
mış. _ 

Perihan öyle akrabalık yalanlan uydurdu, oyle 
martavallar attı ki az kaldı Vurgun haykıracaktı: 

- Kız utanmaz ! Sus art1k ! Vicdanıma dokunu
yor. Ben senin yalanlarına, hayatını kurtardın diye 
ortaklık ettim. İlerisine varma ! 

Damat bey, yan kainpeder saydığı dayı beyine jk

ram etti: 
- Canlı balıkta oturalım. 
Hastahaneden bugün çıktım dese Perihanın yalan

larından en mühimmi meydana çıkacak. Bir an te

reddütten sonra güya ricalarına dayanamamış gibi 
daveti kabul etti. 

Uç kişiye sekiz kişilik masa kuruldu. Bnlıklann her 
çeşidinden geldi. Istakozlar serildi, havyarlar yayıldı. 
Vurgun ses çıkarmıyordu. Bütün porsiyonların ziyan 
olmıyacağına emindi. 

- Dayı beyciğim siz birşey içmiyorsunuz. 
-İçemediğim için içmiyorum. 

- Erzincanda hasta mı oldunuz, epeyce zayıfla-
mışsınız. Annem~ yolladığınız arizelerde bir şey bil
dirmediniz. 

Gazino dolmuştu. Vurgun dalgındı. Hayat.ta bir 
Perihan bile yerini sağlıyabilmesinl becerdiği halde 
akıllı geçi nen kendisi anasız kalmış hindi palazı gibi 
alık ve be<:eriksiz kalmıştı. İnce kızın bile dadaşla ev
lendiklerini hatırladı. Bunları düşündükçe hüzünden 
ziyade üzüntü duyuyordu. Dün Holivutlu olmağa can 
atan kız bugün ev bark sahibi olmaktan doğan sami
mi bir sevinç, kendince hakiki saydığı bir saadet 1 -
çinde kahkahalar savuruyor. 

Bir dostunun iki kadınla girdiğini görünce yere 
baktı, görmezlikten geldi. Çünkü dostu onun yüzüne 

- Vay! Sen misin Vurgun? Sesini işitmeseydim 
yüzünden alimallah tannnayacaktım. Ne oldun böyle 
dostum? Ne kadar bozulmuşsun? Bir aralık hasta 
olduğunu işitmedim değil, işittim amma acı patlıcanı 
kırağı çalmaz, belki bir nezle falandır diyip aldırma. 
dun. 

- İyi ettin arkadaş. Once onun gıöi birşeydL 
- Hastalığın neydi? 
- Merak etme. Bulapcı değil. içkiden çatlamağa 

namzetlik hastalığı! 
- Sana bayanlan takdim ..• 
- Rahatsız etme bayanları. Tanısalar ne olacak, 

tanrmasalar ne olacak? Tanımadıkları bence daha iyi. 
Vurgun yaptığı şeyin kabalık olduğunu biliyordu, 

fakat bile bile yapıyordu. Çünkü bu dostuna hepsin
den çok içerlemişti. Daha oturursa başka potlar da 
kıracağını düşünerek kalktı ve bütün ricalara, ısrar
lara rağmen gitti 

Sabaha kadar uyuyamadı. Hastahanenin rahat dö
şeğine ve sessiz havasına alışan vücudü pansiyon ya
tağında bir türlü rahat edemedi. 

Uykusuz ve yorgun bir halde İstanbula geçti. Sağ 
olduğunu ve çalışmak istediğini sağa sola bildirecek
ti. Buna mecburdu. Fakat Babıali yokuşundan üç ay
lık bir uzaklaşma unutulmağa kati bir sebeptir. Kuş
lar, kanncalar, develer birbirlerini unutmazlar, fakat 
Babıali yokuşlularda öyle bir talisizlik vardır kl. •. 

Ölü mevsim geçtiği için birkaç batın sayılır sipa 
riş alacağını umuyordu. Ne çare ki geç kalmıştı. Ki
tapçılar gelen kıl için hazırlıklarını bitirmişler, ga
zeteler neşriyat programlarını tamamlamışlar. En nz 
2, 2,5 ay beklemek lazım. Ustat aşağı, üstat yu-
karı, üstat şu üstat bu; iyi, ala. Saygı yerinde. İkram 
yerinde. Fakat iş? İş sözüne karşı eller oğuşturuluyor 
ve cevap vermemek için başka mevzulara geçiliyor. 
Bunun bir mesleki sım da şu idi, Vurguna böyle gö-
rünerek ucuza kapatma.ki 

(Devamı var) 
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l elgraf Memuru Haber Getirdi: 
'''Yüz Elli Kişilik Bir Abaza Kuvveti, Bolulu TalCit'ın 

Kumandasında Mudurnu Üzer ine ilerliyor .. 
~rn tevehhüme ne hacet. Acil 
ltk ve~ v~ ihtiyaçlar, kati çuresiz
ltıi d lnıkansızlıkls.ı karşısında. yir 
tay ort .açık vagonu birer. ikişer 
sun :ıerınde yürütmek şöyle dur
<lağı aleleri yerlerınden sökmek, 
lar ardan daha çetin düşman yığın 
lliıe ltıı Yıkıp çiğnemek ve sürüp de

benıe~kın~ ~i tarihte eşı ve 
~ ı gorulmıyen Jıarjkalar yarat 
telakki lnıdır milletimiz? Mübalağa 
len bu ~len ve olmaz gibi görü
§eyı . gıbı küçük , e ehemmiy~z 
ltab~n, Türkün bi.:yük kuvvet ve 
cat 1 1

Yeti karşısınduki mevkii, an
Yets·!l()ldaki sıfırlar kadar ehernıni
ltttn ız ~e kıymetsizdir. Bence, Tür
,.., ~un ve iradesi karşısında eri-
""IYec ' 
\'et ek kudret, eğılmiyecek kuv-

yin ettiğim yerde buluşmuştum. A
silerin biraz evvel, Mudurnuya gir
diklerini, yağmaya girişmek için 
geceyi beklediklerini de öğrenmiş
tim. Mudurnu telgraf memuru İb
rahim Bey vazifesini, cidden güzel 
yapmıştı. Asiler tam şehre girdik
leri sırada karşılamış, kendini milli 
kuvvetlere aleyhtar gibı gil!te..'"llliŞ
ti. Benim dört yüz atlı ile Mudur
nuya gelmek üzere olduğunu ha
ber vermek suretile de kulaklarına 
kar suyunu kaçırmıştı 

BULMACA 
DilnkO bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
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YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Yemek e Bir kıta. 

2 - Bir işaret zamiri e Hilner. 
3 - Dava eden e Şlmall Afrika 

dır. 

da-
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..................................................... 

HiKAYE 

Hapishanede Ölüm 
•••••••• Yazan: Dostovevski 

:ı 

H astanede rastladığım yüzler 
arasında vuzuhla hatırla -

dığım hır simadan bahsetmek is
ter~. Mikailof'tan bahsediyorum. 
Benun yatağımdan iki yatak öte
de yatardı. Hastaneye girdiğimin 
dördüncü günü oldü. Keııdisi ve
remliydi. Ben Mikailofu az tanır
dım. Yirmi beş ya§lanndaydı. 
Güzel yüzlü kısa boylu ve ince 
yapılı bir adamdı. 

sizmiş gibi susan koğuşta adım 
rı gürültülü akisler uyandırdı. 
lünün nabzına baktı. 

Kat'iyetle tefsir edileıniyec 
bir hare.ketle elini salladı, 
gitti. Müdüriyete haber ver 
Çünkü ölen mahpus, ehemmiy 
li bir cürüm işlemişti. 

Onu resmen ölmüş saymak i 
bazı muamelelerin yapılması la 
zımdı. Muameleyi yapacak olan 
lann gelmelerini beklerken, m 

tnı ol.tnadığı gibi olmıyacak ve ola
~'7ak. şey de yoktur. Milh Mü
~tl eıtlıı, o günleri yaşamıyan, 
Ye çalışhdığını yakından görnı> 
la~ "e biltniyenlerin böyle müba-

M udurnudan karşı çıkan arka
daşlarla mevcudum kırk ki

şi olmuştu. Bu mevcutla ve bilhas
sa gecenin karanlığında kıısabaya 
girmeği uygun bulmadım. Bir ateş 
baskım ile asileri korkutmağı, ka
saba haricine çıkmıya mecbur et
meyi düşündüm. K:ı.c;abaya hakim 
bir srrta çıktım, ışıklı yerleri şid
detli bir ateş sağnağına tuttum. Mu 
kabele görmeyişim cüretimi arttır
dı. Ateşi daha şiddetlendirdim ve 
bunu yer değiştirerek bir kaç defa 
tekrar ettim. 

4 - Bir vilfıyet e Masallarda adı 

Kendisinin hazin ve munis bir 
sessizliği vardı. Gözlerini hatırlı
yorum. Ne güzel gözlerdi onlar. 
Bulutsuz ve açık bir gündü. Ak -
şamın saat üçünde öldü. Güneş 
göz kamaştırıcı huzmelerini ye _ 
§ilimtrak camlardan geçirip, za ~ 
vallının yüzüne bir ışık tufanı 
yağdırıyordu. Adamcağız kendin
den geçmişti. Bir kaç saattenberi 
can çekişiyordu. Sabahtanberi göz
leri bulanmış, kimseyi artık tanı
mıyordu. Hapisler ona yardım et
meyi, ona hizmet etmeyi istiyor
lardı. Çünkü çok fena sıkıntı çe
kiyordu. Güçlükle soluyordu. 

puslardan biri: 
geçer. 

ten 1\ice sayacakları, olmaz sandıkları Bulgar Sadığın en son reami 
ıse akıa durgunluk verecek hadi-

5 - Etraf, bendeıAn e Eritmek 
emir. 

