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KANAAT KITABEV 

Listesi 
Parti Divanı Toolanııor 

lctimaa Milli Şefimiz 
Inönü Riyaset Edecek 

Hitler Dün Memelin 
işgalinde Bulundu 

'--------,. 
l>e111okrasiye 
l>oğru ileri 
Bir Adım 

Parti Genel Sekreteri 
F ilıri T üzer 

Alman Devlet Nutkunda Reisi 
Sonuna 

''Eşsiz 

Dedi Ankara, 23 .A.A.) - C. H. Partisi 
divanı yarın (24.3.939) saat 9.30 da 
Büyük Millet Meclisinde, Riyaseti
cümhur salonunda toplanacak ve Par 
tinin mebus namzetleri hakkında son 
karar verilecektir. Namzet listesi, 
Cümhuriyet Halk Partisinin Değiş-

Hazırlığımızın Yardık,, 

• mez Genel Başkanı Milli Şef Inönü-

nün beyannamesile yann akşam vi
layetlere ve matbuata verileceği gibi 

radyoda da okunacaktır. 

Mebus seçimi evvelce bildirildiği 

üzere 26.3.939 pazar sabahı başlayıp 
akşamı bitecektir. 

MemelJen bir manzara 11e Bitleri Memide götüren Dö~and zırlJm 

Alman kıtal.an şarki Prusyadan 
gelerek sabahleyin erkenden her ta
rafı işgal etmif bulunuyordu. Her 
Bitleri, yerli Alınanlann lideri Neu
man klll'fıl&mlf ve Almanların hisle
rini ifade eden sözler söylemi'Ştir--

Memele muvasalıat eden ilk Al -
man memuru polis müdürü Himmler 
:idi. Himmler, icap eden bütün em.. 
niyet tertibatını almış ve anlaşılan 
Memelde bulunan bir çok Litvany3-
lılar tevkif edilmişlerdir. 

(Sonu; Sa: 10; Sü: 3) 

----o~--

Macar Ordusu 
Slovakyaya da 
Tecavüz Etti 

. Bükreş, 23 (Hususi) - -:lmany~ 1 edecekleri anlatılmaktadır Ro 
ile Romanya arasında bugün yenı yada serbest bir 1JUntaka ·· 
bir ticaret anlaşması imzaland~. Dün 1 getirilecek, Almanya da Ro~ucu 
Alman murahhaslarının geri döne- ya liznn olan silihlan verec :! 
cekleri söylendiği halde bugün ha- İki taraf muvasalatı *.!illin ehuır. 
zırlanan muahede metni iki taraf a- sunda teşriki mesai edecelden. d~u 
rasında kati şeklini almış ve iki ta- ğer taraftan bankalar da bu işle 
rafça imzalanmıştır. Muahede mu- başarmak için beraber çall§acakl 
cibince Romanya zirai isthsalatını dır. 
arthracak ve zirai istihsalini arttır- Romanya Hariciye Nazın Roma 
mak hususunda bilhassa bazı mad- yanın her isüyen devletle bu esas 
delere ehemmiyet verecektir. Ro- dairesinde muahede imzalamıya h 
manya ile Almanya madene ait işler zır olduğunu söylemi,ıir. 
de de teşriki mesai edecek ve Alman Başvekil Kalinesko aşağıdaki 
lar bilhassa bakır manganez, alü- yanatta bulunmuştur: 
minyom ve petrol ile alılkadar ola- '' - Memleketin bazı mıntakaJa.. 
caklardır. Daha sonra iki memleke- nnda bir kaç sınıfın silib altına çağ-
tin sanayi sahasında da teşriki mesai <Sonu, Sa: ıo, Si fJ 

Umumi Müf ettişlik!er 
Liğvedilec~k 

Yeniden 7 Umumi Valilik ihdas 
Olunması Mukarrer 

Umumi Mülettiılerden Kazım Dirik, Abidin O.zmen oe 
Tala.in Uzer 

Ankara, 23 (Tan Muhabirlnden)-ı tanbul, Ankara, Erzurum. Adana, 
Hususi surette aldığım malılmata na- Samsun, Elazığ bulunacağı söyJen
zaran Dahiliye Vekaleti mülki teşki- mektedir. 
litunızı alakadar eden mühim bir Hazırlanan kanun lAyi.buının yeni 
kanun projesi hazırlamaktadır. Prcr meclisin bu ıçtima devresinde mıiza. 

1' je esaslanna göre, halen merkezleri kere edilerek meriyete gırmesı kuv-
SlorHık • Alman maaltetlai Erzurum, Elazığ, Edirne ve Diyarba- vetle tahmin edilmektedir. 

. 
ça1.,1um binicilerimiu mülıalatlan oerilirlten ... 

Bugün Slovakya. Almanya ile bir kır olan dört umumi müfettitlik liğ- Umum! müfettişlerden Abıdin o. 
muahede imzalamıştır. Muahedeye 1 volunacak, bunların yerine valli umu men, Kazım Dirik ve Ta.hslıı Uzerin 
göre, Slovakya tam otonomi ile ida- milik ihdas edilecektir. de mebws namzetleri arasılıda bulun-[YUlll 8 iDci aaJf aamCIMID'] 

(Soııu: Sa.. ıo. ri. 6) Bu nmnmt valilikler arasında la- duldan aöylenmektedfr. 
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PENCEREMDEN 

Nevruz 
Yazan: M. Turhan TAN 

Nevruz, 20 • 30 yıldanberi oldu
ğu gibi, kendini hissettirmiye

rek, doğup söndü. Halbuki bizim ço
cukluğumazda o bir bayram gibi ge
lirdi, ağızlarda muattar bir tad hı -
ra.ktıktan sonra giderdi. 

Muattar tad, dedim. Çünkü Nev
roz, çocuklar için olduğu kadar bü
yiikler için de "şeker" yemek demek
ti. Zaten Nevruzun gelişi "Nevnızi
ye" adını taşıyan bir çeşit kokulu 
şekerin şekerci dükkanlannda tcş -

· hir olunmağa başlanmasından anla
şılırdı. Dil kaideleri bakımmdan yan 
hş bir adla anılagelen Nevnıziyeler, 
şeker olmak bakımından gerçekten 
nefis şeylerdi. Çocuklar onun koku -
suna ve kendine has olan tadına ba
yıldıktan gibi yaldızlı kağıtlara sa
rılı olarak satılmasından da ayn bir 
zevk alırlardı. Zira bu Nevruziye, 
o cicili bicili haliyle (yenecek bir o-
yuncak) cazibesi taşırdı. 

Bahar kan altında Ankara adeta ba,ka bir manzara almıştır 

Fakat büyüklerimiz, bete ninele -

nmız ve büyük ninelerimiz Nev- FuatBulca havaJITT 
ruziyede semavi ve manevi ha- Al - -T k ))Petrol Arama 
siyetler tevehhüm ettiklerin - Kurumundan 'ı I 
den onu derin bir iştiyak ile tedarik 

ederlerdi ve dini denilecek kadar bil- /sf {la Effi ) [ 
• manyaya avu \ işi Jçin 
ihracı Me ed·ı·yor ı Cihaz Getirildi yük merasimle yerlerdi. Onların iti- J 1 

kadına göre Nevruziye, yalnız ölüle
re can veremezdi. Yoksa her derde 1 
deva olup bir zerresini yiylm gözü 
ağrılılar, kekemeler, bronşitliler, ro-J 
matimıalılar, inmeliler mutlak ve 
mutlak surette şifa bulurlardı. O -
nun ihtiyarlara • bir kaç gün içhı ol
sun • gençlik getirdiğine bile inanı
lırdı. Asıl garip olan şuydu: Her cv-1 
de Nevruz iple çekilir ve Nevruziye ı 
şevkle yenilir olduğu halde Ncvru -
zun ne demek olduğunu bilenler an- J 

cak yüksek tahsil görenlerdi. Gerçi 1 

Herkes "Mart dokuzunun" ilkbaha· 1 

ra delalet ettiğini ve Nevruzun da t 
o güne tesadüf ettiğini bilirdi. La • ~ 
kin mevsim değişikliği ile Nevruz a-1 
rasmdaki münasebeti ve hele Nev-i 
nuiyenin o güne alakasını kav.ra - 1 
yanların sayısı binde biri geçmezdi.

1
1 

Yeni Reis Şükrü Koçak 

Halbuki NoTI'UZ' mecusiler dev -
rinden kalma bir bayramdı. Onlar 1 
güneşin Hamel burcuna geçtiği, yani 
ilkbaharm başladığı günü · bayram 
saymışlar ve bugünden altı gün son
rayı da Ceşnibüzürk adı ile ikinci 
bir Nevruz itibar ederek o gün bil -
hassa neşelenmeyi itiyat edinmişlerd\ 

Sırası gelmişken söyliyelim: 
Ce§D, düğiin, ziyafet, davet, zevku 
işret manalarmadır. Mecusiler, muh
telif hikayelere istinat ederek muh -
telif ceşn1er tesis etmişlerdi. M.ese
la (Aban) adıyle andıklan bayramın 
Turan padişahı Efrasiyabın meçhul 
bir tarihte Zupin • Tahmasp tara _ 
fından ınağl6p edilmiş olınasından 
dolayı yapıldığım söylerlerdi. Bu 
basit bir masaldır. Fakat bayramla : 
rın sebepleri arasında mitolojik ve 
garip olanlar da yok değildir. Mese
la kış aylarının ikincisi olan Beh • 
men mahın onuncu giinü yapılan a
teş bayramı için şu hikaye söylenir
di: 

Ankara, 23 (Tan Muhabirinden)
Türk Hava Kurumu, Başkanı Kırk

lareli mebusu Fuat Bulca, başkanlrk

tan isUfa etmiş ve yerine reis mua

vini Erzurum mebusu Şükrü Koçak 

tayin edilmiştir. Şükrü Koçak, erka

m harbiyeden mezundur, Umumi 

Harptenberi orduda tayyareci olarak 
çalışmış ve geçen devrede mebus se· 

çilmiştir. Mecliste Milli Müdafaa en
cümeni mazbata muharriridir. 

Eski mecus hükiimdarlanndan 
biri muhtasar bir alayla kırlarda do
laşırken bir dağ eteğinde gayet bü
yük ve korkunç bir yıla~Ia karşıla -
şır. Ne o, ne de maiyeti o güne kadar 
yılan görmediklerinden ilkin şaşınr· 
lar, sonra hayvanı korkutmak veya 
öldürmek isterler. Bu işi bizzat hll -
kiimdar, üzerine alır ve yerden bil -
yük bir taş alıp yılana fırlatır. Fa
kat taş hedefini şaprır, büyük bir 
kayaya çarpar ve sadmenin teslrly. 
le kayadan çıkan kıvılcım, etraftaki 
çalıyı çırpıyı tutuşturarak büyücek 
bir yangın vücuda getirdiğinden yı
lan bu ateş içinde helik olur. İıtte a
teı bayramı bu hidlseyi kutlamak i
çin tesis edilmiş imiş. 

Bununla beraber kaydetmek Jl -
zımdır ki Nevruz - hem de sultani 
sıfatiyle - islamlık devrinde dahi ka· 
bul edilmiş ve hatta yılbaşı sayıl -
mıştır. Bunu yapan Selçukilerden 
Celalüddevle l\lelikşahtır. Bu zat, 
devrinin en büyük alimlerine tan -
zim ettirip kendi adını verdiği tak -
vimde eski İran aylarını kabul et -
miş, fakat daha ilmi esaslara istinat 
eylemiş olup Nevruza da büyük bir 

yer vermişti. 
İşte dokuz marttan 22 marta 

GONON RESiMLERi : 

n ) ) 1 Memleketimizde petrol araştırma-
sına ehemmiyetle devam edilmek.te

Ticaret Odası, Aldığı Emir Üzerine 

Yaptığı Tetkikleri Vekalete Bildirdi 

l dir. Verilen malumata göre Maclen 
Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafın
dan idare edilen araştırma işleri için 
geçen sene dahi 375 bin lira sarfedil
miştir. Enstitü Avrupadan rotatü iki 
büyiık cihaz satın almıştır. Bu iki ci
hazın çalıştırılmasına başlanmak ü
zeredir. Yeni cihazlar sayesinde üç 
bin kadem derinliğinde sondajlar ya
pılabilecektir. Bu cihaz Dicle mınta
kasında, Irak.hududundan 150 mili
çerdeki mıntakalarda kullanılacaktır. 

Milli Şef İsmet İnönünün aç
nğı y11i üzerinde yUıüyerek hat. 
kın memleket meseleleri üze -
rinde müşterek dileklerini ve 
düşüncelerini tesbit ederken Al 
manyaya tavuk ihracatı kar~ı -
sında tavukçulann dileklerini 
de yazmış ve ihracatın derhal 

menedilmesini istediklerini kay 

dctmiştik. 

Bu dilekleri ehemmiyetle 

nazan dikkate alan İktısat Ve • 

kileti tnvuk ihracatı vaziyeti -

Şirketi Hayriye Umumi 
Heyeti Toplandı 

\ 
ni İstanbul Ticaret odasından 
sormuştur. İstanbul Ticaret O -

dası Adapazan Ticaret Odası va

sıtasiyle yaptırdığı tetkiklerde 

ihracat başladıktan sonra tavuk 

mıktarının yüzde altmış nisbe-

tinde azaldığını ve bunun yu -

murta istihsalatı üzerinde de 

büyük tesiri olduğu neticesine 

varmıştır. İstanbul Ticaret O -

dası keyfiyeti bir raporla İktı -

sat Vekaletine bildirmişt~_ 11 

- - - 1 

Son Defa Tamir 
Edilen Yollar 

Şirketi Hayriyenin senelik umumi Yol inşaatı ve tamiratı için Uskii-
heyet toplantısı, dün saat 14,30 da ya dar belediyesine verilen tahsisatla 
pıJmıştır. Toplantıya idare meclisi a- Haydarpaşa - Duvardibi, Ihsani
zasmdan profesör Ebululô. Mardin ye - Paşakapısı, Burhaniye ve Aziz 
riyaset etmiş ve bilanço ile idare he- Mahmutefendi sokaklarile Bağlarba
yeti raporu okunarak kabul edilmiş- şında Abacıdede, Beylerbeyinde Küp 
tir. Bilançoya göre şirket son sene lüce yolları, Eyüp belediyesine veri
içerisinde 80 küsur bin lira kar temin len tahsisatla da Eyüpte tsrnmbey 
etmiştir. Bu hesaba göre, hisse başc- ı caddesi, Kurukavak caddesi, Defter
na 185 kuruş temettü tevzi edilecek· dar caddesi, Eyüp vapur iskelesi mey 

15 Esnaf Ceza Gördü 
Belediye müfett.işlerinin Beyoğlu 

mıntakasındaki esnaf arasında yap
tıkları kontrol esnasında, muhtelif 
meslekten 15 esnafın belediye zabı
ta talimatnamesine muhalif hareket 
Pttiği t .. d .. l• oAil-•9 .... hn"1Ar h<>lr. 

kında ceza zabıtları tutmuşlardır. 
Ayrıca 85 kilo ekmek te noksan 

vezinli zuhur ettiği için musadere e. 
diJerek Düşkünlerevine gönderilmiş
tir. 

danı, cami avlusu, Kızıl mescit du
varı, Defterdar - lslambey caddesi, 
Zemzem sokağı, Dipçik sokağı, Cazri 
Kasrın sokağı, Otakçılar caddesi, Ca
miikebir caddesi, B:ı.bahaydar cadde
si, Ayvansaray caddesi, Şahsultan so
kağı, Edirnekapıda Fethiçelebi soka
ğı tamir edilmiştir. 

Sfpahiocağında Toplantı 

. . geçen, fakat eski kıymetini yurdu -

muzda tamamiyJ.e kaybetmiş hulu
sa bir tarihçesi. 

Güzide muarilerimize mükafat tevzii münasebetiyle dün gece Sipahiocağında bir ,.,_ z• I t• 
~-ı ıya e ı v 
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SUAL~~'- CEVAP? 
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Beynelmilel 
Üniversite 
Ne Demektir? 
S - Beynelmilel Üniversite 
ne demektir? Ve beynelmilel 
olması ıçın hangi şartları 
haiz olmalıdır? 
C - Beynelmilel üniversite diye 

dünyaca kabul edilmiş bir müesse : 
se yoktur. Yalnız tıpkı insanlar gib1 

beynelmilel şöhreti haiz meşhur ti
niversiteler vardır. 

Bunlardan verdikleri diplomala1' 
diğer üniversiteler ve memleketlet"' 
ce tanınanları beynelmilel demektir., 

Bu suretle bir üniversitenin beY'· 
nelmilel sayılması için diplomaları'" 
mn diğer üniversiteler ve memleket· 
lerce tanınması lazımdır. 

* S - ilk okuldan iyi dereeed6 
şahadetname aldım. Edirne 
Sanat okuluna gittim. Dör .. 
düncü sınıfa kadar okudu,,,_ 
Tasdikname alarak okuldofl 
ayrıldım. Bu tasdikname ili 
ve kendi paramla Avrupo~d 
meslek tahsiline gidebilif 
miyim? 
C - Pasaport almak için ica'be • 

den kanuni evsafı haizseniz gidebi " 
lirsiniz. .. . 

S - Domuz deri ve kılları ti· 
caretiyle uğraşan bir mües " 
8ese var mıdır, Adresini ya
zar mısınız? 
C - Bu husus hakkında Ticaref 

ve Sanayi odasına bir mektupla IJlU' 
racaat ediniz. Size cevap verirler. 

• S - Gazetenizde intişar ed!: 
Avrupada Gizli Siyasi CeTTP· 
yetler başlıklı yazıda LenTI ' 
hopp'un (Gizli Cemiyetler) 
adlı eseri hangi dillere çev ,..' 
rilmiştir. Türkceye de tercu• 
me edilmiş midir? Fransız ' 
casrnın adı nasıldır? 
C - Sekiz muhtelif büyük dt18 

tercüme edilmistir. Türkcesi yolC • 
tur. Fransızcası~t müellUin adı ue 
berı:ıher (Gizli Cemjvet~r:) divt:t ~•; 
zarak Istanbulda tseyoglunaakı l1 
chette kütüphane&inden tedarik edl1 
bilirsiniz. 

* S - Kendi kendine Fransı~ 
ca okumayı ve tercümeyi ölf 
rendim. Yalnız konu.~amıuo.; 
rum. Bunu temin edecek bı 
eser tavsiye eder misiniz ? ,. 
C - Kendi kendine Fransı:ıC 

konuşmak mümkün değildir. 

* S -1915 te Bursada doğdıl1"-
/talyan tfl/Jaasından ve ·kato' 
lik dinindenim. Türk tabii~ 
tine geçmek ve müslüman 
mak istiyorum. Nereye ve pi 
şekilde müracaat edeyim? ... 
C - Vilayete bir istida ile ııı0 

racaat ediniz. ~ 

Dayak Hadisesi Tahkikot;,. 
Befediye müfettişleri, Düşkünle ~ 

vindeki dayak hadisesi hakkınd 
1
,. 

tahkikatı ikmal ederek raporu !)e })tf 
diye reisliğine vermişlerdir. fi8 j' 
aldığımıza göre hadise, kaydetti ,,J 
miz şekilde vaki olmuştur. AJlC 
müfettiş, verdiği raporda yalnız ~ 
met isminde bır hademenin has't' 1' 
ra fena muamele ettiğini yazınıı:e' 
iktifa etmiştir. Maamafih bu h8 ~ 
menin de derhal vazifesine nfhll:Yw 
verilmiştir. 
= 

1. TAKViM ve 

24 Mart 1939 
CUMA 

i----------~--~---.....,,,..,-
3 Uncil ay 
Arabt: 1358 
Safer: 3 

Gün: 31 

Günes: 5,58 - Öğle: 
İkindi: 15,49 - Aksam: 
Yatsı: 19,56 - İmsak: 

K ....... 1s7 a. ,,.. 5 
Rumt: 135 

Mart: 11 
ız.20 
ıa.2.t 

4,17 

·------,.......----·--"""""· 
Yurtta Hava Vaziyeti ~· 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonund~t{\11 
lınan malômata göre, hava yurdun btı1şll 
bölgelerinde kapalı ve yer yer Y~iJI 
geçmiş, rilzgArlar Trakyada Garbi. ı.ıY'' 
bölgelerde Şark! istikametten orta )( CI' 
vette, Ege denizinde ve Akdenizde 
nuptan kuvvetlice esmiştir. fl'llG 

DUn 1stanbulda hava kapalı geç d 
rüzgtır Cenubu Garbtden saniyede 4 ~" 
metre hızla esmistlr. Saat 14 te ?I ~ 
tazyiki 747,2 milimetre idi. Silhurıet t o' 
yüksek 10,4 ve en düşük 3,5 santıgrıı. 
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BUGON 
t.1eıneı Litvanya 
'le Lehistan 

3 

~ tfflEK 
Et Meselesi ! 

l' cıZcırı: Omer Rıza DOCRU L 

B eYnelrnil.el vaziyet artık gün 
lıştik geçtikçe değişiyor ve her de· 
lıı-.. Çe Yepyeni vaziyetler peyda o-.ror. 

Yazan: B. FELEK 

E tle tırnak arasına girilmez. 
Yalnız kıymık girer, onu da 

cımbızla ~ıkarırlar. Lakin etle miiş
teri arasına girmek için bir mani 

yok . 
etrrı lf~ıe Alrnanyanın Memeli işgal 
l'a.ıı esı, Ve Memeli işgal etmekle Lit· 
>'a.ııYay, da sıkboğaz etmesi, Litvan· 
>'a.sttı iktısadi mukadderatı gibi si • 
tep llıukadderatına hakim olması 

Yeni b" .. 1 .. ile ır vaziyetin tekemmu u -
tt~ldllrdıın etmiştir. Bu vaziyet şu 

e h"T Çek u asa olunabilir: 
ııı, Oslovakyaoın ortadan kaldnl -

sı 1 "t 
>'trı~ .. ı ~anyada Alman nüfuzunun 
~ .Şllıesı, Memelin işgal olunması 
~~ıııe .. Lehistanın vaziyetini son de
lfl.ı ~U§külleştirmiştir. Çünkü bü -
' ~areketler, Lehistam, aşağı 
'· hır Alınan çemberi içine al -

b 
~ ~ıı Lehistanm en bem baş~ı 
~ d~du vardır. Biri Rmyaya bı· 
~hia diğeri Almanyaya bitişiktir. 
\'~~tanın Romanya ile de hududu 
llıt · Fakat bu hudut, çok kısadır. 
~etle Lehistan şöyle böyle üç 
~ ~an çember içine girmiş n 
>~~~et Lehistanda bir hayli he· 
~)':: 'lly~ndınnıştır. Çünkü bu va • 
\ı'l. l..ehıstanı kati bir siyaset ta-'"llle , 

le ~ecbur edecek mahiyettedir. 
'h~tanın şimdiye kadar takip 
~ 81hset, Rusya ne Lehistan a
~a :nıuvazeneyi temin ettl Bu 
1taıa dan iki memleketle de dostluk 
~ea~diyor ve iyi münasebetler çer 
le~al içinde yaşayabiliyordu. Gerçi 
ltt ~~tn Rusya ile iyi münasebet
~lltd lS etıncsi Almanyanın işine ge· 
't 11 l'e Almanya, Lehistanın her· 
d!ıst eıı evvel ve sonra kendisiyle 
d\ 

01nıasını istediğini gösteriyor -

~~tııı için Lehi:c;tan ile on senelik 
~~t tecavüz paktı yapmış ve bu 
~ '-s~~istanın Fransa ile arasında
~ erı ittifakın kıymetini düşür • 

~ "e kus,·a ile arasındaki dost • "'.. ~ 
q11ll&sebetıerini ela .sektevf'l ui'-

1 ~a~ 
4tde . t Çekoslovakyanın geçen ey-
~ .. •ile taksimi sırasında Lehistan
' aca . ~dııt rıstan arasında müşterek 
~4l h"tesisine razı olmaması Lehis -
~ ır derece,·e kadar Almanya • 
Q 8()~ " 
ı.e das lnttınuş ve Lehistanm Rusya 
~llıas lluğunu sağlamlamağa baş • 
~t 1 

da Almanyayı J,ehistandan 
ltıağa d • t" 

L l)ltha Yar ım etmış ı. 
~. lth· sonra vuku bulan hadis~ • 
'lıltltıtd ıstanı, iki taraftan birıne 
d~ L1 deratını bağlamak vaziyetin • d ta}( 
etatı ıyordu. Lehistansa, mukad • 
'it ııa doğnıdan doğruya sahip olllz.,_. 

h ·•ıttıdevdi 
b. "'alt • • 
\'1•ıtıt~ bugünkü şartlar, yaziyeti 
~tQ11 ~le değiştirmiştir. Nitekim 

~\'' . arşovadan gelen haberler 
zıyet· · 

~ ıı .\ ı tavzih etmekte ve Lehıs-
11 bir 1ıtıanya siyaseti aleyhinde o· 

~illı harekete iştirak etmesinin, 
'1dıı~. lleticelu vermesinin melhuz 

"~ııu . 
~ &11 d ızah etmektedir. 

ili \· a lehistanın Alman tazyi · 
~it l~ bu tazyika karşı tedbir al • 
~. zııınunu hissettiğini gösteri • 

' lth· d \aıı h •stanın hu mfüikül vaziyeti 
it aııede w• h .. ~ h 11' d w•1 ~ · Çu .• cegı enuz e ı egı • 
ile 1•1llku hadiseler son derece sü

er·ı 
):>il.it 

1 ernektedir. 
~ halt~~ A vrupanın geçirdiği buh· 
lh.tlt., ı_~ aten nıiihimdir. Ani sade -
,, Q•th' . 
•ı tt tii •rıni takip etmekte ve va-

t. tıden güne miişkülleşmekte-
t. .. litt lı 
~"llaıı d areket nerede duracak ,.e ne 
~lı 'tıaı· ııracak? Galiba bir kimı;e de 

N:.• ın 
'>11dir, ce\'abını verecek vaziyette 

~r--=---=============== 
ansada Mahkum 

t). l)orı ~lan Casuslar 
1

1! eli 'n 3 (A.A.' - Acıkeri mahke
'<ı llllt it~sta. adındaki Jtalyanı ca-

1.ıın-.i arnıJe beş ve Adrien Gros
r-~ lıa ilde birini de ayni ithamla 2 

•'tl:lı lt:c lllahkiım etm~tir. 
t tıcıan a, Dopo Lavoro teşkılatı ta

t<tıı,Qı. Anncoy'de faaliyet sarfına 
lt•ı Cdilnuş idi. 

e, 23 <A • 
ıJ 1938 .A.) - Asken mahkc-
• llıi oı 'nartında Calais'de tevkif e

~ötş11'l~n ~arı Sulzer adını taşıyan 
t~lııe 20 akı Almanın casusluk töh
atı&a<l sene hapsine ve 2U sene 
t'r v il ikametten mcmnuiyetine 

eı-rni.,f 
~ ır. 

Evvelki gün Ankara Halkevinde, müntehibiıaniler Ba,vekilin de 
hazır bulunduğu bir içtima yapmışlardır 

Devletlerin "Müstakil 
Kuvvete Boyun 

• 
Eğmesini istemiyoruz,, 

M. Clıamberlain'in Yeni Nutku 
Fransa ve 
Karşısında 

f n9iltere, Romanyaya Bir Tecavüz 
Lakayt Kalmıyacaklarını Bildirdiler 

Londra, 23 (Hususi) - Mister rette yardımda bulunulmasını istıl
Chamberlain, bugün Avam kamara- zam etmektedir. 