~ aıc ların v ıalarla doludur ve bun-
:titı aY? ayrı kahramanları da si--

t ~ bizim gibi insanlardrr. 
~ lt.Yet, bu vagonlar, müfrezEm'lde
~~hraınan ve fedakar aslan ıann 
ltaQ kadar kuvvetti kollan, demir 
arıta~ lnukavemetli omuzları, yol 
~ Cl§larımızın da yardunlan ile 
lib e istasyonuna getirilmiş, si-
1es1i"e C<?ı>haneler Ali Fuat paşaya 

rn edilmişti. 

J\ rtı~ Geyvede kalmıştım. Ve
liyOt l'ilecek yeni vazifemi bek
' durn. Tam bu sırada, kayma
S~ Maınrnut Beyle erkanı harp 
~~ 1'e Ya"Verinin c.ehit, fırka efra
den an bir kısmının esir edilmesin
tt\ı illnaran Abazalar busbütün ge
la.lta~Ya almışlardı. Bu hadiseyi 
faJcı llat lehine btlyük bir muvaf
~~et sayan Vahdettin de şımar· 
d.irrn · İsyanı koriiklemek, alevlen
bıuı ~k için bendelerinden İzmit 
A.da, llsar-r1fı Çerkes fbrahimi hemen 
tl\htaıarına göndermişti. Hain İb
ilhJ ~· Adapazarında ününe gelene 
de aı ıle selamı şahane, elleri ile 
'tın dağ1tmıya bqladı. Padişah 
~ illtıa Vaadettiği yüz elli lira ma
toı> ~başına bir hayli de serseri 
tıe.~ ı. Mutasarrıf İbrahim Ada
\r aııd ın~a. bu işlerle uğraşırken 
bıan ettının bendelerinden Süley
~fik ~fik ile erktinı harp miralayı 
b'4ıs Zlnitte ve erkaru harp bin
~ ı liayri ile yüzbaşı Ali, müla
ltıaıt ~el Şerafettin, Hayrettin, 
liay~rıeu ti.ıfek mülazimi Mehmet 
Ce~h tabur katibi Hasan Lôtfi, 
d.a \>a İbrahim Ethemler de Bolu
ltştılt r kuvvetleri ile teşkiline ça-
8\iruı a~ı "hilafet ordusu,, adındaki 
taftan eti kuvvetlendirmeık için et
b ~·adatnıar topluyorlar, ortalı-