Sadık zade 
Gemisi 

Tehlikede 
~ 

Yolcular Kamil en 

Kurtarılarak 

Karaya Çrkarrf dr 
Antalya, 23 (TAN Muhabirin

den) - Finike civarında Adrasan 
mevkiinde kayalıklara oturan Sad•k
zade vapurunu kurtarmak için hare
ket eden Gemi Kurtarma Idaresinin 
Hora vapuru ancak bu akşam kaza 
yerine varabilecektir. Dlin geç vakit 
alınan malumata göre vapur kayalık
lara oturduğu için makine dairesinin 
altından delinmiş ve su almıya baş
lamıştır. Bu sebeple tehlikeli vaziyet
te bulunmaktadır. sında Almanyanın son hareketleri İngiltere ve Fransa hükumetleri, 

hakkında beyanatta bulunmuş ve Al- İngiltere ile Fransanın Romanyaya 
manyanın maksadı Avrupaya tabak- karşı bir taarruz vukuunda lakayt 
kümse, İngiltere ile diğer memleket- kalmryacaklan hakkında Romanya
lerin buna karşı geleceğini söyledik- ya kati teminat vermişlerdir. 

istemiyorlar. Fakat bir müdafaa ha
reketi yaparken size esasen hücum 
etmiş olan kurdu tahrik edeceğiniz
den endişe edilir mi? 

Vapur evvelki gün Mersinden ve 
Ordre yazıyor: Antalyadan 100 kadar yolcu ve 1200 
Hiç şüphesiz Almanya bir kere ton eşya aldıktan sonra Istanbula ge-

dahn hak ve adalet namına hareket' lirken fırtınaya tutularak Finikeye 
ettiğini iddia edecektir. Fakat, Anş- 22 mil mesafede Adrasan koyuna il
lııs .zam:.uııncla v Sild tler.in · akı ,iliı.a tmak ürtenıif ve koya girerken 
sırasında dn ileri siirülmiiş olan bu kayalıklara oturmuştur. Bu sırada 

nFransız . tnaili!7 -~--1.--L--' 

ten sonra "lngiltere Almanyanın ti-
Gazetelerin mütalealan caretini ilerletmesine mani olmayı 

di.ısü~nıiş VE;. dahili "1Y ............ ~Ar•- rakkında, gazete tefsirlerinden rı -şan bır blok vucude getırmeyı ıste- n :ı 

memiştir. Maksat müstakil devletle. kan netice, Almanyanın muhasara -
rin kuvvet karşısında boyun eğme- smı istihdaf eden batı devletleri pro
mesini temin etmektir. Buna kar;;ı jesinin ileri gitmediği merkezinde -
gelmek hususunda azmimiz kuvvetlı- dir. Bir demokrasiler hattı tesisi hak 
el. d · ı· l.-ındaki pliın hiç değilse şimdilik aır,, emış ır. 

Bugün Rusyanın İngiliz teklifine kim kalmış görünüyor. Halen en az 

delil, artık Mcmcl gibi Alman olan makine dairesi altından delinmiş 
bir şehrin ilhakı esnasında dahi, 939 ve su almıya başlamıştır. Süvari bir 
martında Almanya Bohemya ve Mo- taraftan telsizle knzayı bildirerek 
ravyayı boyunduruğu altına alarak imdat isterken diğer taraftan da can 
hakiki çehresini dünyaya gösterdiği kurtaran sandallarile yolcuları kara
gündenberi bütün kıymetini kaybey- ya naklettirmi~iir. 

cevabı gelmiştir. Cevap henüz neşro- bir Fransız - İngiliz - Sovyet dekla }emiştir. Kazayı hnber alan Denizbank Mer-
rasyonunun teminine çalışılmakta -lunmamış ise de müsait olduğu anla-

şılıyor. Diğer taraftan Lehistanın va. dır. . • . . 

Humanite gazetesi yazıyor: 

zlyetini saran güçliıkler takdir olun- Petıt :arısıen. gazetesı, Polonya-

maktadır. Almanyanın Çekoslovak- nın bu plana dahıl olmağa cesaret e- Hitler yayılmasınrn tahdidine maruz 

."ayı ı",hak ettı'kten sonra Memeli al.:, demed.iğini, Romanyalıların ise Sov- b 
1 

Romanyanın ve Polonyanın istik

lalleri kurtarılabilir. Fakat anc.ık 

, u unan devletlerin kollektif bir 
ması Lehistanı, adeta bir Alman çen- yetlerı davet arzusunda olmadıklan-

' . · 1 gayretleri ve bu memleketlerin dc-beri içine almıştır. Bu vaziyet Lelıis.. n~,. rü.nkü So\!et ~~irakının mese e-
t anda endişeler uyandırdığı için Le- yı ığlak edecegı mutaleasında olduk- mokrat devletlerle teşriki mesai et-
histanın Alman siyaseti aleyhinde larını bildirerek diyor ki: meleri ile. 

herhangi bir harekete iştirakinin va- "Varşova ile Bükreşin Sovyetler ----o----
hlın neticelere sebebiyet vere<:egi söy Birliği hakkındaki itimatsızlıklan lngilterede Suikastler 
lenmektedir. tesanüt hareketini mahsus bir suret Londra, 23 (A.A.) - Bu sabah Co-

İngiltere ile Fransa arasında sıkı te zorlaştırmaktadır. Bonnet, Fran - ventry'nin ana caddesinde bir bom. 
temas devam ediyor. sız cevabını dün Chamberlain'e ver- ha patlıyarak 200 yardalık bir daire 

Salahiyettar bir menbadan bildi- miştir. Fransa. bu cevabında bir Al dahilinde kain evlerin camlarının kı
rildiğine göre Bonnet, diin öğleden man yayılmasının önüne geçecek bü- rılmasına sebebiyet vermiş ve cadde 
sonra, Chamberlain'e her türlü la- tün İngiliz teşebblislerine müzahere- de büyük bir delik açmıştır. Nufus\a 
arruz aleyhindeki İngiliz planına te amade olduğunu bildirmektedir. zayiat yoktur. 
Fransa hlikumetinin kayıtsız ve şart Epoque gazetesi diyor ki: Londra, 23 lA.A.) - Birmingham 
sız olarak muvafakat etmiş olduğu- l}azı devletlerin hala Alman taar- sokağında iki şiddetli infilak olmuş 
nu tahriren bildirmiştir. ruzu karşısında birleşmekte tereddut ve ıki ev yıkılmıştır. Civardaki bina-

Fransızların mütekaddim teah- etmeleri sebebi anlaşılamaz.Bize -;öy-ı lnrın da camları kırılmıştır. Iki kadın 
hütleri, Holanda ve İsviçreye kar§) lendiğine göre, bu devletler kendile- hatif surette yaralanmıştır. Polis, beş 

Vukuunda Otomatik su- rini tehlikeli bir vaziyete düşürmek kişi tevkif etmiştir. bir taarruz 

sin postasını yapmakta olan Mersin 

vapuruna derhal imdada koşmasını 

bildirmiş, Mersin vapuru yolunu de

ğiştirerek kaza yerme yetişmi~tir. 
Sadıkzadcde bulunnn yolcuları Mer

sin vapuru almış ve hiçbir nüfus za-
ı 

yiatı olmadığını telsizle bildirmiştir. 

Sadıkzade vapuru 1600 tonluktur. 
Vapurculuk şirketinden üç sene ev
vel Dcnizyollarına satılmıştı. 

Yunanistan Zirai 
lstihsalôtında Tekamül 
Atina ,23 (A.A.) - Yunanistan 

Ziraat Bankası idare meclisi toplan
tısında bir nutuk söyliyen Başvekil 
Metaksas, hükumetin zirai politika
sını anlatmış, ezcümle buğday istih
salinin dahili istihsalin mühim bir 
kısmına tekabul edecek derecede art
tığını bildirmiş ve bundan böyle ta
kip edilecek ziraat politikasının a
na hatlarını da teşrih eylemiştir . 

·~--------------------------------------------------------------------~-----------------------~ 

Ciimleye malumdur ki: İstanbul-
da et arasıra ucuzlamış gibi görünen 
ve ekseriya fiyatı yükselen bir gıda-

dır. 
Bunun, halk maişeti iizerine, hal-

kın sıhhati üz.erine ve nihayet hal
kın alacağı gıda iizerine olan tesiri· 
ni giiren hiikiımet bir (et narin) te
sis etti ve bunu tntbika geçti. 

Geçen sene tatbik snhası~a .giren 
bu u uliin bugün artık resnu hır da
ire olan Belediye iktısat Miidürlü • 
.. .. de lüzumsuz ve faydasız ol -gunce · 
duğu ileri sürülecek kadar modası 
geçmiş bulunuyor. 

Bu usul tatbik edildiği zaman da 
halk eti bu narh üzerinden alıyor -

du. . d"ğ. 
Çünkü, kasap müşteriye ıste 1 1 

Yerden et vermivor ve böylece fada 
fiyat almak için. de bir nevi tazyik 
yapıyordu. Kasabın da hakkı yok 
değildi. Bir çoklan bana mezbahada 
36 kuruştan satın aldıktan resmen 
ınalunı olan sığır etine belediyece 
yine 36 kuruş perakende fiyatı kon
duğunu anlattılar. Böyle resmen 36 
kuruşa kasaba satılmış etin kilosuna 
Yine 36 kuruş narh koymak, kasaba 
hiyle Yapmasını veya ticareti ter • 
ketmesini teklif etmek demekti. 

Teessüfe şayandır ki· bu noktayı 
hilen orta memurlar da

1 

daha yük • 
s~kleri ikaz etmediler. Et mc clesi 
hır İstanbul derd· "b• d" .. ··ıd·· 

'

r • ı gı ı uşunu u. 
e nıhav t .. 

J e oncc kuzu, sonra kıvır -
cık narh ha · · ı .. rıcı nrakıldı. Piyasada 
D.nglı.ç yok, Karanıan da kalmadı. 
Şımdı narh bir tenıennı'den b. 

i , ır me-
ras mden, bir fivat ... lart d .b . · " asın an ı a • 
rettır. Kasap dükkanında b 1. t . .. .. .. .. u ıs eyı 
gorursunuz. Fakat 0 listede 

1 Yazı ı ô· 
lan narh mallarını hulama ... •ı • ....~ nız. 

Narh harici kuzu v~ lnV1y-·ı. _.__ .. ...- -nna-
ga mecbur olursunuz. 

Bence hu narh usulii tutma 
mış

tır. Maksadı temin edemem·ıst" N .• ır. e-
den? Orasını bilmem. Bildiğim ve 
n~zarı dikkati celbetmek istediğim 
hır şey varsa o da etin pahahlığıdır 
Bu µahalılık kış pahalılığı da değildi; 

Bu pahalılık iizerinde adam akll
h i~lenmek lazım gelen hir iktısadi 
etiidle ancak kökiinden halledilir 
hayli girift bir meseledir. Pakat he: 
şcyd<'n en·el et pahalılığına çare bul 
mak i~İn bir eski tedbiri hatırhınıa
mak mümkün olmuyor. 

Vaktiyle, amma 30-35 !'ene evvel 
de et böyle pahalılık göstermiş. B~
lerUye kasap dükkanları açmış ve 
et fiyatını bir hayli ucuzlatını~. 

Şunu bir denesek ne olur? 

ltalyan Krallnın 
Mecliste Nutku 

Roma, 23 (A.A.) - Stetani Ajan
sı bildiriyor: 

Kral, Korporasyonlar meclisinin 
açılması münasebetiyle söylediği nut 
kunda. Habcşistanın fethinden ve 
İmparatorluğun tesisinden bahse
derek bu hadisenin İtalyan dış poli
tikasının ana hatları üzerinde kati 
bir surette müessir olduğunu, Sank 
siyonlar buhranının İtalyanın Mil
letler Cemiyetinden çekilmesiyle 
nihayet bulduğunu, bundan başka 
1936 Teşriruevvelinde siyasi olduğu 
gibi ekonomik ve kliltlirel bir es~s 
üzerine Roma - Berlin mihvcrinın 
tesis edildiğini ve tedricen Japonya, 
Macaristan ve Mançukov ile miina
sebetlerin takviye edilmiş bulundu
ğunu bildirmi~tir. 

Italya, ebedi bir barış hakkında 
hayahha kapılmamakla beraber, im.. 
paratorluğun membalarının tama
men inkişaf edebilmesi ıçin barı~ın 
mıimkün olduğu kadar ı~un muddet 
devamını istcmektedır. 

Kral, Arnavutluk, Yugoslavya, Po
lonya ve Isviçre ile olan pek dostane 
münasebetleri de kaydeylemiştir. 

Kral Majeste Birinci Gazinin yıldönümü müncuebetiyle Ankara Irak sefaretinde verilen resmikabule 
Bcifvekil ve Vekillerimi% iştirak etmişlerdir 

--0 -

Polonyada Harp 
Ekzersizleri 

Varşova, 23 (A.A.) - Uç gün de
vam edecek olan hava hücumlarıtıa 
karşı müdafaa ekzersizleri bugün 
Varşovada başlamıştır. 



1". ah~ ~.•rii'e.ı-e .r ele 
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Birbiri ile Elti Olan Kardeşler 
Ağabey ile Abla Boşandıktan Sonra, Küçük Kardeşler Birbirlerinden 

Hoşnut Olduklan Halde Boşanmak istiyorlar 
Ekseriya, tannnadığı yabancı bi'r 

ailenin ikızile evlenmektense, tam
drğI, huyunu suyunu bildiği bir 
ailenin kızını almak daha iyidir. 
Fakat bu sözlerle doktorların hoş 
görmediği akraba ile evlenmek 
sistemini müdafaa etmek istemi
yorum. Amca, dayı, teyze kızla

rile evlenmenin gerek irsi hasta
lıkların ve zaafların nesli tered
diye götürmesi bakımından sıhhi; 
gerek kapalı aileler meydana ge
tirmesi noktasından içtimai ve ge
rekse aile mallarının hep ayni da
ire içinde kalarak inlmam ve te
vezzü etmemesi cihetinden iktısa
di mahzurları olduğunu kabul edi
yorum. Fakat tamdık aileden kız 
almak meselesi bu şekle gitmeden 
de mümkün olabilir. Mesela eski 
aile dostları vardır, sıhri hısımlar 
vardır. Bilhassa bu son şekil, yani 
izdivaç dolayısile akraba olunan 
aileler arasında, enişte kardeşleri
le evlenmek, bacanaklık, eltilik 
memleketimizde çok görülen şey
lerdir. Mesela iki erkek kardeş 
iki kız kardeşi alırlar. Bu suretle 
toptan alış veriş olmuş ve tenzi
lattan da istüade edilmiş olur. 
Şaka bertaraf, şimdiye kadar 

bu tarzın akluna gelmiyen bir 
mahzurunu geçen gün mahkemede 
gördüm; yüreğim parçalandL Hiç 
bir sebep yokken, SJrf böyle toptan 
izdivaç yüzünden masum bir aile 
yuvası bozuluyordu. 