Q ır saçıyorlardı. 
1-lı :."'iye vardığımızın onun~ gü 
İhrah:rn.ıtnit mutasarrıfı Çerkes 
d.a11 ın Adapazarı ve civarın -
~~~ladığı asileri Geyve Boğa
ttt'?tıeıt' .. kuvvetlerimize taarruz et
~ Uıere harekete geçirdiği ha-
)wı teldi O .. k " . d 

lıqu · gun a şam uzerı e, 
~ b_;u, ~ynük Taraklı üzerin
"~ btı ka bır asi kuvvetin ilerlediği 
~ tiu uvvetın Geyvenin gerileri
ltadarı§erek ınilli kuvvetlerimizi ar
'~ Vuracakları, iki ateş arasına 
~ 0 3 

ları öğrenildi. Ali Fuat Pa
~ ~rada Geyveye gelen Eşref io

;etı on~ Taraklıya gidip bu kuv
. ~ i ernernizi emretti. Ben de, 
~ı tn e bera her çalışmak isteme
lıbı t> Uerı surerek özür beyan et
ııe~ena~Zrümü kabul etti ve beni 
lıratla t."9. arkadaşımla beraber o 
l'lla11r1 ~ıl edilen idare ve ku-
l' \{ası b • lı~ba 

1 
inbaşı Çolak İbrahim ve 

bıufre'! liacı Vasfi Beylere verilen 
"e ı)t 1 -:;e kattı. İki makineli tüfek 
:'lllre'!~ba topu ite üç yüz tüfekli 

1 A.baZal ızıe Taraklıya vardık . A
t>~bıettı ardan eser yoktu. Çok bek 
i>l,~. 9abırsızhk içinde çır

adııa.r bizi. Üçüncü gün4 

sabahleyin saat altıda, Taraklı bah
çeleri ile kayalıkların arasında 

karşılaştık. Beş saat kadar suren 
bir musademe ile asileri zorladık 
ve kaçırdık. Peşlerini bırakmadık, 
kovaladık. Ertesi gün Göynük bo
ğazında yetiştik. Günün kahrama
nı kesilen bu yobaz bozuntulanna 
mükemmel bir satır attık. Bu defa 
tamamile dağılmış, her biri birer 
tarafa savu~uşlardı. Bu sırada 
Eşref de maiyeti ile beraber müfre
zemize iltiıha.k etmişti. 

D ağıttığımıa &silerin bir da
ha toplanamıyacak bir hale 

konulmaları için, lbrahim Beyin 
etrafına toplanmı,, tedbir düşünü
yorduk. Soluk soluğa yanımıza ge
len Taraklı telgraf memuru, yanla
rında bir de makineli tüfek bulu
nan yüz elli kişilik bir Abaza kuv
vetinin Bolulu celep Talat adında 
bir hainin kumandası altında Mu

Muhtelü istikametlerden yaptı

ğım ateş baskınlan, telgraf memu
ru İbrahim Beyin propagandasını 

teyit etımiş ve asileri gerçekten ür
kütmüştü. O esnada, biraz evvel giz 
lice kasabaya gönderdiğim fedakar 
da yanıma gelmişti. Asilerin kaç
mak üzere hazırlandı.klan haberini 
getirmiş, kaçacakları istikameti de 
söylemişti. Durulur mu hiç? Onla
nn bozulan maneviyatlarını kafa
ları ile beraber kırmak zaman ve 
fırsatı geçmişti elimize. Hemen bir 
yıldırım hızı ile kaçacakları isti-

kamete koştük. Geçecekleri yol ü
zerinde bir pusu kurduk. Haberi ge 
tiren açık göz arkad&Şımın dediği 
doğru çıkml§tı. Yarım saat sonra, 
asi sürü:5Ü tam pusumun içinde, a
teşi:min öldürücü tesiri altında Xli. 

(Devamı vaT J 

8 - Erkek e Blr hayvan e Blr za-
mlr e Blr harf. 

7 - Şimall Afrikada bulunur e Şura -
da değil burada değil. 

8 - Beyan e İstihza. 

9 - Bir marangoz AleU e Hububa tın 

1 ~ - Bir hayvan e Kazanın bily(l ğü. 

Erzurumda Çocukla ra 
Yardım 

Erzunmı, (TAN) - Çocuk Esirg e-

a-me Kurumu şubesi, yeniden 192 f 

kir çocuğu giydirmiştir. Ayrıca h er 

u-ilkmektepte tesis edilen himaye k 

rumlan da, muhtaç talebey yard 

hususunda gayret aarfetmektedi 

ler. Gazi İlkokulu himaye heye 

un 

r-
ti , 
ir 148 çocuğu tamamen giydirmiş, b 

çoğuna da sıcak öğle yemeği tem in 
etmiştir. 

durnu iızerine ilerledikleri haberi- -------------------------·--
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şiyen vücudüm, o bakışların tesiri 
ile birden katılaştı. Oturduğum 

yerden, boşanmış bir zenberek ya
yı gibi, hızla fırladım. Haldencan
lıyan tecrübeli kumandanım güldü. 
Ve: 

- Yaya değil baba. Hayvanla gi
deceksiniz. Elimizde on sekiz tane 
eğerli hayvan var Arkadaşlarını 
ona göre seç ve hemen yola çık. 

Arkadaşlarımı istediğim gibi seç
tim. hazırhgınıı bitirdim. O gün 
meydana getirilen bu kü~ücük sü
vari kıtası yavaş yava.5 büyümüş, 
efradı ve hayvanları çoğalmış, bö
lük ve sonra alay olmuş ve az bir 
zaman sonra müstakil üçüncü sü
vari fırkası namını alan ve İbrahim 
Beyin kumandası alıtınd:ı Milli Mü
cadelenin devamı müddetince çok 
büyük işler başaran teşekkülün ilk 
ve mütevazı takımı olmuştu. 

Hareketimden evvel Taraklı tel
grafhanesine gittim. Mudurnu tel
graf memuru İbrahim Beyi makine 
başına çağırdım. Benim, dört yüz 
atlı ile Göynökten Mudurnu üzeri
ne yürüdüğümü münasip şekilde 

kasaba halkına duyurmasını rica 
ettim . 
Ayrıca da, yer ve isim tayin ede

rek bana iltihaklannı katiyetle bil
diğim on dört kişiye silih ve hay
vanları ile birlik~ kimseye sezdir
meden kaeaba dışında beni bekle -
melerini bildirmesini de ilAve et
tim. On sekiz mevcudile yüz elli 
kişilik bir asi kuvvetini tepe1cmek 
vazifesini alan takımıma, at bin! 
emrini verdım. 

Altı saat sonra ortalık lrararır
ken Mudurnu sırtlarında idim. Ha
ber gönderdiğim arkadqlarla. ta-

EN YAPIŞKAN MiSAFiRLER 
Davetdz misafirlerin en saygı51Z· 

lan o küçük kurtlardır. Ötekileri 
ilaçlarla kovulduktan vakit daha 
çabuk çıkıp glttlklert halde bun -
lan çıkarmak çok güç olur. 

Bunlann da, insan karnmda he
tendfklerl yer ince barsakla ka
lm barsaktTr. Daha oleun hale gel
mezden önce gençliklerinde er
kekli dişili orada kalırlar. Fakat 
bazılannın karnında hunlardan 
o kadar c:ok bulunur kf kahn bar
sağın f~ yUdi arılrnca adeta kiirk 
gibi tüylü görii~iir. ince hMsakta 
diş:llert erkeklerivle birle-.tikten 
sonra. dişisi gebe kalınca kalın bar
sağa iner, orada vumurtasının bü
yümesnl bekler. Fakat orada yu
murtlamaz, yumurtasını çıkarmak 
için açık havalı yer arar, onun kin 
çocuğun -vahut çocuk olmayan 
kimsenin- kalın banağından çı
karak orasına yapışır. 

İnsanı tal'iz etmesi de o vakit 
baslar: Şiddetli, sıkmtıh kaşıntı 
verir, fakat bfitün gün de~l. ak
!fam fizeri, gecenin ilk saatlerinde, 
çocuk, kurtlann analannm verdi· 
ği sıkıntıdan kurtulmak tein ora
sını kaşır, kaşır ve tımaklannm 
arasma kurt yumurtalarını top
lar. Sonra parmaklan herhı.nRi 
bir sebeple ahına göttirünce kurt 
yumurtalan hazım cihazına girer 
ve ince barsağa girince orada tey
zelerini ve amcalannı bulur, on
lann arasmda kr.~di babasını da 
ayırt edebilirse ne mutlu ona .. 

Orasmda kurtlan bulunan ço
cuk onlann yumurtalannı elleriy
le kendi ağzına götürdüğü gibi ço
cuğa bakanlar da dikkat etmez
lene onlar da yumurtalan, hatta 
ÇO<'ukun tırnaklan arasında yu
murtalann analan olan dişi kurt
lar varsa onlan da, çoculun par
maklanndan alarak kendi aiula-
nna ıötiirebillrler. 

Bu kurtlar banaklann ~nde 
kaldıkça hiç bir zahmet vermedik
leri de olur. Fakat bir çok defa 
türlü türlü sıkıntılar verirler: Bu 
sıkıntıların en büyüğü çocuklar
da havale, bazılarmın bayılması, 
baş dönmesi, kimisinde huysuz
luk, meraklı haldir... Biiyücek 
erkek çocuklarda bu kurtlar, ço
cukluk adetinin sık sık tekerrü
rüne hem de ıeceleri, çocuğun 
rüya görme.'line sebep olurlaır. 

Küçük kurdun büyük bir fena
lığı da apandis içine girmesidir. 
Bir lstatistiie göre, operatörlerin 
ameliyatla çıkardıklan apandisle
rln içerisinde bu küçiik kurtlar
dan sık sık görülür. Ancak bun
dan dolayı apandisit hastalığına 
küçük kurdun sebep olduğuna 
hükmedilemez. Apandis içerisin
de kurt vardır aıruna, iltihabı ya
pan mikroptur. 

Kurtları düşürmek için de tür
lü türlü iliçlar vardır. Fakat ka
lın barsağın sonunda bulunan he
le barsaktan dı!fan yapışmış olan 
kurtlara o iliçlar tesir etmediğin
den sekiz &iin sırayla, 80 gram 
balrk yağı ile şırınga yaparlar. 
Dısan yapışan kurtlann sebep 

olduklan şiddetli ka ınmrya karşı 
tuzlu su ile yahut şekerli su ile yı
kanmak vahut tenkiye yapmak 
lyt gelir. Tuzlu su kurtlann yu
murtalasrını patlatır. Fakat tuzlu 
suyu dört hafta ınravla haftada 
bir gün tekı-ar etmelidir. 

Kurtlan düşiiret"ek olan ve hep 
9İ de az çok zehirli lla('.lan hekim 
reçetesi olmadan kendi kendinize 
alamazsınız. Fakat mevsiminde 
on beş gün sırayla karpuz çekir
değinden hiç olmazsa bh- çorba 
kaşığı kadar yemenin kurtlan dü
tilrmiye faydası olur. 

Şeritlere kabak (ekirdeif. kurt
lara da karpuz çeldrdejL 

Nefesi derin ve hırıltılıydı. San
ki havasızlıktan boğuluyor ve ha
va arıyormuş gibi göğsü şid -
detle kabarıyordu. İlkönce örtü -
lerini ve elbiselerini bir tarafa fır
latıp attı. Sonra ezen bir ağır y\tk
müş gibi gömleği parçalamağa 
kalkıştı. Gömleğini çıkardılar. Bir 
iskeletin kemikleri gibi bir bir 
sayılabilecek kaburga kemikleri
ni, bir deri, bir .kemik kalmış kol 
ve bacaklan dolayısile hatten u
zun görünen gövdesini, pörsümüş 
karnını görmek, görenlere dehşet 
veriyordu. Bu iskeletin üstünde, 
yalnız ayak bileklerine takılı du
ran bir demir halka ve bir de göğ 
sünde bir haçı vardı. 

Ölümüden bir çeyrek saat ev -

vel, koğuşta ses kesildi. Mahpus

lar gürültü etmemek için ayak 

uçlan üzerinde yürüyorlardı. 

Ancak fısıldıyarak konuşuyor -

lardı. Konuştuktan mevzular ko -

ğuşa yayılan matemengiz hüzne 

yabancı olmakla beraber, yine 
mahpuslar arasıra dönüp sekerat 
halindeki adama kaçamaktan bir 

yan bakış kaydınyordu.O vazallı ise 
gitgide artan bir güçlükle hırlı -

yor ve soluyordu. Tıtrek eliyle 
göğsündeki haçı aradı. Onu söküp 
a tmasını anlatan bu hareketi üze
rine, hapisler haçı boğazından sO

üp aldılar. O haç bile ona ağır 
eliyordu, öldü. 

k 
g 

d 
Mahpuslar nöbetçiye haber 

vermek üzere kapıyı vur -
ular. Bir gardiyan geldi. Ölüye 

F 
c 

pşkın şaşkın baktı. Ve mafevki 
eldscher'i bulmağa çıktı. Felds -
her hemen yetişti. 

Ölünün baş ucuna vardı. Dil -

- Ölünün gözünü kapasak f 

na olınıyacak, dedi. Orada dur 

lardan biri, bu tavsiyeyi kabul 

ti. Çıt etmeden ölüye yanaştı 
gözlerini kapadı. Ölünün yüzü 

riliyordu. Yüzimü beyaz bir 

aydınlatıyordu. Ve diş etlerine 

pı§Illlf. ince dudaklarının arasın 

dan, gepegenç dişleri, ilci sıra o 
ra.k, pınl pınl parlıyordu. 
Akıbet nöbetçilerin zabiti gel 

di. Başında miğfer vardı ve m 
sellAhtı. Ardı sıra iki nefer .. 
yordu. Adımlarını yavaşlata ya 
vqlata ileiledi. Durdukları yer 
den kara kara bakan ve hiç 
çıkarmıyan mahpusları göz u 
ile süzdü. Ölüye bir adım kal 
birdenbire dimdik dunıkalıb. S 
ki apansızın yerine m.ıhh kalmı 
tı. 

Demir ve zi~cirlerle yükl 
cıpcılız ınsan gövdesin · 

manzarası ona bir acı verdi. Ci 
di, dik, ve sakalına kır düşmüş 
adamdı. Uzun zamandanl>eri hi 
met etmiş bir askerdi. İyice ha 
tırlıyorum. Çekunof yanı başın 
duruyordu. O da gün görmüş g 
çirmiş, sakalı ağarmış bir aske 
di. Gözlerini zabitten ayırmıyo 
ve zabitin her hareketini hayre 
tengiz bir dikkatle takip ediyor 
du. İkisinin de bakışları karşıla 
tı. Çerkunof L1n alt dudağının titr 
mekte olduğunu gördüm. 

Dudağını ısırdı. Dişlerini sıkt 
Ve başının küçük bir hareketiyl 
sanki rastgele bir söz söylüyor 
muş gibi, ölüyü göstererek: 

- İyi ama. Bu da bir ana k 
zusuydu, dedi. 

Bu sözler içime işledi. Bu söz 
leri acaba neden söylemişti? V 
bu fikir ona neden gelmişti? Ka 
davrayı şiltesiyle kaldırdılar. 
yoktu. Şiltenin kuru otlan, hışıl 
dadı. Zincirler, tannan bir gürül 
tüyle yerlerde süruklendi. Onla 
n kaldırdılar. Ölü gövdeyi dışarı 
ya taşıdılar. Birdenbire koğuşta 
kiler yuksek sesle hani harıl k 
nuşınağa koyuldular. Dışarıdan 
zabitin seSi duyuluyordu. Birisine 
gidip demirciyi çağırmasını bağı
nyordu. Ölüden demirleri kesip 
çıkarmak lazımdı 

Belediye Sular idaresinden : 
Açık Pazarlık ilanı: 

sa 
İdaremiz ihtiyacı için (800) kilo halis külçe kalay açık pazarlıkla 

tın alınac&ktır. 

si 
l - Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servi

ndt'n parasız olarak alınabilir. 

2 - Taliplerin şartnamede gösterilen teminat akçelerini idaremi-
ze yatırarak makbuzlariyle ihale günü olan 15 mart çarş b .. .. 

ak · d k' "d · · te .. am a gunu T sı1IJ e ı mu unye muracaatlan. (1587) 

Zonguldak Liman Reisliğinden : 

<H 
19.1.931 tarihin:ie Zonguldak limanında fırtına yüzünden batan 

ac~zade) vapurunun ankaz.~nın._çıkarılması ve bu vapurdan çıkarılan 
ı vınçle bir ~rg~tanın da gumruk resmi ödenerek alınması limanlar 
anunu~uL 7 ıncı ma~desini değiştiren 2829 numaralı kanunun hükmü 
tevfik~ muamele ıfa olunmak üzere sahiplerinin tarihi illndan iti

baren 30 gun zarfında liman riyasetine müracaatlan i1ln olunur. (1479) 
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Ana Vatana Yeni Geleni Bari Radyosu 
. B. G .. Niçin Türkçe 

ır oçmen Konuşuyor? 

D d• e D •• k •• (Bap 1 incide) er ını o uyor Şimdi de bu ist~on en ziy~de 
Tunus, Cezair ve bılhassa Sunye 

(Ba2ıarafı 1 incide) 
- Bir tek öküzle tarla işlenir mi? 

fabii nöbetleşe sürüyoruz. Zaten 0-
küzll!r de zayıf .. 

- Yani birer çift öküzünüz olursa 
ihtiyacınız karşılanır mı? 

- Hukumet 40 evli bir köye 40 
~ift öküz, 40 pullıık vereceğı yerde 
bir tek traktör verse arazi daha iyi 
i~lenir, ziraat makineleşmiş olur. Za
mandan kaz~ııırız. Hem bu traktör
ler harman değirmeni işlerini de gö-
rür. 

- Kaçar dönüm tarlanız var? 
- Daha tapusuma alamadık ama 

şimdilik nti!us hesabile, yirmişer dö
ni.ım gösterildi. Fakat tapusunu al
madan tarlamız vnr, diyemeyiz. 

-Neden? 
- Dört beş senedenberi gelen 

zama bile riayet edilmiyor. Bunların 
evvelce defterleri tanzim edilip sı
raya konmuyor. Komisyon ancak 
miktar üzerinde meşgul oluyor. Göç
menler, harp felnkctzedeleri gibi va
purlara doldunıluy::ır. Bu komisyon
da oradaki vaziyeti yakından bilen 
'öçmenlerden hiç olmazu müşavir 
aza bulundurulm:ılL 

- Buraya geldikten sonraki vazi
yetiniz? 

- Biz ana vatana kavuşmanın se
vinci içinde gerek orada gerek yol
larda çektiğimiz mPşakkati duymu
yoruz bile. Buraya Jelir gelmez sevk 
mıntakalarında uzun mıiddet çadır
lar altında bekletiliyoruz. Hundan 
sonra köylere muvakkat iskanlar ya
pılıyor. Bir "köy odasına hazan üç. 
dört aile yerleştiriliyor, odalar huır 
bölmelerle &yrılıyl)r. ~men evleri 
yapılıp bitinciye k:ıdar bu evlerde o
turuluyor. Halbuki göçmenler gelme
den evvel evler y'lptmlmış oba bu 
sefalet ve perişanlık çekilmez. 

ile meşguldür. Her akşam bu 
memleketlere Arapça propaganda 
neşriyatı yapar. 

İtalyanın Fransa ile arası açık
tır. Fransız müstemlekelerinde 
Fransayı rahatsız edecek neşriyat 
yapması izah edilebilir. Bu bizi 
alakadar etmez. 

Bizi alakadar eden kısım, Bari 
radyosunun Türkçe neşriyatıdır. 

Bari radyosu niçin Türkçe ko
n uşur? Türkiyedeıı başka Türkçe 
konuşulan bir memleket yoktur. 
O halde bu neşriyatın hedefi Tür
kiye halkı mıdır? 

Biz bir müstemleke değiliz; 
Biz İtalya ile muhasama halin

de değiliz; 
Biz ltalyanm Türkçe neşriyatı

na muhtaç değiliz; 
Biz Faşist İtalyanın dahili me

selelerini öğrenmiye dç pek he
vesli değiliz. 
Kaldı ki İtalya Türkiyeye kar

şı dostluk teminatı vermiş bir 
memlekettir. 

binlerce göçmen nrasında tapu alan
lar pek azdır. Tapu alınmadığı için 
de gôrduğümüz ba l' hadiseler gözü
müzü yıldırdı. To!Jrak bızim oltna
öıkça istediğimiz gibi işliyemiyonız. 
Mesela goçmene; "Al senindir,, diye 
verilen bir araziyi hir kaç sene sonra 
bir adam çıkıyor. Benimdir, deyip çe
kip alıyor. 

Tevzi ifleri aluak 
O halde bu Türkçe nesrivat ni

- Mm ta.katarda tevzi işleri nasıl çin? • 

- Peki hükumete, iskln dairele
rine şikayet etmiyor musunuz? 

- Valilere, kaymakamlara isitida 
veriyoruz. Evrakımız döne dolaşa b· 
kana geliyor. Bt.itün dertlerimiz is
kandaki tomar tomar kağıtlırda ya
zılı. İskan dairelerinden işleriapiz bir 
türlü çıkmıyor. Hükiımetin _göç~en
lere g6sterdiği bi.ıyük şefkatin y~zde 
birini bile bizim işlerimizle alakalı 
olanlardan goremiyoruz. Be~ sene
den beri burada bulunup ta daha nü
fus tezkeresi alanuyan göçmenler 
pek çoktur. Bütün günümüz iskan 
dr; .. elerinin kapılarında geçiyor. 

Göçmen sevki İflm 

yapılıyor? 

- Burada göçmc:nlerin iş ve iktı
sadi vaziyetleri bilinemediği için tev
zi ~terinde isabet gösterilemiyor ve 
çok zaman şehirli V.öye, köylü şehre, 
çiftçi iş mıntakasına, işçi ziraat mın
takasına gönderiliyor. Buradaki ko
misyonda da gö,.mcnlerden v:ıziyeti 
bilenler aza olarnk bulundurulursa 
bu yanlışlıklara meydan kahnaz her 
halde. 

- Yazılmasını istediğiniz bafka 
bir dileğiniz var nu? 

- Memur ve m•ıalliım olarak gelen 
göçmenlere burada vazife verilmi
yor. Sonra göçmen olarak gelen Türk 
talebeleri hepsi de mekteplere gire
bilmek için ayrı ayrı vekalett.• müra-

- Göçmen işlerinde ıslahını iste- caat ederek ta:hc;il derecelerini tayin 
diğiniz başka şika_,.et mevzuu işler ettirmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
var mıdır? '•Bu iş hazan bir ny, iki ay süruyor. 

- Şikayet çok. Bu daha Roman-1 Bunun için de kolaylık gösterilmeli. 
yada sevk ıişinden başlar. Göçmen Göçmenlerin bütün sıkıntılannı art
sevkiyatı esasla bir ~kilde teşkilat- tıran bir mesele dııha var: Nedense 
landırı ' dıkça önüne geçilmesi de sevkiyat sonbaharda yapılıyor. Göç