İki erkek kardeş, iki kız kardeş
le evlenirler. Her iki çift te mesut 
olduğu gibi iki aile de bu muzaaf 
akrabalık münasebeti ile bahtiyar
dır. Ne erkekler arasında, ne de 
kızlar arasında birbirlerini kıskan
malanna sebep olacak bir şey yok

tur . Ayni kumaştan ve ayııi ter· 
zide dikilmiş elbise giyen kardeş
ler gibi her iki tarafın kardeşle-

ri de ayni fabrikanın mahsulile 
evlenmişlerdir. Keyülerine diye
cek yok. 

Fakat insan madde değildir ve 
iki kardeş ayni fabrikadan çıkmış 
iki makine gibi birbirinin tıpatıp 
kopyesi olmaz, nitekim bir zaman 
sonra bu eş makinelerden birinde 
bir arıza başgösterir. Ağabey ile 
abla araSJnda geçimsizlik başlar. 

Sebebini bilmiyorum. Çünkü bu 
ilk mesele epeyce evvel olmuş ve 
neticede mahkeme kararile boşa~ 
mışlar. Benim yetiştiğim dava bu 
değildi. Küçük kardeşlerin dava
sıydı. Birbirine o kadar çok yara
şan iki genç ayrılmak istiyorlar
dı. Sebep olarak şüphesiz gccim 
sizlik ileri süriiliiyordu. Geçim
sizlik, avukat ağzile ''bütün esbr- ' 
gayri malıimeyi" ihtiva eden bir 
fesat kumkumasıdır. Oraya ne 
soksan girer. Ve bu yüzden boşan
ma davalannm yüzde doksanı, 

medeni kanunun tesbit ettiği di
ğer muayyen boşanma sebeplerir 
den değil, bu geçimsizlik sebeple
rinden açılmaktadır. Geçimsizlik 
söylenmiyen hakiki sebeplerin 
perdesidir. 

Mahkemede iki tarafın avukat
ları da bu geçimsizliği şe1dllendfr.
mek için birçok gayret sarlettiler 
Şahitler dinlettiler. Evlilik bağı
run bu genç çifte bir saadet zinciri 
değil, bir pranga giıbi geldiğini ve 
serbest bırakıldıkları takdirde da
ha mesut olacaklarını söylediler. 
Bereket versin çocuk yoktu, ve bu 
yüzden muhakeme kolaylaşıyor

du. 
Drşanya çıktığnn zaman, içerde 

ağlıyarak şahitlik etmiş olan, genç 
kadıınm halasını gördüm. T eselli 

için birkaç kelime söyledim. Meğer 
kadıncağız boşalmak için f1rsat 
arıyormuş. 

Bir Dolandırıcılık iki Analı Çocuk 
İddiası Davası Dün 

Mahkemede Neticelendi 
Dün meşhut suçlara bakan asıı)".O l n··rt ede be · d d 'k' 

d 
.. d '. o sen n rı evam e en ı ı 
or uncü ceza mahkemesi "Galata- lı uk d d.. k • 

ıına çoc · avası un son ve atı 
saray ve Fenerbahçe mecmuası,, adlı 

1 

_,,_ · · k di ib' . • . . s~u.uaya gırnuş ve anun şım 
ır ımtıyazdan ıstıfade ederek şunu, 0 k · N · h kik• 

bunu dolandırdığı iddia edilen Malı- o uz yaşına gırcn ermıne a ·ı 
t S 

· · h k anasını bulmuştur. Davacı Fatma Il-
mu aırnın mu a emesine devam e- . . . . . 
d 'ldi lddıa' . ·· M h S . . han ısmınde hır ışçı kadındır.Dava e-

1 • )a gore, ı a mut aım ı-
ki senedenberi muhtelif ceza mah- dilenler de mahallcblci Ali ile karısı 
kemelerinde ve aleyhine açıl~n dava- Fatma Nezahattir. 

- Ah evladrm, dedi, bilmezsi
n iz niçin ağlıyorum? Her şey ha
kim hu zurunda söylenmez. Evlii
dırruza kendi elimizle kıyıyoruz da 
ondan ağlıyorum. 

Onu korkutmamak için sustum 
ve bekledim. Bir iki hıçkırıktan 
sonra devam etti: 

- Bu gördüğünüz yeğenimin ab
lası, damadın ağabeyisile evliydi. 
Yani iki kızımızı iki erkek kardeşe 
vermiştik. Delikanlıların ailesi es
ki dostumuzdu. Dünyada bundan 
daha uygun bir izdivaç olamaz ıil
yorduk. Fakat iki sene evvel bü
yük kızımızla kocası arasında ge
çimsizlik başladı. Gittikçe ar 
gittikçe arttı. Kocasının kıskanç

lığı zavallı kızcağıza rahat yüzü 
göstermiyordu. Nihayet mecbur 
olduk, mahkemeye başvurup kızı 
ayırdrk. Beş ay evvel boşandılar. 

Küçükler gül gibi geçiniyorlard 
Fakat iki aile arasında bu boşan
ma yüzünden çok garip bir vaziyet 
hasıl oldu. Eski dostluk düşmanlı
ğa döndü. Ama gene bir noktada 
bu dostluk, resmi bir bağ halinde 
duruyordu. Bir müddet bu vaziy~ 
te alışmağa çalıştık. Fakat olma
dı. Birbirlerini sevdikleri halde 
sırf aile düşmanlığı yüzünden na
hak yere ayrılmağa mecbur kal
dılar. Biz de geçinemiyorlar diye 
şahitlik ediyoruz. Zavallı yavru
muzun yuvasını kendi ellerimizle 
bozuyoruz. 

Kadıncağız yeniden bir hıçkırık 
nöbetine tutuldu. Ne yapabilir
dim? İşin teselli tarafı yoktu. 
Mahkemeye girip hakime hakika
ti ihbar mı etmek lazımdı? Ben 
ne yapmaık icap ettiğini düşünür
ken avukatlar mahkemeden kara
n almışlar, dışanya çikıyorlardL 

t. K. 

Randuvucu 
An ika 

Yakalandı 
Polis altı ay eV\·el gizli randevu

culuk yapan ve genç kadınları fuhşa 
teşvik eden Anika isminde ecnebi te
baası bir kadını milli sınırlar harici
ne çıkarmıştır. Fakat Anika bir müd
det sonra gizlice Istanbula dönmüş, 
ve eski işine devam etmek imkan ve 
fırsatını bulmuştur. Fakat takipten 
kurtulamadığı için yakalanmıştır. 

Sultanahmet sulh b \ ·inci ceza mah 
kemesi, dün bu davayı neticelendir
di. Anika kendisini müda!aa eder
ken: 

- Bay hakim, benim evim, çoluk, 
çocuğum Istanbuldadır. Ben bu giizel 

TAN 
lzmirde MaltlrOm Olan Casusluk Suslufarr : 

lzmir Ağırce.za mahkemai taralındccr. ccmıslulı suçrınJan 
mahkiim edilen Mirçel, Rangel, Çohol ve Oıen 

k aran Jinliycrlar 

Maarif Müdürleri 

Arasında Tayinle r 
Ankara, 23 (Tan Muhabirinden)
Maraş maarif müdürlüğüne Bitlis 

Müdürü Nurettin Siret, Siirt maarif 
mtidürlüğüne Balıkesir ilk tedrisat 
mü.fetti~lerinden Hüseyin Zeki, Ri
fat Gayretin Sıvasa nakli dolayısile 
acılan Trabzon maarif müdürlüğiine 
Erzurum maarif müdürü Hamdi, Er
zurum maarif müdürlüğüne Ağrı ma
arif m~ürü Hüseyin Avni, Antalya 
maarif müdürlüğüne Sıvas mnar.li 
mı.i.dürü Cemal Gültekin, Bitlis maa
rif müdürlüğüne Tekirdağ ilk teclri
sat müfettişlerinden Halit, Ağrı ma
arif müdürlüğüne Eskişehir ilk tedri
sat müfettişlerinden Nabi, t~lim ter
biye azalığına ikinci sınıf müfettis-
lerden Reşat Şemsettin tayin edil
mişlerdir. 

Hendekte Tütün Satııı 
Hendek, (TAN) - Inhisarlar ida-

resi tütün mübayaasına başlamış, bir 
günde elli bin kilo tütün c:.lmış, bu 
suretle piyasa açılmıştır. Verilen fi
yat 35 - 45 kuruş arasındadır. Bu 
fiyatların zürraı tatmin ettiği söyle
nilmektedir. 

Bu sene tütünler zürraca anbara 
getirilirken , tartılırken ve satılırken 
sıraya riayet edilmekte, buna bizz:ıt 
inhisarlar müdürü Cemil nezar et et
mektedir . 

Meteoroloii 
lstsayonu 

Riitahya <TAN) - Şehrimizin sev
rüsefer vo endüstri bakımından al-

makta olduğu ehemmiyet dolayısile, 
buradaki meteoroloji istasyonunun 
yeni baştan kurulması, kadrosunun 
genişletilmesi, birinci sınıf istasyon
larda bulunması Iazım !!elen fenni 
cihazlarla teçhizi kararlaştınlmqtır. 

Yeni istasyonun, şehrin doğusunda 
vapılacağı ve inşaata yakında başla

nacağı öğrenilmiştir. 

HALKE~=~RINDE j 
Halkevlnde Konferans 

Beyoğlu Halkev lnden: 

1 - 25-3-939 Cumartesi günü saat 16 
da Evimizin Tepebaşındaki merkez bina
sında Ankara Hukuk Fakültesi Profesör
lerinden Bay Mazhar Gaknil tarafından 

«İleri Deniz Ticareti Hukukunun Seyrio 
mevzuunda mühim bir konferans \'erile
eekür. 

2 - Herkes gelebıtlr. 

* Toplantılar, davetler 

Kızılay ToplantıS1 
Kızılayın Eminönü şubesi senelik kon

gresini Cumartesi günü saat 14 te Tica
ret Odası !l<ılonunda yapa<'.'aktır. * f -vıf. ,.. ,,....ı.. . .. 1 A ...... 1 ... - u .. . _ 1 ._ .... .-- ... 1:ı.. ... 

leııide toplantısı 26-3-939 Pazar ıünU 

saat 10 da Alemdar caddesindeki Alay 
Köskilnde yapılacaktır. 

·: inhisa·rıar ;'Umum Müdürlüğü · ilanları -.'' 
1 - 27 /2/939 tarihınde ihale edilemiyen 250.000 metre düz beyaz 

kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminat 2906 lira 25 
kuruştur. 

III - Pazarlık 30/3/939 tarihine rastlıyan Perşembe gün ü saat 14 
de Kabataşta Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte mezkur ko-

misyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

Bu Akıam T U R A N T iyat rosunda 

24- l • 939 

:RADYO 
ANKARA RADYOSU 

T ürkiye Radyodüüzyon Posta11~ 
T ürkiye Radyosu Ankara Rad1-' 

Dalga U7Unlu~u 
t 839 m. 183 Kes. 12n ıc 

T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 ~ 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes. 20 S 

Cuma, 24. 3. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk miiziJI 
Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans, J'll:, 
oroloji hRberleri, 13,15 - 14 Miii!C (1'' 
lodller - PL) 

18.80 Program, 18,35 Müzik - pl. (rft 
müziği) 19 Konuşma (Tayyareci I•ot1 
şuyor). 19,15 Türk m\iziği (Fasıl heYetı 
Celal Tokses \•e arkadaslan, 20 .Ma 
meteoroloji haberleri, ziraat borsası ( 
yat) 20,15 Türk müziği: Çalanlar: l<~ 
Niyazi Seyhun, Zühtü Bardakoğlu, 

1 
Kndri, Cevdet Cniıla. Okuyanlar: il~ 
Recai, Safiye Tokay, 1 - Acem lt~..t 
pe~evi, 2 - Nikogos Ağa - Acem ıcuı,;. 
şarkı - Seveli gönlüm ey melek !lirrt• 
ni. 3 - Melekzet Efendi - :rerab ,, 
şarkı - Titrer ;rüretim ol gfiliter. " 
Ferahnfık ~rkı - Bir sebeple gücen~ 
sin. 5 - Kemal Niyazi Seyhun .- !fi\ 
menc:e taksimi. 6 - Hafız Yusuf - JtO 
seynl sarkı - Saçın bUkQmleri, 7 - ~ 
seynii saz semaisi, 8 - Tanburi Ali ti 
di - Nihavent şarkı - Sevdim yine. 9 
Renk Fersan - Suzin~k ı;arkı - O 
kimJ isterse, 10 - Refik Fcrsan - t1~ 
şarkı - Kız bilründe ~alına. 21 :M~u 
ket saat ayarı, 21 Konuşma (H~ s 
spor servisi), 21,15 Esham, tahviliıt. _,,, 
biyo - nukut borsası (fiyat), 21,25 ?ter 
li tılô.klar - R. 21,30 Müzik (Ri1~ 
cümhur Flarmonlk Orkestrası) Şet ~ 
etorlus, 1 - Rossini (Seville berberi~ .. .f. 
peraınndan uvertür. 2 - s. W. fdiiJIV 
Bohemya müziği n) Furiant, allegro ırı~ 
to e feroce, b) Polka, c) PassacagU:ı. 
Köy düğünü, 3 - Ed. Grieg: Senfoll 
danslar op. 84. a) Allf>gl'o moderııtt',r 
ma.rcato, b) Allegretto grado!>O, c) .411 
ro giocotto, d) Andante - Allegro ııı0 ~ 
e risoluto. 4 - C. M. Von Weber .... ( 
Berlioz - Valsa davet, 22,40 :Müzik 
peretler - Pl.) 23 Müzik (Cazband 
Pi.) 23,45 - 24 Son njans haberleri 
yarınki program. 

SENFONiLER: 
21,10 Viyana: Senfonik konser. ı1/ 

Frankfurt: Chopin. 22,10 Stutgart: Sc~ 
nik konser. 22,10 Roma senfonik kO 
H'*- l'IF KO NSERLER: d 

17,10 Bcrlln kısa dnlgııSl: Kan~lt -~ h 
siki (8,15: DevRmı). 12 Prag kısa dııa;iJI 
Karışık program. 13: Orkestra). 13 ses·. Ilı 
kısa dalgası: Hafif musiki (14,15 g~ 
15,30 Pral{ kısa dıılgası: Orkestra JcOI". 

~ d;l~~s;; 1:: sonu- konseri (19.10: ~ 
mı). 18.10 Peşte: Macar mıırşlan. ~ 1' 
Peşte: Çigan orkestrası. 20 Viyana: 
mu"ikisi. 20,25 Brüno: Krınşık pro~t1 
20,30 Berlin kısa dalr,:ısı: Halk şar1'~~ tıı 
21,10 Uypzig. Rtı11 musik!~i. 21 Pra.g. O' d;ı 
dalgası: Kan~ık musiki. 21,15 MiJafl·~ \·l\ 
peralardıın parçalar. 21,45 Berlin şıt_ lq 
dalgası: Orkestra konseri. 21,50 J'C 
Liszt'in eserlerinden. 22,30 Parb p. 1'· ~ h 
Yeni Avrupa musikisi. 22,30 FJorll sa 
Grieg, Liszt, Çay. le 
OPERALAR, OPERETLER: ~s h 

20,10 Prng kısa dalga~ıı: Operala rll \t 
20,30 Bükreş: <Zigeunerbaron) or' 1. 
21,10 Breslau: (Obesteiger) opernsı. 2 

Florans: (Froubadour) operası. 

ODA MUSi K İSİ: Jı 
l 1 Bertin kısa dalgası: Piyano -.,

1
, 

man (Brahms) 17,45 Prag: Kuartet. "' 
Brün: Yaylı sazlarla serenadlar. 
R ESiTALLER: tıf 

16,45 Berlln kısa dalgası: şsrıc;, 
Filistin Radyosu okuyı.ıcularınrlan ZE- 08.30 :Keza). 17,10 Brün: Şarkılı kO 1,. 

KİYE HAND&"lll ve YILDIZ FAİDE ve 19,20 L.'iypzlg: Harpa. 19,40 Kolonya:~ m Amb"-Sadör Saz Heyeti birlikte ERTUG- ni piyano musikisi. 20 Bcrlin kısa da ıı 
Şarkılar. 20,25 Breslau: Brahms. 2~ ıotl 

RUL SADİ TEK ve arkadaşları LASTİK "" rih: Halk şarkılan. 23,10 Zilrih: WY0 

PATLADI Vodvil a perde Tel: 22127 iiilllıiiiiiiİlllıl l sel. (Bach) Schumann, Faure). 
DANS MUSİ K İSİ: J 

larda mevkuf olarak hesap verdikten Bu dava sulh, asliye ceza ve sulh 
sonra geçenlerde serbest bırakılmıştı. a~liye hukuk mahkemelerinde birçok 
Mahmut Saim çıkar çıkmaz gazete- safh~lardan g~miş, iki _tarat kah suç
lere bi:r ilan vererek seyyar müvezzie lu, kuh davacı ı:;kemlesınde oturmuş
ihtiyacı bulunduğunu söylemiş ve ı lardı: 7ocuk ta dahil olduğu halde 
717 numaralı posta kutusuna cevap hcpsının kanları adli tıp işıeri mües
verilmesini istemistk. Niyazi ismin- seseslnde muayene ettirilmiş ve ni
cle başka yerde 30J liraya çalısan bir h.nyet asl~ye altıncı hukuk mahkeme-

• •. :ı . sı son kararını vermiş çocııgu· n Fat 
genç Mahmut Saıme muracaat etmış . • -

şehrin suyu ile, havasile büyüdüm. ! 
Nasıl olur da yabancı memleketler- ~-
de kalının diyordu. 

11,45 Berlin kısa dalgası: Valsle!'· 
P(?fte: 23,10: Pc~te. ()ld 

~~ 
Göz kamafhrıcı ko•tümler ve yeni elemanlarla ı ı.., 

DiKKAT! PEK YAKINDA : 
ve ilan ettiği mtivezziliği istemistir. ma Ilhana aıt olduğunu bildirmiştir. 
M

-'- t S k ,. · d 40 'ı· Yalnız mahkeme bu kararını rei-
a:ıımu aım enaısıne ay a ıra . h 1 f . 

-· . fak t 25 ı· lık b. k sın mu a e etıle ve eksP-riyetlc ver-
verecegını ve a ıra ır e- mişti M b 11 b · · d 
falet akçası Hı.z1m olduğunu söylemiş . t.' Ta a .e ıcı hkavayı ı:myiz et-

1 
T" • nıış ır. emyız ma emesı verilen 

ve bu parayı da a mıştır. Nlyazı 40 k · b tl' ld - t sdik . _ . . . . . . ararı~ ısa e ı o ugunu a ct-
lıra maas alacagı ıcın eskı ışını bı- . d' d 5 I t b 1 ··da . , · nuş ve tın o yayı s an u mu eı-

rakmıs ve sonra da doliudırıldığmı .1.-· ~·· d · ti. B k - .. umumı ıgıne 6 on ermış r. u arar 
enlayınca mahkemeve muracaat et- ., rt k k ·· er' d b cı,- 1 . : . . ı,e a ı çocu uz m e a:t'Aa arının 
mlştir. Niyazı kendısı gıb dolandırı- t h.. h kk k 1 t 
lan Burhan, Kemal, lsmet, Mehmet, 
Hi.kmet, Sıtkı, Reşat, isminde altı da 
.,ahit göstermiş ve dinlenmiş:ir. Mah
mut Saim dUn miidafaasmı yapar

ken: 
- Hukuku medeniyeden ıskat c-

dlmiycn her vatandaşın akt, ,imza ka

rıunu medeniye müstenit bir hakkıdır 
~iyazinin iddiasında hiçbir makul sc-

ep yoktur. Kendisine iş verilmemiş 

ve parasının vadesi gelmiş te iade e

dilmemiş değildir. Ben kendisiudE>n 
aJdıaım parayı ya 31 gün sonra iade 

b • 

edecektim ve yahut İ§ verecektim. 

Ben 3o senelik matbuat hizmetka

rıyım. Hiçbir kanun va~esi gelmiyen 

bir senet ve taahhüt için vatandaşı 
itha m etmez. Ben bcr<:ı~imi isterim. 

d •di. 
Muhakeme karnrın tefhimi için baş 

csa· up a ı a mamış ır. 

Yangın Yerinde Keılf 
Müddeiumumilik dün de Hasan 

ecza deposu ve Sultanhamamı yangm 

!arile meşgul olmuştur. Hasan ecza 

deposunun molozları }\enüz kaldırıl-

mamıştır. Sultanhamamı yangın ye

rindeki dort müesseseye ait kasalar-

dan çıkan defterler dün mtiddeiumu
milık tara!mdan tetkik edilmiştir. 
Bugün keşi! heyeti yangın yerinde 
bir keşif daha yapacaktır. Hasan ec
za deposunda da yarın bir keşif ya
pılacaktır. 

T EPEBA$1NDA DAAM 
kısmında 

Bu akşam saııt 20.30 dı> 

KORKUNÇ GECE 
KOMEDi K ISM I NDA 

Ru aksam saat 20.30 da 

Bir aralık bayılma arazı da göı:ıter
di. Haklın şahitleri dinledi. Dosyayı 
tetkik etti. Suçun:.ı sabit gördü. Ken
disine bir ay hapis ve 25 lira para ce
zası verdi. Anika mahkumiyetini bi
tirdikten sonra tekrar milli hudutlnr 
haricine çıkarılacaktır. 

80 Yaşındaki Babasıll llt 

TANASA REVÜ ve TRUPU öıdürdü lli4 

100 arti&t sahnede • Feer:k baletler - Muhtefem dekor la-r Mardin fTAN) - Şehrimizin~~ 
• mahallesinde oturan 25 yaşında f 

M A K S 1 M 1 de san. babasile kavga etmiş ve 808 D' 

i~---••••••••••••••••••••••-~· ~~~~~~M~m~u.~,-, 
dunla vurmak suretile öldüntıilşt 

S A R A Y ve i P E K Sinemalarında 
Senenin en muazzam TORKÇE sözlü, ŞARK Muıikili SOPER FiLMi 

Muai1ki kıanu M. C. ve OST AD CEVDET KQZAN 
Şadalar: NADIR - HAMiD DIKSES - K. SAFiYE 

ProlfTama ilcive : 

1 • BURSA SENFONiSi • TUrkçe sözlü ve Muılklll 
2 • MEMLEKET GAZETESi : EKS. KÖSEIVANOF ANKARADA • SiPAHi 

OCAGI ~T YARIŞLARI • tSTANBULDA seçim - Pera • Şişli Futbol Maçı 
3 - FOKS DÜNYA HABER 

Katil kaçmıştır, aranılmaktadıf· 

Basın Kurumu 
Balosuna Davet 

Bııaın Kurumu Başkan l ığında l1 ~ tfo 

Martın yirmi beşinci C";umartesi ıı~ 
T aksimde Maksim salonlarında. </ t>tıl 
r:ek olan balomuz için. asli ve ıtl(l uıı1 
fızamı7.a d:wetname gönderilmesine 1 

göriilnı<'miştir. ıl 
Bu arkad:ı şl:mn, clavetçi sıfııtiyJe. ıcfi 

vctlilerimizl karşılamak üzere, o ıııc 
refıknlari~ lı• bit ilkte brıloyıı gelme 
r ica ederiz. ~ 

:::;;::..-

MEVLOT J 
Ufulile a ilemizi sonsuz acıya Jıt 

eden kızım Şennini toprağa ve / 
mizin sen esi olan bugünkü CuJll' ,c 
nü ruhuna mevlCıdü şerif oktl11 rt 
ğından kendiı:ıini sevenlerin ,·e ~ 
edenlerin öğle nama!mı nı~t~ rı 
Beyoğlunda Ağa Camiine teşrıf c 
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-r~N 
Gündelik Gazete 

--• ----0--

TAN 

• • • 
1 

4~~~~~~~~~~~~~·' 
TAN'ın heden: Haber· 
de. fikirde, herıeyde 

temiz. dOrOııt. eamlmf 
olmak, karlln gazeteal 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
'l'ürkiye Ecnebi 
~ 
1~~~ Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

400 
,, 6 Ay 1500 ., 

IS ,, 3 Ay 800 ,, 
O ,, 1 Ay 300 ,, 

~ıllcUerarnsı posta itHhadına dahil 
l)lıntyazı memleketler için abone 
~edeli müddet sıraslyle 30, 16, 9. 
~: liradır. Abone bedeli peşındir: 

Atomu Parçalamak için 
Kullanılan Mermiler 

C res değiştirmek 25 kuruştur. 

1 evap için mektuplar 10 ıturus-
lt PUi llAve,ı l~zımdır. 

~~============= 

liayırh Sürpriz 
)'arından sonra, Millet yeni me· 

huslarını tanıvacak. c·· ~ 
llad Unün mevzuu budur. Ve Avru· 
k a gittikçe vehamet ve ehemmiyet 
l'tsheden hadiselere rağmen, mille· 
ı en f d aıla alakadar eden mevzu bu· 
llr !'\ 

la.tı · creye girseniz, kiminle konuş· 
~tiıı, ilk muhatap olacağınız sual. 

ltlı:a~ata dairdir. Bundan ~a a~l~. • 
lıt kı, bu seferki intihap butun 
,_ı k i H 

tiil e ette, şimdiye kadar eş go • 
?ttrıeıniş bir afaka uyandırmıştır. 

cıltıı~illt!tin, bu intihaptan, çok mem· 
k 'Yethnhş bir netice doğacağına 
b~\'\-et}i enıniyeti, ortalıkta dolaşan 

liin • · 1 d ded· rtvayetlcrden, tahmın er en, 
•kodulardan anlasılmaktadır. 
b . " fı.ıık 11 ıntihahın ilk kazandığı zafer, 

llt kın lükaydisini tnmnmiyle yen • 
b~ .. 0lnıuştur. Bu tch1ikeli lnkaydi, 
b· Un Yerini emniyet ve iınan dolu 
•tat·•- ' · ~ atiaya bırakmış bulunuyor. Rır 

tı ç gün evvel halkın r,ey pusulaları 
ı, il ' la andığa bırakmadan evvel, ne 

d lttltni bir alaka ile ve dikkatle göz· 
ell 

h geçirdiğini icimtzi tatlı tatlı 
OpJ ' • 

ııı.· illan derin bir s~vinçle seyret 
1itik. 
Jt,.... ·ıd·~· • "i ,, ıne kıymet ven ı~ıne ınan • 

htısla - .... • ···-
~e ta Vereceği kıymet de, hiç şUp-
'°e ~<>it ki, o inanç nisbetinde fazla 

n?\'\'ct]j olacaktır. 
llıekııı, halkın bu emniyeti göster • 
da

11 
e sukutuhayale uğramıyncnğın

"et etniniz. Ve bize en derin hazzı 
l;ı '" dt!, hu emniyettir. Bu intihap· 
hııs11"~rı dikkati celbeden hayırlı 

llsh, ti • . . d '1 k 'an "e erden bırısı e, seçı ece 
l1ı 1 a \'ların bugiine kadar tahmin bi
l () u 
ııııs nnınamakta bulunmasıdır. Bu 

::Sta her kafayı hfıliı kurcalayan: 

8- Acaba kimler ola<'ak?,, 
~İdd·ua11, bu intihapta gösterilen 
l'idi 

1
Yetin en bariz delillerinden bi· 

l', 

11· 
la" ıç ŞÜphe yok ki. kimlerin say • 

E vvelki makalemizde al
fa zerrelerini bombar -

dıman ederek atom nüveleri
nin parcalandığından bahset
miştik. Fakat Helyum. Kar - • 
bon ve oksijen atomlarının 
bombardımanla parçalana .. 
madığını söylemistik. Bu üç 
unsuru yan yana getirelim. 