mümkün değildir. men buraya gelince bütün bir kışı 

- Sevk işlerine bakan bir teşkilat çadır altında muvakkat iskan mmta-
yok mu? kalarında perişanlık içinde geciriyor. 

- Var. Fakat layıkile meşgul ola- Sevkiyata ilkbaharda ve yaz içinde 
mıyor. Mesela göçmenler Romanya- h~lanmasmda hiç bir mahzur yok
dan sevkedilirken en ufak bir inti- tur. 

Silihlı Demkrasiler 
(Btıftarafl 1 bk.,..d~) 

fade yenl talepler dermeyan ed\!
cektir. 

ltalyanın ~i talepleri 
Almanyanm bu hattı hareketi ta

kip edeceğine dair bu malümata rağ 
men Roma ve Berllndeld İngiliZ a
janlarmm İtalyan metallbl hakkı~ 
daki istihbaratı İtalyanın Frans• 
dan arazi istemekten vazgeçtllini 
izah ediyor. İtalyanlar )'ahıız 111u
Jarı istlyeceklercllr: 

1 - Tunustaki İtalyan kolonileri 
için 1896 statüsünün iadesi, bu su
retle İtalyan ekalliyeti, Tunus dev
leti dahilinde bir nevi muhtariyete 
sahip olacaktır. 

2-.-Djibouti'de Hambourgdalrl ser 
best Çekoslovak limanına mümasil 
.erbelt bir liman lhduı, 

3 - Djt.boutl - Addls - Abeba 
demiryolunun Fransız arazisinde 
Fransa ile İtalya tarafından müfte
reken idaresi, 

4 - İtalyanın Süven Kanalının 

idaresine iştiraki ve kan•klan geçme 
resminin tenzili 

lngilterenin yarlum 
Bir harp vukuu takdirinde İngil

terenin Fransaya yapacatı yardnn 

günün en miıhim meseleleri arasın
dadır. Mütehass;slar tarafından ve

rilen malumata göre, harp vukuu 

t kdırinde f ngiltereninFransaya der 
a ·1 

hal motorlu dort fırka gönderı ecek 

ve ihtiyat ordusu fırkalan da ta~· 

1 . 'kmal edildikçe sevkolunacak
erı ı uhase

tır. Teknisyenler, bunun m -
mat halinde talimlere derhal başla 

1 ıın manasını tazammun etmek
m aca6 • • ler 
le olduğunu ilave eylemek~r • 

Bu mühim planm JlAn ecfılmesi, 

harp levazımı fabrlkalan imalltmın 
mühim surette tesri edilmesi saye
sinde mümkün olmuştur. Bu fabri
kalar, bütün fırkaları son derecede 
asri harp malzemesi ile teçhiz etmiş
lerdir. 

Siyasi mahafil, pnrlamentonun bu 
husustaki hüsnü k&bulünü ehemmi
yetle kaydetmekte ve hükumetin si
lahlanma tedbirlerini tenkit etmek 
tasavvurunda bulunan Duff Coper'in 
izahatını dinledikten sonra söz al· 
maktan vazıeçmiş oldu~ ipreı 
~lemektedirler. 

Diplomul mahaflU, Paris, Roma 
ve Berlinde bu p1'nuı bıiyilk akisler 
tevlit etmesine intizar etmektedir. 
Zira İngilterentn siılhlanma tedbir
leri İngilterenln kencilsine zorla ka
bul ettirilecek olan bir harbe hUJll
lanmak hususundaki azminin suUıu 
muhafaza etmek arzusuna müsavi ol· 
duğunu göstermektedir. 

''Demokrcuiler, nıllaü :sorla 
kabul ettirmek İ•tİyorlar,, 

Berlin ve Roma, İngiltere Harbiye 

nazırının Avam kamarasındaki beya
natın1 çok soğuk karşılamıstır. Al
man mahafili, AJmanyanm Fransaya 

karşı hiçbir tecavıi7. emeli bfısleme
diğint, Fransanın böyle bir şey dü

şünmesine imkln bu!unmadığını söy

lüyorlar. 

ttalyada s·nyor Gaydıt. 11demokra
sılerin artık tecavüzi bir vuiyet al

dtklarmı ve sulhu zorla kabul ettir
mek tstec:Uklerinl,, yazıyor. 

Fransız gazeteleri, İngiliz harbiye 

nazıruun beyanatın1 memnuniyetle 

k~dır. (Hoare Belişamn be 
yanatma ait ıafailit ÜÇÜDCt1 ayfa
nıızdadır.) 

* D ün akşam radyomun düğme-
si tesadüfen Roma üzerin

de durduğu zaman bozuk şiveli 
bir Türkçe ile Bari spikerinin h!l· 
vadis verdiğini işittim. Biraz din
liyeyim, dedim. Spiker, şu haberi 
veriyordu: 

- Surlyede, Haleple TOrklye 
hududu arasındaki sahada is
yan çıkmıştır. Bu isyanda o ha
vali Türkleri methaldardır. is
yanı Tlirklyenin tefvlk ve tah
rik etmit olmuı ihümall çok-
tur." 

Bu haber, Bari radyo merkezi
nin niçin Türkçe konuştuğunu iza
ha kiıfidir: Türkiye aleyhinde 
propaganda ve tahrik. 

Biz bu propaganda ve tahri!d 
İtalyanın Türkiyeye verdiği dost· 
bık teminat& ile ~ .. 
İtalya Türkiyeye dostsa ve bu 
dostluk teminatında samimi ise 
Bari radyo istasyonunun Türkçe 
neşriyatına derhal nihayet ver
melidir. Dost ftalyadan bunu bek
lemek bizim hakkımızdır. 

Peqami Sa/ayı 
Üç, Beş Gün 
Okuyarak •• 

(Bllf' 7 iftcide) 

hudilerln sigorta primlerini zaptet
medi mi? 

Faşizmin dünyruıı şu bizim kaba 
taslak dünyamıza bem.emezmiş, 

maddi dünya değilmiş ... 
Böyle sakat bir dava Hegel ile 

Eflatun ile nasıl isbat edilir? 
"Türle inkılabının felsefi vapısı

nı araıtırmak yolunda inkılapçıla
rın sözleri veya partinin neşriyatı 
bizi aydınlatmaz,, mtf. Neden? 

"Biz ilhamımızı gökten ve gaip
ten delil doğrudan dotnıya havat
tan atmıı bulunuyoruz., diyen Ata
türk bizi kMl derecede teJıvlr et
miyor mu? 1"aflzmde sanat vanmf.. 
Olabilir. Sanattan mahrum ne bir 
lhtlW. ne bir lrtlıea tasavvur olu
nabilir • 

l'aflzmde mm ,,ann1f .. o halde 
ruhçuluk yoktur. İlim bu asırda 
sadece pozitivist dP.ğil mldtr? 
Faşizmde din varmıı.Eh. O, kato

lik kilisesine köle oladursun. Sen 
bize hürriyet ve i&tiklil tavsiye 
etmiyor mUIUJ\. Biz de bu kıy

met!~ korumak için Wk ol
duk işte. 

Herkes odasının ve kafasının i
çinde lstedill kadar koyu klerikal 
olabtlif. Fakat mistisizmin buhur
danını Türk de\·tetlnin burnuna u
zatmamak ıartile. 

T ürk inkılabmın '1stiklil Sa
vaşında1d menşelerindt" ta· 

mamtle nıhçu olduğu,. iddia... tse 
sadece çocukluk ve mugalatadır. 

İnkıllbm ilk vasfı, bilhassa köy
lüyü harekete geclrmif olan vasfı 
antlemperyaliatliktir. Yani toprak 
korumllk davasıdır. Yeryüzünde a
razi meselesinin btr din meselesi 
oldutunu ilk defa ortaya atan der
siam 1en ml olrıcab1n dostum! 

TAN 
10-~·Ht 

Kendini ölüme mahkôm ispanyada 
Sayan 4 Çocuklu Bir Kıyamlar 
Ana "Yatak,, Arıyor Bastırıl 

( B•tt 1 ınol# 
ihtaıınz vuku bulur ve mürette 
canlarını kurtarmalarına imkaır 
nlmezse, İngiltere hükümeti bU 
reketi azami ciddiyetle karşı.laı 
'giltere bükümetı. İngiliz zırhl 
ticaret gemilerini kara sulan 
himaye etmesi için emirler 
tir.,, 

Hata kadının yavrulan: Hüsniye, Relik, Muza/la 

Lord Halifaks, amele lo 
Franko hükömetini tanımak al 
de verdiklerı takrire cevap v 
hiçbır lngilizin İspanyol kanile 
bulamadığını, lngilteı·entn İ 
nın acak müstakil yaşamasını 
f;ini söylemiş ve sözlerini şu 
bitirmiştir: '·İspanya müstakil 
madıtı takdirde ortalıkta çok 
bir vaziyet hlsıl olur.,, 

Bir paşa konağının yüklüğü bil· 
yüklüğünpe bir odada ,altı kiş iyiz:: 
Kırkına basamadan ölüme mahküm 
olmuş bir kadın; dört tane çocuk, ve 
ben. 

Çocukların en büyüğü 14 yaşında: 
İsmi de l'.lüsniye. Kasımpaşada ilk 
okulun son sınıfında talebedir. Abla
sından iki yaş küçük olan Refik te, 
ayni mekteb ·n dördiınct.i sınıfında. 

İki ay evvel dokuz yaşına basan 
Muzaffer de şimdi ikinci sınıftay
mış. En küçukleri Nihat, daha mek
tebe başlıyacak yaşta değil. Onun 
hayatta ilk öğrendiği vazife, hasta 
bakıcılık. Kan tüküren biçare Emi
ne, ciğerini yakan ateşe serpilen ye
gane ilacı, yani bir bardak terkos 
suyunu, en küçuk oğlunun elinden 
içiyor. 

İçinde bulunduğumuz odanın dö
temeleri, çok yük taşımış ihtiyar bir 
hamal sırtı gibi kamburlaşmış. Uze.. 
rinde bulunan altı insanı taşımıya, 

ıkına sıkına ve çok büyük bir zorluk
la tahammül ettıği belli. Ve bellı ki, 
onun ömrü de, kan tüküren şu ka
dıncağızın ömründen daha uzun de
ğil: İkisi de ayni derecede harap. 

"Buna hayat derler, bayım,, 

Zaten, bulunduğumuz odada bulu
nan canlı cansız her şeyi, hayat ayni 
derecede harap etmiş. 

Bir bahılr daha göremiyecek olan 
Emlneden .vv.l ölmü9 laul-- ..,.., 
şu yavrulann gözbebeklerindeki ha
yat sevgisidir: 
Beş yaşındaki Nihat, insanın rura

tma doksanlık ihtiyar gibi bakıyor. 
Şu köşedeki kalaysız tencerenın, 

aylardanberi mangala sürülmediği 

belli. 
içinde her gece yanm düzine insan 

yatan şu yatağın sefil manzarası, 

gözlere, ağzı kapatılmamış bir mezar 
gibi batıyor. 

İçinde kim bilir ne kadar zaman 
tek kömür parçası yakılamamış olan 
mangal, insanın içini, açık kalnuş bır 
ölü gözü gibi ürpertiyor. 

Belli ki, mart gecelerinin dişli a
yazı, bu müdafaasız odaya zebunkeş 
bir düşman insafsızlığile saldırdıkca, 
bu biçareler, çatı altı bulamamış ke
di yavruları gibi birb'rlerine sokula
rak korunmıya çalışıyorlar. Yatağın 
içinde oturan kadına, elimdeki mek
tubu gösteriyorum: 

- Bunu siz mi yazdınız bana? 
Ufalmış yüzünde, aslından da ıri 

görünen gözler ni gözlerime dikti: 
- Evet .. dedi .•• 
Sonra bir şeyler ~ormuı gibi et

rafına bakındı: O halile, ruhuna sal
dıran zaaftan korunmak iç n çırpın