Eleman Helyum Karbon Oksijen 
Atom adedi 2 6.-2X3 8- 2X4 
Atom ağırlığı 4 12 .... 4X3 16~4X4 

Bu rakamlar eleman (unsur) 
nüvelerinin neden teşekkül ettiği
ni bize derhal gösterir. Karbon nü 
vesinde 3, oksijen nüvesinde 4 al
fa zerresi vardır. 

Bu alfa zerreleri sağlam ve 
mustakar olduğundan dolayı rad
yomun gönderdiği alfa zerreleri 
bu elemanlar nüvesini parçalaya -
mıyor. Bunların mukavemeti bir 
eleman nüvelerinin alfa zerrele -
rinden mürekkep olduğunu göst~ 
riyor. Bu halde bunları parçala • 
mak için tabiatte alfa zerrelerinin 
enerjisinden büyük enerjili mad • 
delere lüzum var. 

Ş imdi· alfa bombardımanına 

maruz bırakılan bir nüve -
ye, bilfarz azot nüvesine, bakalım. 

Azot - Atom adedi7; atom a
ğırlığı 14. 

Azot nüvesi, 
3 Helvum niiuaa: -'- ~ --.-"-9' ~C' 

1 elketron. 
dan mürekkep addedilmektedir. 
Bu halde atom ağırlığı 3 X 4+2-
14 tür. Atom adedi ise 2X3+2-1 
- 7 dir. Bu hesaba göre azot nü
vesinde alfa zerresi teşkil etmiş 

protonlar var. Musademede mer
mi bu portonlardan birini kolay 
fırlatıyor. Şimdi aklımıza şu sual 
gelmez mi? Musademeden sonra 
mermi ne hale geliyor? Tecrübe 
ve müşahede bu sualin de cevabı· 
nı vermiştir. Mermi parçaladığı 

nüvenin içine batıp kalıyor. Bu 
halde azot nüvesini parçalamakla 
bir hidrojen atomu ile diğer bir 
eleman atomu elde edilmiş oluyor. 
Bu yeni eleman nedir? Bunun için 

.-------· Yazan: ·------· 

Prof esor Salih Murat 

Alfa zerresi 

Azot atomu 
Musademeden evvel 

A1fa ~esi 

Sekil - ı 

Musadcmeden sonra 
İki alfa zcrres' 

Sekil - 2 

nız fizikçilerin çoğu şunlarda itti
fak eder? 

1 - Atom nüvelerinin proton 
şuaları ile parçalanması, 

2 - Nütronun keşfi, 
3 - Positron'un keşfi. 

ııusadeıncden sonra 

Proton 

Bu dlyagrrunlarda 

Elek-tron 

Sekil - ı 

Musadcmedcn evvel 
Lityum atomu ve proton mermi 

Şekil - 2 

B unların üçü de İngilterenin 
maruf Kembriç üniversite

si Kovendix laboratuvarında mey 
dana gelmiştir. Bu üç mühim ke
şif bütün ilim alemini elektrik -
!emiştir. 1934 birinciteşrin ayında 

tıtiy olacağının bugiinden kestirile • 
lat. ;~eğini söyliycnler çok haklıdır· 
h~I ~ ıaten, bu seferki intihabın, 

Cdı ~ · 
ııtu~h gııniz emniyeti arttıran bazı 

~:~in~~e~~~n~i~a:~aç~~:;:!~~İa~~ ı--KIRK YIL o·· TEN 
edelim. Netıce şu olur: 1 

4 Helyum nüvesi + 1 Proton + 
'i d et hususiyetlerinden bir tane

e hud 
ll ur. 

ı. iı: e . • . 'h 1 k '"'l)>la ınınız ki, ıntı ap o unaca 
e'l\.ııı\'ları,n isimlerini öğrenmek, bu 