dığı belliydi. Fakat ıztırap, yenemi
yecell kadar kuvvetliydi. Gözleri •• 
landı. Ve o zaman, kendbtni, boğazı
na hücum eden bıçkınklara test m 
ederek ve kemikli ellerile, ıçinde 
yalnız bir yatak bulunan harap oda
sının her tartfıh1, boyunlan b1ikük 
çocuklannın yürek deşici manzara
sını göstererek haykırdı: 

Bu makalede :layanılan tellkki
ler 926 yılına kadar Türkiyede ia
tiklAl mahkemclt-rinden beraet ka
ran almakta bir hayli 2\içlük çe
kerdi sanırım. 

* 
Dostum Peyami Safa. olgun bir 

"- Bunun adına hayat derler ba
yım!" 

"Artık ümidimi kestim,, 

Sonra, uzun bir yokuşa çıkan tık- Fransa hüktlmett, bu gün 
nefes bir ihtiyar gibi dinlene dinlene yol muhacirlere yardım için bir 
anlattı: yon İngiliz lirası tahsisat u· rıeı111-ıı 

Bir senedir veremmif. VikıA ko- Fransaya iltica eden muhacir 
cası varmış. Fakat tersanede ame• sayısı (440,000) dir. 
lik eden biçare Alinin eline geçen Fransa hükumeti, İspanyol 
gündelik, seksen kuruştan ibaretm.lf. may ikinci reisi İbrariya ile 
Bu 80 kuruşla, 80 çeşit derdi kaqı- Listaya Pariste ikametlerine nı 
lamak mecburiyetinde imifler. Bu de etmiyeceğini bildirmiştir. 
parayla, içlerindeki yaralar delil, * 
vücutlannı bile kapatamıyorlarhıı. Parls, 9 (A. A.) - San R 
Kadıncağız, hastalandığını öğrenince 1''igaro gazetesine yazılıyor: 
kurtulmak ümidine düşmüş. Bunla- Yabancı lejyonerlerin kum 
n anlattıktan sonra, yastığının altın- nı general Gambera, kısa bir 
dan bir tomar kağıdı önüme attı: hat için Sanremoyu seçmiştir. 

.. _ İşte, dedi, bunlar, ümitlertme disi dün akşam yemeğini B. Gö 
kefen oldu!" le yiyerek İspanyadaki mücadell 

Eminenin ümitlerini öldüren bu şimdiki vaziyet hakkında izahat 
kağıtlar, kurtarılmak dileğile vilaye- miştir. 
te, belediyeye, kaymakamlığa, nahi
ye, sıhhiye müdürlüklerine verilmiş 
istidalannış. lstidalann hepsi de, 
peşlerinden epey koşulduğımu labat 
edebilecek derecede 11derkenar" la 

Köseivanof 16 Ma 

Şehrimizde 
dolmuş. Bu tstidalara verilen "ce- ( Baıtarafı 1 i 
vap" ların ilaç yerine geçmiyeceğinl si gQn, Bulgar elçisi bir yemek 
anlıyan kadıncağız, doğrudan doğru- cektir. Köse İvanofu şehrimizde 
ya hastanelere, dispanserlere başvur- dinnek için huıust bir progranı 
muş. Oralarda da aradığını bulama- zırlanmaktadır. Dost memleket 
yınca, kurtulmaktan ümidi kesmiş: vekiline refikası, kerimesi, .ff 
Çünkü son müracaat ettiği hastane- Kalem Müdürü, siyasi, işler nı 
~ se-ı-~ .... ar .. flwu•.M'~*~ ... -.1t..tı.....ı1911@191"""";a..-..,..u.-.~,_.mffll-· 

kürdüğü zaman, gözlerini yaşartan 

kırmızı renk, kendisine tnahklımiye
tini ltatiyetle tebliğ etmiş: 

- Ben, diyor, o zaman, her şeyden 
ümidimi kestim. isteseler bile, ben 
kurtarılabilecek halde değilim. Fakat 
şimdiki endişem, beni, ciğerlmdeki 

mikroplardan fazla yiyor: Yavrula-
nmı düşünüyorum. Hem sade kendi 
çocuklarımı değil, daha birçok yav
rulan düşünüyorum. 
Onların körpe ciğerleri benim saç

tığım mikroplara ne kadar mukave
met edebilir?· 

Onlan korumak için, kış gecele
rinde, yataktan fırlayıp sokağa fır
ladığım, ve ağzıma gelen kanlı bal
gamı toprağa gömdüğüm olmuştur. 

Fak'at bu tedbirler, onlann kurtul• 
malanna yeter mi? 

Emin olun ben yaşamak bteml~ 
rum. Fakat beni, bir de vicdan ya
rasile ölmekten kurtann: Ben sade
ce içinde hiç kimseYe zarar venne
d:n ölünebilecek bir yatak istiyo
rum: Orada ölilmü, kurtancı bir dost 
bekler gibi, müsterih bekliyeceğim. 

Uzun bir s~t... Akşam ezanı ... 
Müezzin Tannnm ululuğundan bah
aediyor. Genç kadın öksürüyor, kü
çi.ık Nihat ta tıpkı diğer kardeşleri 
gibi sessiz sessiz ağlıyor. Ve ben, 
içinde dirı insanlar bulunan bu me
zardan, karnımın tokluğundan uta
narak çıkarken, onlara söylenebile
cek tek kelime bulamıyorum. 

Çamurlu Kasımpaşa yollanndan 
zehirli ispirto içmiş hır sarhoı gibi 
sa~lanarak geçerken, lrulaldanma 
mutemadiyen, sefaletin kör kuyusu 
dibinden yükselen öksürüklü, bitik 
bir kadın se&i geliyor: 

.. B Ra.. - unun adına hayat derler ,.....-
yım!" 

İstanbul Birinci Ticaret Mahke
mesinden: 

dürü, Hariciye Protokol şefi .. 
Bulgar gazetecisi refakat et 
dir. Sofya elçimiz, Şevki Berket• 
refikası da Köse İvanofla berab" 
leceklerdir. 

Emvall Gayrlmenkul• 
ve lkrazat Bankası 

Türk Anonim ŞirketindeJI s 
30 tıdnclkAnun 1939 tarihli 

hurlyet, Akpm, Tan ve Sicilli 
ret gazetelerinde neşir ve illıl 
len davetname mucibince 8 
1939 tarihine müsadif Çarşambl 
nü Galatada Doyçe Oryent 
Dresdner Bank Şubesi binası 
llndeJd dairel mahsusammla 
alelade heyeti umumiyemiz to 
tısmda nisabı ekseriyet hisıl 
dığı cihetle Bankamız dalıill 
namesi ahkimına tevfikan, ~ 
ni Ruznamei müzakerat 
mukarrerat ittihaz edilmek 
İkinci Toplantmm 11 Nisan 
tarihine müsadif Salı günü saat 
talik edildijl ilan ve hissedar~ 
gün hazır bulunmalan rica ol 

münevver sayılm:ık için bir çok 
şartları nefsinde toplam·ştır. He
nüz bu vasfı haiz olamaması bun. 
lara bır kaç yenisıni ilave etme
mekte wv eclifinden llert gelmek
tecllr: 

Neft Sendikat müessesesi avukatı 
tarafından Galatada Rıhtım Cadd\?
sinde 33 No. da Hüdai Emanet motô
rü sahibi ve KapJanı Ömer Yağcıoğ-
lu aleyhine dört bin teneke petNla Sıhhatinizi aoiuktan .-
ait müdahalenin men'i hakkında fka bütün atnlarclan korut• Çok bDmeden çok bilir gtlbi gö

rünmemek. 
trtlfalan bodur ölçülere llğchr.. 

mıya kalkışmamak. 
••.Atemı kör, herltest sersem san

mamak. 

me eylediği davadan dolayı müdde- -----------~ 
a eyhe ilanen tebligat yapıldığı mezktlr &ün ve saatte mahk 
halde gelmediğinden hakkında gı- gelmesi lüzumunu havi gıyap 
yap karan verilerek muhakeme n mahkeme divanhanesine 
104-19~9 Pazartesi IÜDÜ saat oldutundan keyfiyet lfbu tıa-
14 de bırakılmıştır. Müddeaaleylıbı teblll olunur. (15838) 



l 

dı 

-----= 10 - 3. 939 

Trat olduktan sonra cildinize 
krem ıürmeyiniz. 

· POKER 
KERŞ T...,. Bıçaklan cildi yumu

&•-ttM~•&•diM 
fahr ve yüzünüzü pamuk 

Her yerde P O K E R 
gibi yapar. 

traı bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz. 

Dolrnabahçe Hava9azı 

Kok Kömürünü 

I§ Aranıyor 
Alafranga ve alaturka yemek pi

şirmesini bilir, birinci sınıf aşçıyım. 

Bonservislerim vardır. 

TAN 
Kepek ve Saç dökülmesine karşı Tasfiye halinde bulunan 

Türk Bira Fabrikaları 
( Bomonti ·Nektar) T. A. Ş. 

gur c)aç 
Saç suyu kuUan 

1 

t LAN 
-------------- Ticaret Knnununun 361 ve Esas 

_ _ ' Mukavclennmesinin 47 inci madde-

s A G L 1 G 1 N 1 Z 1 ~a~·c::.~.:~ ı;::;ı·:~:; :;.3~~~ 
KORUYUNUZ: 

Galatada Agopyan hanındaki Şirket 
yazıhanesinde adi umumi heyet iç
timnına davet olunurlar. 

Müzakere Ruznam.;si : 
1) - İdare Meclisi ve Mürakip 

raporunun okunması, 
2) Bilanço ve Kar ve Zarar hesap

larının tasdiki ve İdare Meclisinin 
ibrası. 

Llıakal 250 hisse senedine sahip 
olan hissedarlar Ticaret Kanununun 
371 inci maddesine tevfikan hisse 

Tercih Ediniz. 1 Beyazıtta Havuz karşısında Ah- ,., senetlerini umumi heyetin toplanma 

-- met Ağanın kahvesinde Ali GÜLEN '~, \ fj"· gününden bir hafta evveline kadHr 
... · · ( ' şirket merkezine veya Cenevre'de 

1 >~ . '.J.~B~;; - 1 · Banque F&lcral'e tevdi etmelidir-

l!raııJiWJ!rJl!WıM"Wdllmwı•m1t111uıh ~ . , ~ Ierfüsse senetlerinin depo edildiği-
ne dair mali müesseselerce verile-

ll'.al 1 ~ cck makbuzlar hisse senetlerinin u-~ ıenıe her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 17 - 3 - 1939 Cuma OJ"' 

gu · mumi heyet için tevdii mahiyetinde 
nu saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon KANZUK tar addedilip muteber olacaktır. afından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. iDARE MECLiSİ 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her guru- * 

ba ait hizalarında yazılı muvakka: teminatlarile birlikte eksiltme günü J:VVA TIJ7. Tasfiye halinde bulunan 

saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. En hoş ve tahıi meyva usare- Türk Bira Fabrikaları 
f Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki komisyon tara- a'erinden.yapılmıştır (Bomonti. Nektar) T. A. Ş. 

n parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 L A. N ında 1 Taklit PdiJmesı kabil olma -
1 yan bir fen harikasıdır. 

l - 100 adet dökme demirden dırhem 50 kiloluk: Muhammen bedelı tNGİLİZ l{.'\.N?tJR ECZANESİ Ticaret Kanununun 456 mcı mad-40Q li 