Yer tıldllğ 1 beslemekte ne kadar haklı 
~!{, 

0 
"?1uıu da gösterecektir. Çün· 

lqt;ığ lıstenin, millete bir sllrpriz o· 
lıill ~nda hemen hemen hiç klnıse -

Su Phesi yoktur. 
1e Ituı~Prb: kelimesini, dikkatsizlik • 
~i, 811.dı{:rınıız sanılmasın. Bu. bi· 
~~~kunta bakarak edindiğimiz 
~i, )-.. l. kanaattir. Çünkü biz kaniiz 
d "Ilı l' la kııırn ısteyi okuyunca, çok kenar-
at'l h ış kıymetlerin layık olduk • 
ttc,~. 11kıta ka\'uşturulduklarını gö • 
l'"t ıı ki " .. • k l' . 1 " (llti';.· . surprız,, e ımesıy e mu-

1'lı &:ıınıı netice budur. 
h1111l u hir siirpriz mi?" diyenler 
t"} lıahilir F k .. •. .. .. " ışa • a at goze gorunmcge 
~ii~e ıı~.arın kalabalığı arkasmdnn. 
f &ur'" 
"etlltatk unnıekten kaçınacak kadar 
b'kil( ar da\'rananlan bulabilmek, 
İt tı\atcn, büyük dikkate muhtaç 

~ilıtd Uvaffakıyettir. Ve biz. bu se • 
~ille~· bu rnuvaffakıyetin gösterildi· 
h,~<!~:ananıardnnız. Çlinkii intihap 
~lıtıa .ttcrinde sezilen titizlik. bizi 
iltd

1 
•ııandırahilecek derecede aşi · 

l'· 

d llu ... 
(1, rr·· ıtıbnrlnclrr ki biz yeni liste -

~ .,rııc .. .. • ·• • 
lld~ gorunmiye çahsnnlnrdan zı-

1(1 t ltıılnğı h A '!; kl b" 
L. ~t·l ' rnızn. atta ıı muza ı-

~l\iiı~Crniş İsimler göreceğimize 
~e dikk Seçimde gösterilen titizliğe 
lt~ll hate bakarak onların da mut-

e liYetli vatandac;lar olacaf!ın· 

1 Elektron. 

B u elemanın atom adedi 4 X 2 
+ ı - 1 - 8 olur. Fakat 

bu elemanın oksijen olduğunu bi
liyoruz. Bu halde alfa zerrelerini 
mermi gibi kullanarak yapılan 
bombardımanda azottan hidrojen
le oksijen çıkarmış oluyoruz! Bir 
de atom ağırlıklarını hesap edelim. 
Yukarıda, ifadede atom ağırlıkla
rını yerlerine koyarsak 4X4+1 
-=- 17 deriz. Fakat oksijenin atom 
ağırlığı 16 dır. Bu sefer başka bir 
mesele çıkıyor. Spcktroskopla ya· 
pılan araştırmalar oksijenin atom 
ağırlığı 17 olan bir izoto~un bu~~n 
duğunu gösteriyor. Takrıben yu~
dc l2500 aksijen atomundan blrı
nin atom ağırlığı 17 dir. İşte azot 
bombardımanından çıkan oksijen 
budur. Bu hadiseyi (şekil 1) deki 
diyagramlarla gösteriyoruz: 

Bugün fizikçilere son beş alb 

sene zarfında tecrübi fizik saha • 

sında yapılan en mühim keşif ne· 
dir? Diye sorarsanız alacaj~mız ce· 
vaplar muhtelif olabilir Fakat 
bu beş altı sene zarfında meyda· 
na gelen iiç büyiik keşfj sorarsa • 

dan emin bulunduğumuz içindir ki, 

yeni listeye: 
" _ Hayırlı bir sürpriz!,, 
Adını v rmekle isabetli d8''1'8ft -. __ , 

dığımn:a ınanıytb ..... 

Şark Bülbülü Sustu! 
Denizkızı Eftalya öldü 
Her dinin Allahı ona ayrı ayn 

,.e bol bol rahmet eylesin. 
içimde tarifsiz bir acı var. Kal

bimde bir kaç damar birden mi 
koptu ne? Ö~·le ağrıyor ki... Eftal· 
yanın ölüınii için. 

Deyme tnlilcri hatırlamıya te· 
nezzül etmiyen beynim; Eftalyayı 
tanıdığım otuz be senı?nin hiitün 
panoraınas1nı bir anda hafızama 
işledi. 

Otuz beş sene.. Çocuk yapılı 

genç Eftalya. Otuz beş sene sonra 
gözlerimin önUnde canlı canlı do
laşıyor. O -zaman meşhur ve mer
hum loknntacı Ahdullııh Efendi 
-şimdiki Beşiktııs trRmvaylarının 

Galatadaki durak yerinden hiraz 
ileride- kebabçı idi. Abdullah E· 
fendinin temizliği ve nefisliği o u
mandan haşlar Boğazına ve sesi· 
ne diişkün genç kız her Salı günil 
öğlE.' )'emeğini si~·ah elbiseli. si-
yah kra\'atlı, beyaz yakalı, 

lüstrn iskarpinli zarif Ah • 
dullah Efendide yer. Ve iist odada, 
yalvarırsak. rahmetli Ahmet Raııi
min yeni bestelerini hafif sesle o· 
kumak ll'ıtfunda bulunur. 

Eftnlya o günlerde musikinin 
tnm ar~mic;irlir. fn'ht s~si biiThOl-

YAZAN: 

Aka GÜNDÜZ 

dür ve musikiye olan aşkı ct'zbe 
halindedir; latarna ıniiziğine de
ğil. Türk musikisine .. 

Büyiik ve ölmez artistin şöhreti 
sesi ile başlamaz, gibelliği ile baş· 
lar. O devirde Eftnlya, oryantal 
güzelliğin Ustiin şaheseriydi. Onun 
için klasik kadmdan çıkarmışlar 

Oeni:ıkızı demişlerdi. Onun oryan• 
tal güzelliğini -muhitlerine ya
bancı olan şairler değil- bizzat 
halk efsanele tirmi~ti. Fnkat Ef. 
talyanın en hakiki. en tükenmez, 
en sonsuz şi)hretl sesinden gelir. 
Ve o sesi ancak ''e ~·alnız Tiirk 
musikisini ebedileştirmiştir. Bu· 
nun içindir ki ortodoks Ef tal ya 
miikemmeJ bir TürktU Türkiin 
milli ve gii:ıel sanatlarını kim be
nimser ve onun gibi kim şan ve 
şöhretiyle yaparsa o, miikemmel 
bir Tiirktür. Gomidas Vartııhet, 

Lcon Hancıyan, Karakaş, Bimen 
gibi; zurnacı Yakomi. lavta<'ı Or· 
rlk, kemancı Aga, kemençeci A
nastas gibi ... 

Rahmetli Eftalyanm fiziyolojik 

Londrada toplanan beynelmilel 
fizik kongresinde görüşülen başlı
ca meseleler bunlardır Dört sene
denberi fizik Nobel mUkafatını a
lanlar bu meselede nam kazanan
lardır. Bu keşiflerde rol oynayan 
genç.lcrin çoğu bugün büyük üni
vcrsıte k "" ··ı ursu eri kazanmışlardır. 

Bunlardan birincisinin kahra • 

rnanlan Cockcroft ile Waltondur. 

Bu keşif suni radyo aktiv atom ya
pılması meselesiyle yakından a _ 
lakadardır. 

Yukarıda bahsettiğim Ruthcr
ford tecrübesinde kullanılan mer _ 

mi alfa zerresi, nüveden fırlayan 
şeyde bir protondu. Nüvenin hen

desi istihalesi ile radyo nktiv un

surların tabii istihalesi arasında 

esaslı bir fark var. Birincisinde 
mahsul bir proton olduğu halde 

ikincisinde alfa zerresi (yani hel _ 
yum iyonu), beta zerreleri ve ga _ 

ma şualandır. Bu itibarla genç fi 

zikçilerin tecrübeleri şeflerinin i

limde bap başı açan tecrübenin 

tam zıddıdır. Bu tecrübelere gö -

re atoma proton şualan ile bom -

bardıman edilirse helyum nüvesi 
dışarı fırlıyor. Yani, 

Atom nüvesi + proton mermi -
Diğer bir atom nüvesi + fırlayan 
bir alfa zerresi, 

Kovendix lfıboratuvannda ya
pılan bu tecrübeler in b ir ini d iya • 
bonunJ• gostcreıım. (ŞCICU 2}. 

Bu diyngramlardan anlaşıldığı-
nn göre Lityum atomuna 

bir protonla bombardıman edilin· 
ce mahsul iki alfa zerresi (yani 
helyum iyonlnndır). Bu halde bir 
sulp cisim bir gaza inkılap ediyor. 
l\'Iuadeleyi kurarsak Lityum nü -
vesinde 7 proton ve 4 elektron 
var. Buna bir proton ilave edilir-
se netice: ' 
7p + lp + 4e - 2 (4p + 2e) 

Muadelesiylc gösterilir ki bu -
nun sağ tarafı iki helyum atomu
nu gösteriyor, 

Atomu parçalamak için kulln -
nılan diğer mermilerle usulleri ge 
lecek makalede bildireceğim. 

güzelliği sanat adıımlannı hemen 
hemen hiç il~ilendirmemi tir. O· 
nun sihirli kudreti sesindeydi. 
Türk bestesi, Tiirk şarkısı. Türk 
tiirkiisü onun daima gtiliimser du
daklarında en yfiksck ve cana ya. 
kın notu bulmuştur. 

İster Enderun malı denilsin. is
ter Bizans kilisesi, Bu musiki ha· 
kikatte Türktiir Ne zamana kadar 
yaşıyacak? Bilinme-z. Belki bir giin 
unutulacak. Fakat Eftal~·a ile ar· 
kada lan hiç bir zaman unutıılnu
~·acak. Türk adı, diinyada durduk
ça. 

Eftnl~·ayı teknik balomındnn ilk 
anlı~·anlardan birincisi Ahmet Ra
simse ikinC'isi iistat Bimendir. Bi
men Efendi, Eftalyıının teknik ve 
~öhrct kayrınğı olnıu tur. İyi ve 
kudretli bir 'l'ürk musikişinası olan 
ı\\'ram N:nıın dostumun dn bunda· 
ki hissesi iicüncii gelir. 

Denizkızının ~·anlı bir sıfatını 
diizcltmeliyiz: Onu çalgılı gazino 
ınugnnniyesi sananlar \'ardı . llıı· 

yır. Eftalyo teknik tarnfmdan tam 
ve meyhane dışı hir artistti. lçti
mai İ<'8plar ve ururetlerle l?Hİno· 
larda okummıhtT En nen .. Hİ\•hn· 

lar da <'&mi a\•lıılarındn io;portnlnr· 
da satılmu mı~·dı? Bu memlckt• 
tin geçmi teki teeellisi. Dua ede
lim. gelecekte de hö~·le olmasın. 

Bu şark hülbiilü bir çok yıl ön
ce ölebilirdi. Ynşayuı tarzı doln
yıs1yle. Fakat keman üstadı Sadi, 
bir çoban yıldıra gibi !iRDatkann 
ufkunda doğdu \'e onn ilhnm, lıa-

Ben Bu Çocuğa 
Ne Cevap 
Vereyim? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sert 

Bir okuyucumdan mektup aldı 
Diyor ki: Orta mektep mezunuyuı 
Bir kaza neticesinde bir bacaf,rı 
'.\'artsından aşağı kaybettim. Hiç ki 
~em yok. Bir ablam \'ardı, o da ev 
lendi gitti .. Hayatta yapa yalnızı 
iş ~utmak için nereye ba! vur.dums 
sakatlığımı mazeret gosterıyorla 
bana hayatın kapılarını kapadıln 
Ne yapayım, dileneyim mi? ... Dar 
lacezeye gidecek, hayat kudre:ı 
b·t iş bir admn değilim. Kııderım 

ı m 
1 

•. 
ce çab§abilirim ... Bana si)y eyını 
yaşamak için ne yapayım? .. ,, • 

Bu mektuba cevap vermek 1 

• bir hnftadır düşünüyorum. Hal 
çın . • .. a 
müesseselerinden hııngısıne gon e 

b iki Şefkat ve merhamet sad sem, e . 
kası olarak üç beş kuruş venrler. ' 
knt bu adamın ihtiyacı hu nlcşam 
yiyeceği değildir. iş bUrosunn gön 
dersem, işsizlere müesseselerde 
bulmak ,·azifcsini üzerine alan 
teşekkiil, hiç bir ticnrcthnneye b 
bacağı saknt adamı tnvsi~·c edeme 
Belediyeye göndersem, dilencilc 
çalışbrdığı ağır işlerden hiç birisin 
çalıştıramaz. Kaldı ki bu çocuk b 
orta mektep mezunudur. Darülac 
zeyc göndermeğe ne gönlüm ne 
şuurum razıdır. Bir adamın bir U7. 

vnnu kaybetmesi, çalışma \'e ynrat 
rna kabiliyetlerini kaybetmesi de 
rnek de,'1Jdir. Randıman ,·erecek b 
unsuru akamete sevketmeğe ne ha 
lam var. Bu gibi unsurları çalıştı 
rnn bir müessese ~·ok ki, çocuğa b 
anın yolunu gösterip, yliziine göz 

ne kapanan hayatın kapısını nça 
yım ... 

Çocuğun mektubu bir haftadı 
masamın Ustiindo duruyor. Hcrgü 
cevap yazmayı erte.,i giine bırakı 
yor, kafamda hu sualin cevabını b 
lnmıyorum. Bugün mektubu ayn 
neşretmeğe karar verdim. Bu sua 
lin cevabını \'erehilenlcre sora 

b b 
yo 

rum, en u çocuğa ne cevap . ., vere 
yım. 

Nevyork Sergisi l~in 
Hah Dokunu~or 

H~r~c (T~) -. Nevyork düny 
sergıs~nde tcşhır edılmck üzere, b 
radnkı mensucat fabrikası tezgahla 
nnda nefis halılar dokunulmaktadı 
Türk halıcılık sanatının en mutcn 
inceliklerini ihtiva edecek olan b 
halıların bilyük bir rağbet görecek 
leri muhakkak sayılıyor. 

,---o---
Kalay Hırsızı 

Eskişehir (TAN) - Devlet demir 
yollan cer atöleysindc iki seneden 
beri amelelik etmekte olan Ali ismin 
de birinin fabrikadan kalay çaldığ 
anlaşılmış. 'ıkarken sefer tasının i
çinde 2,5 kilo, evinde de 78 kilo ka
lay bulunmuştur. Cürmü meşhut 
mahkemesi, Aliyi bir sene iki ay hap
se mahkum etmiştir. 

Eskişehir (TAN) - Hnlk, fınncı
lann son zamanlarda hamur ekmek 
çıkardıklarından şikayet etmekte • 
dir. Beledi •enin harekete geçmesi 
bekleniyor. 

* Eskışehlr <l'AN) - Geçenlerd< 
parke döşenmiş olan Bağlar cadde 
sinin fena halde bozulduğu görül 
mektedir. Büsbütün harap olmama· 
sı için trımir edilmesi lazımdır. 

yat kıı~·nnğı oldu. 
Tiirk e inin biiyük yıldızın on 

yl dah:ı ~·aşntnn SaJİ\'İ tnkJir ' 'c 
takdis ediyorum. 

Türk sesinin biiyük :rıldızını on 
tiirler, piyasacılnr gönül birliği e
dip Eftalyanın bir bronz biistiinii 
istanhul konscn·ntıwarına hediye 
edemezler mi? 

Gerçi Tiirk biilbiiHi Eftnl\'ay:ı 

bir heykel \'apmak. bUviik postla
rı elde t'tmivc varı\'an bir h:ı'lamak 
te kil eh ıt>z Fnknt milli hir <'<'mi
vetiıı kııdir inrı c olu un ıı ifa tfe c· 
der; Doktor Galip Rakkı~·a bir kii
çiik hiist •apnmamaklrı beraber. 

Burnı'la biivük sanntkfır Ba~·an 

Safiye Sesican'a çok içten 'c he
yecanlı bir ta\'siyede bulunmaktan 
kendimi alamadım: Aman Safi~ c 
ha<'ı. stkı tııhın. hir c; 
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Son Maçın Neticeleri 
Fenerbahçe Futbolcüleri Kendi 
İdare Heyetlerine Cevap Veriyor 

Dün ''Feneroa:hçe futbolcularının 
bİT tavzihi,, başlıklı hususi bir kağı
da, ~ususi bir daktilo ile yazılmış, a
§ağıya naklettiğimiz imzasız mektu
bu aldık. 
Kağıdın cinsi ve rengi, yazı maki

nesinın hususi hurufatı, mektubun i
timada şayan bir dairede yazıldığına 
delil olduğundan altında imza bulun
mamasını bir eksiklik addetmiyerek 
sütunlarımıza geçirmeğe karar ver
dik. 

Bu arada Matbuat kanununun 
memnuiyetlerini dikkate alarak mck 
tubun bazı kelimelerini tahfif etmi
ye mecbur olduk ve ibaredeki bir 
kısım düşüklükleri de Fenerbahçeli 
gençlerin heyecan ve telaşlarına ve
rerek düzeltmği muvafık gördük. 

Biz milli küme maçlarının son ha
disesi dolayısile ortaya çıkan mesele 
hakkındaki kanaatimizi hlıdisenin a
kabinde yazmıştık. Klüp idarecileri
nin makul m;iracaatlarını dinlemeğe 
amade bulunan genel direktörlükten 
kati ret cevabı gelmediği bir zaman
da, haklı da olsa, alınan herhangi bir 
kararın doğru olamıyacağını söyle
dik. 

kendilerine "sözle hatırlatamadıkları 
için,, fiilen hatırlatmak gayesile ya_ 
p1lmış bir hareketten ibarettir. 

Son olarak şunu söyliyebiliriz ki, 
bizi itham edenler evvela bu işten 
kendtıerini tebriye etsinler. Çünkü 
asıl kabahatli kendileridir. Bizleri 
muhakeme etmek ve hakkımızda ka
rar vermek salahiyetini haiz değil
dirler. Biz sadece spor yapmak eme
!indeyiz. Bu hareketimiz ise isyan ve 
anarşi değil, ancak ve ancak saym 
genel direktörliğün emi/erini yeri
ne getirmek ve Fenerbahçe kliibü
nün istikbalini genel direktörlük nez
dinde müemmen bir hale koymak i
çin yapılan bir harekettir.,, 

Bu Haftaki Maçlar 
Beden Terbiyesi latanbul BCllgesl Fut· 

bol AjanlıOındıın: 
25--3-1939 Cumnrksl günü yapılacak 

maçlar. 
Fenerbahçe Stadı: 
Ankaragücü - Fencrbnhçc Sant 16 .~0 

Hakem Refik Osman Top. Yan hakemle
ri Ziya Kuyumlu ve Fikret Kayral. 

26-3-1939 Pazar günü yapılacak 
maçlar. 

Takalm Stadı: 

İdarecilerin, oynamamak kararını Anadoluhisan - Galatagençler S:ıııt 
alırken epey acele ettiklerini kabul 9,30 Hakem' Şahap Şişmanoğlu. Yan ha
etmekle beraber, asağıya naklettiği-ı kemleri Rıfkı Aksay ve Talip GOrkan. 