ra ve muvakkat teminatı 105 liradır. BEYO<":LU tSTANRUL desine tevfikan hissedarlar 25 Mart 

ka 2 
- 21000 Kg .. Nebati katran muhammen bedeli 4305 lira ve muvak- ı 1 1939 Cumartesi gunü saat 11 de Ga-

t teıninatı 322 lira 88 kuruştur. (1304) -------------- latada, Agopyan hanında şirket ya-* Satılık zıhanesinde fevkalade umumi heyet 
ta ~U~nmmen bedeli 9000 lira olan motör tamirine ait muhtelif ölçü ve MOTORBOT içtimaına davet olunurlar. 

0 llıir aletleri 24/4/ 1939 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü Müzakere Ruznamesi : 
~ ~nknrada İdnre binasında satın alınacaktır. Telefon: 42181 1) Tasfiye memuru ve Mürakip 
ta~ 1§e ginnck isteyenlerin 675 liralık muvakkat teminat ile kanunun raporlarile tasfiyeye dühul bı1anço-
y Yı.n ettiği vcsikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis- sunun tasdiki, 

on Reisliğine vermeleri lazımdır. Renk ~»ı "' oll\llll.AA PAZADt 2) Tasfiye Memuru ve Hesap Mü-
Şa... MEMDUH • ııı ... 

ll ••nameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar- Kataloğ AYGÜN ' , .. • • fettişlerinin ücretlerinin tesbiti. 
aşacıa l'esellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1524) İsteyiniz. ..-.::;.~~~~N:_. Lankal 250 hisse senedine sabip 

J1.. olan hissedarlar Ticaret Kanununun 

Derince Tahmil ve Tahliye Ameliyesinin 11----------• 371 iİıcj maddesine tevfikan hisse se 
Tasnif ve Fiatı TERZİ netlerini umumi heyetin toplanma 

Ameliyenin nev'i 

ha! - Ambar dahilinde supalana 
Vi ltlamak ve vapur dahilinde 
Y<!~Çlo supalan yapmak bu ameli
'-'<! e rıhtım veya silo iskelesine 
bı Ya Vapur güvertesine vermek ve 

t<llttnak ta dahildir. 
2 

tnh ~ Supalandan açık vagona 
d rnıı ve mi.ıtekabilen de vagon
g:n supalan ve idare vinci ile va
te~~~n denize vermek veya mü-

ılen denizden almak 

'tı.~ - Vinç iştirfıki olmaksızın 
gij tıın Veya silo iskelesine veya 
et Verteden alarak vagona tahmil 

ltıeJt Veya mütckabilen 
4 

~i - Supalandan alınıp açık ara-
Ye nak·ı . ü ek .. t ,_ ı ve ıst ctm ve mu-

ell;abilen. 

,,. 
ıı 
41 

ı::o 

ton Ku. 

46407 10 

26189 4,5 

44593 17 

12325 23 

ton Ku. 

23 

4992 9 

5526 22 11776 

23 975 

IHSAN OSKAY gününden bir hafta evveline kad:ır 
şirket merkezine veya Cenevre':ie 

Paris Biçki Akademisinden me· 
zun İst. Bnhçekapı Sadıkiye Han 

inci kat 13. o. tasınm1stır 

-iHTiRA il.ANI_ 
"Tayyare bombalarına Fitil,, 

hakkında alınmış olan 30.9. 
1929 günlü ve 795 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii fiile kon-

1 
Banque Federale'e tevdi etmelidir
ler. 

Hisse senetlerinin depo edildiğlııe 
dair mali müesseseıe;ce verilecek 
makbuzlar hisse senetlerinin umumi 
heyet için tevdii mahiyetinde adde
dilip muteber olacaktır. 

TASFİYE l\IE:\IURU 
İstanbul, 11 Mart 1939. 

23 mak üzere ahere devrüferağ 1 veya icar edileceğinden talip o

1 DOKUMACI MAKİNE USTASI VE 

İŞÇİSi ARANIYOR 

9 

14 

18 

lanların Galatada, İktısat _ha- 1 Bon servislerile beraber Yedikule 
nında, Robert Ferri'ye mura- j 

1 Kazlı Çeşme Mensucat Santral fabcaatlan ilnn olunur. 

.. •••••••••••••- rikasına müracaat. , ............................................... .... 
IHTIYARLIGA VEDA: GENÇLiK ve DiNÇLiK 

- . -

VIRil.INETS . 
'.' .~ ' . . / 

Çünkü ASPİRlN'"seneİer~ 
denberi her türlü soğukal· .. 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

fesiri şaşmaz bir ilac olduaunu 
isbat etmiştir. 

AS PİRİ Nin 
~ 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz 

Prinç etiket 31700 adet 
İçki satış kasası 2900 ,, 
Filit 4000 Kg. 
Sinek kağıdı iyi 150000 adet 
cins 
Filit tulumbası 
Yapışlcan macu -
nu 

146 " 
175 Kg. 

.Muham
men B. 
Lira Kr. 

400 -
8700 -
2800 -
1500 -

146 -
245 -

Lira Kr. 
Eksiltme 

30 - açık eksiltme 14 
435 - kapalı zarf 14.30 
210 - Açık eks. 15 
112 50 " " 15,30 

10 95 
18 37 " 

" 

... .. 16 

" 16,15 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktan yazılı (6) ka- ' 
lem malzeme hizalannda gösterilen usullerle satın alınncnktır. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 15/3/ 939 tarihine rastlıyan çarşamba gilnü hiznla
nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubnyaat ~ -şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel nü
mune verilmek lôzımdır. 

!V - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V :-- A~ı~ eksilt~eye iş_ti~ak et~ek i.stiyenlerin % 7,5 güvenme pa
ralarıle bırlıkte eksıltme ıçın tayın edılen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri ve kapalı zarf eksilmesine iştirak etmek ist!yenlerin de mü
hürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mak
buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olon kapalı zarfla 
eksiltme güniı en geç saat 13,30 za kadar mezkur komisyon başka: 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (1102) 

* l - İdaremizin Cibali Fabrikası memur ve amele lokantası ahçılı-
ğı 7.2.939 tarihinde ihale edilemediğinden eksiltme 10 gün müddetle 
tehir edilmiştir. 

I1 _ - Eksiltme şeraiti sabıka dairesinde 20.3.939 pazartesi günü 
saat l ::>,30 da Kabataşta levazım müdüriyeti binası alım komisyonunda 
yapı !rcaktır. 

lII - İstekliJerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 300 
liralık depozitolariyle birlikte mezkur komisyonn gelmeleri iUın olu _ 
nur 11582) 
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lt<!l • uvertcsınden veya sılo ıs

eslrıden nakil ve yerleştirmek 
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~il - Vinç iştiriıki olmaksızın 
lll:;ndan tahliye ve açık araziye 
~it tlıalara nakil ve istü ve mü-
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UmumT Beden Zafiyeti 

DERMANSIZLIK 
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Dimağ Yorgunluğu 

Damar Gevşekliği 

VIRiLINETS 
Komprfmelcrinin 
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Cevval Bir Viicut 

ÇELİK SiNiRLER 
Ku\•vctli Bir İrade 
Tabii Kan Cevelfını 

Kuvvetli Bir iştah 

f-D-AKTilô'fTARAVNİYO_R_] 
1147 No. lu posta kutu.su adres;ne yazılması 

SATILIK ECZANE------
abilen. 

'1 - V d vın· cile <ıçı}t ?gon an idare 
~k araııye tahliye istü ve mü

abilen. 
8 

d<!n --:. Vinçsiz merakibi bahriye-
eı .

1 
kufelerle veya arnlık ile ve 

ı e k <ıçı}t çı atılarak vngona tahmil 
lstıf araziye mağaza !ara nakil ve. 

etnıek ve mütekabilen. 

9 - v agondan olukla tahliye. 

tta!~k - Saatle müteahhitten alı
arnele 

11 
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25140 8 

7 

269 20 

20411 5 

268 18 

18 120 

2103 24 8904 

5 

195 24 

7 

475 

277 

23 

14 

18 

9 

t'lJ bet.ince limanının on bir ameliyeden ibaret olan :e. 25595 lir~ 9 ku· 
lt ş tnuharnmen bedeli bulunan tahmil ve tahlıye işı bır sene muddetle 
D <ıpah zarf usulile münakasava konmuc:tur. Her ameliyenin altında 
"-OSte • J :s }' l . 
b<!h tieln tonaj tahmini ve takribidir. Aynı zamanda bu_ am~ ıy~ ~rın 

he.: tonu kaçar kuruşa yapılabileceği de hizalarında gosterılmıştır. 
li 1

unakasa 20/ 3/ 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat "ll,, de 
cı .. aYdarpaşa Gar binası dahilinde Birinci işletme Komisyonu tarafın-qn ~ . 

J apılacaktır. 

"ı~al Plcrin 1919 lirn 63 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün .sa~t 
~·~- '• a kadar komisyon kalemine tekili mektuplarını vermelerı IA
.....,rıdır. 

tasllu iŞe aid şartnameler, Haydarpaşa Liman Başmüfettişliğinde "Pa-
tı,, olarak verilmektedir. U461> 

Asabi>ı Buhranlar kabildir. RAHAT UYKULAR 

Her eczaneden arayınız Doktorun uza sorunuz. -------· 
KARADENiZ PERŞEMBE POSTASI 

Bu hatta içinde Karadenizde esen fırtınaların seferler üzerinde hu 
sule getirdit!i büvük teehhürlerden dolayı 9 Mart Perşembe postasını 
vapacak (GÜ'NEYSU) Vapuru bir gün rötarla 10 Mart Cuma günü sa
at 16 dn kalkacaktır. 

Bilumum ithalat Tacirlerinin Nazarı Dikkatine : 
İstanbul ·Limanında mevcut antrepolardan ya buz Halı Antrepo

su ile Eminönü Antreposu, Antrepo namı altında muhafaza ve ip
ka olunarak bu iki mahalden gayri Antrepolann kllffesi kısa bir za
man için 1.4.939 tarihinden itiharen ANBAR'a Kalp ve tahvil edil
miştir. Bu itibarla: 

1 - Şimdiye kadar Antrepo namiyle yadedilen mahallere 31. 
3.939 sonuna kadar ithal edilmiş olan eşya, dört senelik antrepo 
müddetinden istüade edecek ise de, 1.4.939 tarihinden itibaren bu 
mahallere dahil olan eşya, ancak iki sene müddetle buralarda sa
hibi emrine mahfuz tutulacak ve badehu satılacaktır. 

2 - Eminönü Antreposu ile Halı Antreposuna girecek eşya es
kisi gibi Antrepo müddetine (yani dört senelik müddete) tabi tutu
lacaktır. 

Haydarpaşa - Adana hattı güzergahında büyük bir viliıyet merkezin
de müşterisi hazır, işlek bir eczane, sahibinin sıhhivaziyeti dolayısile 
satılıktır. 

Alacuhamamda 16 numarada tuhafiyeci (İZAK M. NİYEGO) ya mü
racaat. 

Orman Umum Müdürlüğ··nden: 
1 - Orman Umum Müdürlüğü teşkilatına dağıtılmak üzere müba

yaasına lüzum görülmüş olan miktan aşağıda yazılı on iki kalem alat 
ve edevatı fenniye kapalı zarf usulile ve 15 gün müddetle eksıltmeye 
konulmuştur. 

2 - Mezkur {ı]etlerin tahmini fiatı ceman 25.150 lira olup muvak
kat teminatı l 886 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltme 23/1\fart/939 tarihine müsadıf 'perşembe günü saat 
15 te Umum müdürliık binasında üçüncü şube miıdurlüğü odasında 
yapılacaktır. 

4 - Bu hususa ait idari ve fenni şartname Orman Umum müdürlü
ğünden ve Istanbul çevirgc müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerın teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar mezkur komisyona tevdı etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (760) (1455) 

Cinsi Adet Cinsi Adet 

Pergel takımı 200 Gönye 60 derecelik 200 Düblü tesimetrt 200 Minkale 200 Mayii mesafeyi ufka tahvil 
cetveli 100 

Mira 200 
Mikyası hendesi 100 Ormancı kompası ; 500 
Çelik şerit 100 Tecessümat burgusu 200 
Gönye 45 derecelik 200 Pliınimetre 50 
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Grip, nezle, bronşit, baş, ş, romatizma. 
tekmil agrllara karşı nevralii, kırıkllk ve 

i i 1 i i 
Çünkü bir tek kaşe almakla hastahğı defeder ve ilerlemesinin 

•• •• • onune geçmış olursunuz. Bir tek kaşe " GRİPİN .. 

diş muannid baş, 
mütevellid sinir 

ve romatizma 

ve adaıe ağrdarı 

KAT'I TESiR s 1 SiFA 
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' Gripin 11 bu yağmurlu ve soğuk havalarda Bir kaşe "Gripin11 çok k ısa zamanda sizi 

rahat ve sıhhate kavuşturur. 

icabında günde 3 adet alabilirsiniz. 

vücudünüzü hastalıklardan koruyacak 

en kuvvetli ilaçtır. 

~ldanmayınız. Rağbet gören 11er §eyin taklidi ve 

benzeri vardır. Gripin yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

• • • ••• , ... ,_t;(, l , .... c. ·~ -l '" .. ~ .. , .... _, . .. ~ . .. . 

Babaes~i Belediyesinden : ' 

ALFA·LAVAL 
OSMANLI BANKASI 

1 LAN Babaeski kasabasında tesis edilecek olan ve münakasası kapalı 
zarf usulıyle yapılması takarrur eden elektrik işine talip zuhur etmedi
ğinden bu defa 2490 sayılı kanun hükümlerine !evfikan pazarlık sure
tiyle yaptırılması tekarrür etmiştir. 

1 - Yaptırılaca."t olan elektrik tesisatının muhammen bedeli 18528 
lira 45 kuruştur. Ve buna ait santral binasının muhammen bedeli de 
4600 liradır ki cernan yekun 23128 lira 45 kuruştur. 

2 - İşbu tesisatın hitam müddeti münakasa tarihinden itibaren 
sekiz aydır. 

3 - Münakasa 3/Nisan/1939 tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at 14 te Babaeski belediye dairesinde müteşekkil encümen huzuru ile 
icra olunacaktır. 

4 - Bu işe ait plan ve projelerin (on) lira bedel mukabilinde bele
diyemizden alınması kabil olacağı ilan olunur. (1478) 

'' l!ASTALIGI ÖNLEMEK 
TUTULMAKDAN İYİDİR ,, 

. ~··· 
1flı ÇABUK! 
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fl. iL~ Hfp,l,/~j· ; 
~ c~~IJ!VQ 1 

'jlte4 ÇABUK! 

aeffıi ···· ı 

g~ABUK! . 
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ALiNiZ 

Maliye Vekaletinden: 
] - 2020/1000/ 510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli ka

ra saç ıTomas) olduğuna göre beheri 65 lira ve simens martin Duble 
decapc olduğuna göre de beheri 75 lira olan 120 adet saç dosya dolabı 

kapalı, '.!a rf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ Eksiltme 27 .3.939 pazartesi günü saat on beşte Maliye Vekale

ti levazım müdürluğiinde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır 
3 _ Şartnamesi levazun müdürlüğünden ve İstanbulda Dolma-

bahcc maliye evrakı mr.tbua anhan memurluğundan parasız alınlI'. 
4 _ İstekliler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 

1 b ]rrelcr ve kara saç (Tomas) a talip olduğuna göre 585 ve simens 
yaz ı ı e ::. . ~ .. · lık · 

t d Ubıe decaoe'va talıp olduguna gore de 675 lıra temınat 
mar .n o - • 

kb 
eya ba nk a kefalet mektuplariyle birlikte kanunun 

ma uzu v . 1 ·r tnam"sindeki şeraıte tamamen uygun ve noksansız o a-tan ~ · ı ve şar r.; 

" • kl t eklif mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatin-
rak vazaca arı . . . 

~ t 1 k)misyon reısıne vermelerı (801) (1539) 
den b•r s<ıa evve 

Dünyada mevcud süt makinelerinden en em
niyetle kullanabileceğiniz yegane markadrr. 

Genel Deposu: M. C AM CAN 
Galata, Mahmudiye cad. No. 61 

Telgraf adresi: lstanbul • CAMC,6.N 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: 
ı Muhammen bedeli 1154 lira 95 kuruş olan 71 kalem alatı tıbbiye 

ile 56 kalem eczayı tıbbiye açık eksiltmeyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 25.3.939 cumartesi günü saat 11 de Devlet Hava yol

lan Umum Müdürlüğünün Tayyare meydanındaki binasında yapıla -

caktır. 
3 _ Muvakkat t eminat 86 lira 62 kuruştur. Bu teminatı nakit ola-

rak vermek ist ey enler idarenin Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabı 
carisine yatırarak alacakları makbuzu komisyona ibraz etmelidirler. 

4 - T alipler bu işe ait şartnameleri Ankarada Umum' Müdürlük· 
te, İstanbulda H ava yollan a~entesinde görebilirler. (811) (1552) 

OD E O 
Yeni Çıkan Plaklar 

MEBRURE AYAS 
270273 No. P~.mbe. gül .. ~~ yanağın 

,Guzeldır yuruk kızı 

SITKI BABA 

270278 No. Sıtkı B aba evleniyor • Birinci kısım 
Sıtkı Baba ev lendi - İkincj kısım 

MALATYALI FAHRİ KAYHAN 

270276 No. !0~ ~o: endamı güzel 

.. •• Bu plakları her gramofon mağazasından ısrarla isteyiniz. 

SIN GER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 

yen i modelleri gelınistir. Fiatları 75 ila 500 lir::ıdır. 
- EMSALLERi GİBi ON BEŞ SENE GARANTJUDIR -
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

S t N G E R SAAT MAGAZALARI - Istanbul Eminönii. Tel: 219G4. 
İstimlak dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Ankara Ac•ntamız: Şeref Kuyumcu A nafarta1ar 37 
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KARŞI 

HORMOBIN 

Memlekette tasarruf hareket inin inkişafına hizmet arzusunda olan 
OSMANLI BANKASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüzdanı) hesabma tev
diat yapanlara kur'a keşidesi suretile aşağıdaki ikramiyeleri tevzie ka-
rar vermiştir. • 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylul tarihlerinde icra olunacak ve her ke
şidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

1 adet T. L. 1000.- Türk Liralık 
4 

" 
,, 2:)0.-

" 5 
" " 

100.- " 
,, 

25 
" 

,, 50.- ,, 
" 50 ,, 

" 
25.- .. ,, 

Yaniceın'an 85 adet T. L. 5.000.- Türk Liralık ikramiye. 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kur'anın keşide edildiği tarihe 
takaddüm eden altı ay zarfında: 

T. L. 50. - Türk Lirasından aşağı düşmemiş olan her mudi keşide-

lere iştirak edecektir. 

.. 

· ' .t.~t~tibul ·'.-. Belediyesi llCinları 

Se-nelık muhammt:n kirası 48 lira olan Burgazadasında Gezinti 
caddC'sl sckağındaki gazino teslim tarihinden itibaren 939 mayıs sonu
na k~dar kiraya verılmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna

mest levazım Müdürlüğünde görülebilir . İstekliler 3 lira 60 kuruşlul< 
ılk tcrr.ınat makbuz veya mektubiyle beraber 27.3.939 pazartesi günü 
sat 14.::10 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1595) 

* Beher metre murabbaına 4 lira bedel tahmin edilen Cihangir yangın ye 
rinde 15 inci adada 355 harita numaralı arsanın arkasında 1,75 metre 
yüzlU ve 93 metre murabbaı sahalı arsa alakadarları arasında satılmal< 
üzertı açı.k arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğün· 
de gi-lrülebilir. İstekliler 27 lira 90 kuruşluk ilk teminat makbuzu veya 
mektnbıyle beraber 27.3.939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi En· 

1 dimcnde bulunmalıdırlar. (B) (1589) 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 1 
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