miz mektubun da d~ğru ve senelerce Bozkurt - DemirsPor Saat 11 ,15 Ha-

. . kem Samim Talu. Yım hakemleri Fah-
ayni ağabeyler tarafından ıdare edıl- rettin Somer ve Bahacttin Ulu6z. 
miş olan sporcu gençliğe yakışır bir Kasımpaşa, Gnlataspcr - Beykoz, Kur
üsl(ıp ve ifadede olmadığını bildir- tuluş muhtelitıerl Sant 13 Hakem Nuri 
mek ihtiyacını duyuyoruz. Bosut. Yan hakemleri Tank Özcrengln 

. . kl""b .. 1 .1 "d ve Necdet Gezen. 
Bızce bır u un sporcu arı c 1 a- fstıınbulspor, Beyoğluspor - Topkapı, 

recileri arasındaki anlaşamamazhk Amavutköy muhtelitleri saat 14,45 Ha
ne olursa olsun içcrde hnlledilmeğe kem Halid Galip Ezgü. Yan hakemleri 
çalışılmalıdır. Feridun Kılıç ve Esrcf Mutlu. 

Ankaragücü - Vefa saat 16,30 Hakem 
Şazi Tezcan. Ynn hakemleri Ahmet Adem Sarı lacivert formayı senelerce ve 

şerefle omuzlarında taşıdıklarını söy
liyen bugünkü futbolcular da pekfıla 
bilirler ki, ayni yurdun şerefi ve şöh
reti için ayni ağabeyler senelerce ay
ni sarı lacivert formayı omuzlarında 
taşımışlardır. 

Büyükler hata bile etseler, küçük
lerin aleni ihtar veya hücumla de~il. 
kardeşçe tavsiyelerle noktal nazarla
rını kabul ettirmek yolunu tutmala
n her zaman ve her vaziyette spor
culuğa daha uygun bir hareket olur. 

F enerbahçe lutbolcularının 
tavzihi 

"19.3.939 pazar günü idare heye
tinin milli küme maçlarına iştirak 
etmemek gibj garip bır kararına rağ

Gögdün ve Adnan Akın. 

Anadoluhisan Klüblinden 105 Necdet 
Duymaz Bir ay. 

Karag(lmrlik Klübfindcn 1213 Mahmut 
Au Yüret İki ay. 

Yukarda adlan, soyadlan, klüplcrlyle 
Bölge sicil sayılıı.rı yazılı idmancılara lig 
maçlanndnki suihnrekeilcrl dolayısiyle 

hlzalnnnda ya7.ılı miiddetler için gcçkl 
mOsabaka boykotu cezalan verilmiştir. 

Bu cezalar tebliğ tarihi olan 24- 3-1939 
tarihinden itibaren ba~lamaktadır. Al:i
kadar klfiplerle hakemlerin bu ldmancı
lan mfıs::ıbaknlnrn ithnl etmemeleri lü
zumu teblıc,olunur. 

Erzurum Belediye 
Bütçesi 

men yine sarı lacivert formayı sene- Erzurum {TAN) - Belediyemızin 
lerce ve şerefle omuzlarında taşıyan bütçesi ve şehir hizmetleri gittikçe 
futbolcu ve hakiki Fenerbahçelilcr inkişaf etmektedir. 935 yılında 110 
bu sayısız ~ereflere bir şeref dahıı bin lira kadar olan bütçesinden şeh
katabilmek VP. bağlı bulunduğumuz rin imar ve tezyinine yalnız 7200 li
sayın genel direktörlüğün emir ve 1 ra ayrılmış, bütçenin yüzde otuzu 
arzularını yerine getirmek kaygnsu maaşa sarfedilmiş ve ancak yüzde 
iledir ki, sahaya çıktık ve oynadık. seksen nisbetinde tahsilatta bulunul-

Klüp jdare heyeti ve bazı gazete- muşken; 938 yılında bütçe 2a5 bin 
ler ıbu hareketimizi "isyıın ve anarşi,, liraya çıkmıştır. Yine 938 te şchri
şeklinde tefsir etmiye ve bizlere mizin imarına 151 bin lira ayrılmış, 
mücrim damgasını vunnıya kalkıştı- maaş kısmı bütçenin yüzde yirmi 
]ar. Fakat bu damgayı vurmak i.ıti- beşini geçmemiştir. 

venler bilmelidirler ki. isyankar ken- Mali yılın ortalarında bulunulma
dilerinden başka kimseler de~illerdir. sına rağmen de bütçenin yüzde yet
Çünkü o muhterem zatlerdir ki ba~lı miş beşini aşan tahsilatta bulunul
ve emirlerine harfiyen itaata mecbur muştur. 

1 
ALLO! ALLO! _ 

1 ' 1 
Fenerbahçe 

Futbolü 
Tatil Etti 

Fenerbahçe birinci futbol ta -
kımının idare heyetlerinin oyna
mamak husmmndaki karanna rağ 
men Vefa karşısına çıkmaları 

dedikodusu devam ederken, ö -
nümüzdeki hafta yapılması ica
beden Ankaragücü - Fenerbah
çe maçının yapılıp yapılmıya -
cağı :ı.por efkfın umumiyesinde 
güniin mevzuunu teşkil etmek
tedir. 

Fenerbahçe idare heyeti dün 
bir toplantı yapmış bir çok me
seleler üzerinde görüştükten 
:o;onra muvakkat bir zaman için 
futbol faaliyetini tatile karar 
vermiş ve t~tanbul bölgesine de 
resmen bildirmiştir. 

Bu ,·aziyet karşısında bu haf 
taki maçın yapılamıyacağı ta • 
hakkuk etmiş demektir. Çiinkü 
bu karardan sonra bölge Fener
bahçe futbol takımını bir mev
cudiyet olarak kabul edemez. 
Hatta bu kararın bildirilmesiy
le ma~ı ilan bile etmemesi ica -
betmektedir. 

Alucrada Yeni 

Mektepler Yapılacak 
Alucra (TAN) - Kazamız merke

zinde 700 den fazla, diğer yerlerde 

ise 37 binden fazla nüfus vardır. 

Merkezde bir, köylerde on ilkmek

tep bulunuyor. Bunların binaları 

son beş sene içinde köylerin yardım 

larile yapılmıştır. Bu yıl üç mektep 

binası dııha yapılacaktır. 

Köy Bütçeleri 
Alucra (TAN) - Kazamız içinde 

ki köylerde bütçelt'l'in tatbik edile-

mediği görülmüştür. Kaymakam 

Necdet Yılmaz, köy bütçelerinin 

tatbiki için daha esaslı bir şekilde 

yapılmasını temin etmiştir. .. ...... :,, . • ' . ı". 

Güzell iğ i n i n 
Yok Sırrı 

Sebebi var. 

bulundukları bir te~ekküle karşı gel- Önümüzdeki Cümhuriyet bayra
mişler, emirleri haricine çıkmışlar, mında tren Erzuruma varınca, bele
ve hatta muhterem generale on mad- diyenin daha muvaffakiyetli işler 
delik bir ültimatom vermek cesareti- başaracağı tahmin olunmaktadır. 
ni dahi göstermişlerdir. 

Geyvede Yeni Eserler Fenerbahçc on birini teşkil eden 
gençlerin her biri yaptığını b "lir ve 
yapacağını idrak edecek kadar akıl 
ve mantık sahibidirler. Bu hareket
leri de yolsuzluk ve uygunsuzluk 
değil. ancak klüp idare heyetinin 
1uttuğu ve güttüğü bu garip tarzı ha
reketin yanlış ve yersiz olduğunu 

I .,,_:~ ı}?•~ Fi~, Geyve (TAN) - Askerlik şubesi •• --·~ _ !;, ~ ~ ~ • 
binasının inşasına merasimle başla- ı 

nılmıştır. 

İstasyon ile şehir arasındaki şosa 
yapılmaktadır. Yakında kasabamıza 

iyi içme suyu da getirilecektir. 

Baş Diş Nezle, Grip, Romatizma:. 
N 'ı·· k r 1klık ve bütün ağrılarınızi derhal keser. 

evra 11, ı ı k 1 b·ı· -- icabında günde 3 aıe a ına ı ır. 

Dişleri mi.Jcroplardan, çürükler
den, ilti:haplardan koruyarak 

1 sağlamlaştıran, hem de min tle
rinin bozulmasını ve sararması
nı menederek daimi bir glizel
likle muhafaza eden asrın en 
kuvvetli d~ macunudur. 

Her Sabah, Öğle ve Akşam 

yemeklerden sonra günde 3 defa 

TAN 24 - 3 - 939 

E K o N o M i GAZETELERLE 
Ş~KA_LAR · . 

! 

Ahenkli Musiki! 
Yazan: Naci SADULLAH 

Önümde "Gençlik" adında bir 
mecmua var: Bu mecmuanın başın
da şu cümleyi okuyorum: 

"Türk gen~Iiğinin giir sesini du
yuran "Yücel", "Çığır", ''Yeni Bir -
lik", "Gençlik" mecmualarına ala -
kanızı gösteriniz. Onları okuyunuz!,, 

Zeytinlerimiz Romen 
Piyasalarında iyi 

Fiyatlarla Satılıyor 

• 
Ben, o "Çığır", ''Yeni Birlik", 

"Gençlik" mecmualarını henüz gör
medim. Adlarının, bahislerinin hiç 
bir fikri, edebi miinakaşada geçtiği -
ne rastlamadığım için, bu "bihaber" 
!iğimin mesuliyetini kendimde bula
mıyorum. 

Şu anda ilk defa elime aldığım 

"Gençlik" mecmuasını da, bir dos -
tumun tavsiyesi sayesinde gözden 
geçirebildim. 

Nazarı dikkatimi celbeden yazı -
lardan birisinin serlevhası şuydu: 

"Rüya ormanlarının efsanesi!,, 
İçinde: ''Nurani (!) bir ışık"; "a· 

Romanya piyasalarında zeytinleri
mizin satışına devam edilmektedir. 
Jstekler tedrici surette artmaktadır. 
ihracatçılarımızın Romanyada şube
leri vasrtasile doğrudan doğruya müs 
tehlilcle temasta bulunan müessesele-
re: mal sattıkları için bu suretle ko
misyon ve sair masrafların azalması 
mümkün olabilmiştir. Bundan dolayı 
Romanya piyasalarında Türkiye zey
tinleri Yunan zeytinlerile rekabet e
debilecek bir vaziyete girmiştir. 

Zcytinlerimizin standardı, amba
lajlarının mükemmel olması, iyi se-;
mc malların müsait şartlarla grinde
rilmesi halinde bu piyasaların zey
tinlerimiz için daimi olacağı ve Ro
manya zeytin ihtiyacının yüzde otu-

henkli musiki (!)" kabilinden nice lÇ PlY ASA : 
terkipler bulunan hu uzun yazının, 

Fındık ve Ceviz 
Piyasası Durgun 

zunun Türkiyeden temin edilme· 
mümkün olacağı anlaşılmıştır. 

Almanlar Kepek Ahyor 
Dün Almanya ve Ingiltereden bil 

iıhracat firmalarımıza, muhtelif lı 
bubat, kepek, ve tiftik içinofertl 
yapılması bildirilmiştir. 

lngilizlerin bazı mallarımızla ) 
kından alakalı görünmeleri piyasıı 

mızda bir kaç gündenberi devam 
den tereddütlü va4iyetlcr tesir 
den hali kalmamış ve biraz salah htı 
rcketleri kaydedilmiştir. Almanya 
eski siparişlerinden bir kısmı ihJ1! 
ve sevk için hazırlanmaktadır. .0 
hafta içinde gelecek Alman vapururı 
hazırlanmış olan malların yüklene 
ceği haber verilmektedir. 

DIŞ PiYASA : 

ihracat için Yeni 
Talepler Geliyor 

henüz gençliğin körpe olgunluğuna 

bile kavmmıaını~ bir kalemden çık - , 
tığı aşikfirdı. Ağdalı bir çocuk ma -
sah üsl\ıbiımln sakat ~ırmgası ile ham 
bir mistisizm a~ılamağa cahalayan 
bu kanşık efsane (!), ağaç dibinde u
yuyan saadet perisi (!) nin tasviriyle 
haşlıyor: Sonra peri kızı uyanıyor, 

kalkıyor, güliimsiyor, göklere doğru 
süzülüyor. Me~·dan boş kalınca, or -
tada bir insan türüyor. İnsanın pe -
~inden iki tav'!nn göziikiiyor. Birinci 
tavşan, ikinei tavşana: 

Martın üçüncü haftası içinde fın- Bazı Alman firmaları yeniden P1: 
dık ve ceviz piyasasındaki hareketler yasamızdan mal almak istediklerifll 
biraz durgunlaşmıştır. Maamafih bu . bildirmişlerdir. Bu arada gıda ınad· 
hafta da muhtelif Anadolu tiplerin- ! deleri, kuru fasulya, diğer kunı sclr 
den esmer ve beyaz iç cevizlerden zeler, deri, bakliyat, kuş yemi. fırı· 
22373 kilo satılmış ve esmerler 50, dık, kitre, balmumu, şarap talep et· 
beyazlar 68-72 kuruş arasında ve- mektedirler. Bir hint ticaret müeSSC" 
rilmiştir. Kilosu 22 kuruştan üç bin l sesi de kuru incir ve Antep nst~ğ: 
kilo kabuklu ceviz ile kilosu 86 ku- almak istediğini aUıkadarlara bildır 
ruştan beş bin kilo iç fındık satışı ol- miştir. - A ... diyor, bir inı.an .. 

İkinci tnşan birinci tavşana hay
retle cevap veriyor: 

- Hem de konuşuyor, aman av
cı olmasın? 

Bu sesler, insanı iirkiitiiyor. İn -
sanın ürküp irkilişi de tavşanları 

korkutu:ror: Tavşanlar bir tarafa, 

muştur. Almanyaya 45110 kilo iç ce
viz, Nevyorka 8740, Viyanaya 5100, 
Kopenhaga 6480. Suriyeye 3200 kil" 
iç fın~:hk ihraç olunmuştur. Şehrimiz 
piyasasında 20 bin kilo iç ceviz ve 
20 bin kilo iç fındık stoku kalmı.,<;tır. 

Bulgaristanın Yumurta 
ihracatı Artıyor 

insan bir tarofa kaçıyorlar. Fakat ğım bu ya:n da şu manaya 
tavşanların kaçışı insana eesaret ve
ri~·or. Jönilp kaçan t.ı ,-~anlıırı ko~·n 

hyor. Onları yakalııyaınıyacağını an
layınca yalvarıyor: 

gelen 

Komşumuz Rulgaristandan 938 se
nesinde 151,800 kental miktarın°' 
ve takriben iki milyon sekiz yüz bi!'I 
lira kıymetinde yumurta ihraç edil· 
miştir. 

1937 senesinde 115,160 kental~: eiimlelerle tamam oluyor: 
"- Hayatta m uvaffnl( olmanın 

sırrını anlamak için, kalın ciltli ki • 
taplar okumağa lüzum yoktur. Bu 
sırrı anlamak için, temas ettiğimiz 

mevzular üzerinde bir sigara içimi 
dü~iinmek, ve ra!ltlayacağımız her 
tabuta bakıp bir gün öleceğimize i -

ıuıu l.d UU4y C'UiUUl~U. ı.JU•~cu ,vuJJl • 

taları merkezi A vrupada Tiirkiye 'f1 
murtalarına geniş ölçüde rekabet et· 
mektedir. 

Hataydan Sabun Gelece~ 
tJI· Hatay menşeli mahsul ve martı 

"- Gelin.. Ben avcı değilim ..• 
Beni de \'Urdular! .. Tav~anlar, ağır 

aksak yanaşıyorlar, onları da diğer 
canlılar (!) takip ediyorlar. Hııyvan
larln insanlar takırdı kaynatırlarken 

nanrnak kafidir!,. saadet meleği tekrar yere iniyor. 

leri gösteren listeye sabun dahi ilfı'.e 
edilmiştir. Verilen malCımata göre; 
Iskenderunda 37 bin İngiliz lır951 
sermayeli bir sabun ve yağ fabri1'~ 
mevcut olduğu içinbu fabrikanın gııtl 
de 10 ton yağ ile. ayda 100-200 tol'I 
sabun imal eylediği anlaşılmıştır. 13t1 
itibarla Hataydan getirilecek bu s;; 
bunlar dahi Hatav mallarına tı:ıtb 
edilen gümrük t~rifesine tabi tuttl' 
lacaktır. 

Evvelkilere: 

"- Bugiine bugiin, diyor. mad -
deyi insan kurtardı. Ruhunu işletti, 

Tanrıya inandı: İşte bu insan iyidir. 
Ruh, kendi kendisini bilince, insan 
kendi kudretini kueaklar. İnsan ken
di kudretini toparlayınca kendi köp
riiı.iinii geçer: Maddede kurtulur. 

İnsan, meleğin s(iylevine şu cüm
lelerle cevap yeti~tiri:rnr: 

"- Bir insan, bir ıztıraptır. La -
fın kısası, bir insan, kendinden ha
bersizdir. 

Bir ot kadar bile işlcyi~indcn, 
kainat kanunları içindeki seyrinden 
habersizdir. 

:\telek, bir nutuk daha veriyor, 

ve diyor ki: 
"- Diişiince seni o kadar kapla

ınıs ki, duyguların pashınını~. Dii -
şii~ce, kirli bir peneerc camı gibidir. 
Onu n arkasından hakım·a her şey 
donuk, kirli, çirkin göriiniir: Onu kı
rı nız!,, 

Felsefi (!) si.)ylevler bö~·lece kı -
zı!'jını~ken, araya iki de şeytan karı -
şır. Şeytanlnr, insandan kafatasım 

isterler. Herif vermez. Şeytan pa1.ar-

l 
lık kanunu dinler mi? Yarı heline ka
dar parnrlığa dalar. 

1 Şeytanlardan birisi insana peri 
ı padişahının kızını \'aadcder. Pazar • 

l 
lık kızışır, ve işler tam bu merak -
1ı (!) hengameye gelmişken şu ciiın

' leyi okursunuz: 

"Sonu gelecek sayımızda!,, 

İste~·en, hu mecmuanın gelecek 
sayısını da bekler, ve pazarlığın ne
tict.-sini öğrenir. Fakat hen, o pazar
lıktan ziyade, o satırları yazıının ve 
onları ciddiyetle okuyacakların son
larını merak ediyorum. 

Sayfayı çevirince, gözüme bir 
doktor imzası ~arpıyor. Altında şöy
le oturaklı da bir serle,•ha var: 

"Gençlik, kendi kendisini yetiş
tirmeğe mecburdur!,, 

Başımı diğer efsanenin afyonun
dan kurtarmak hiilnsi:vle okudu • 

• 
Bu satırları yazan doktorun "te

mas ettiği me\•zuda" bir "sigara içi
mi" bile düşünmediği belli. Çün
kii kafasını bir sigara içinceye k a -
dar olsun yoran bir in!llan, tabuta 
bakıp i>Iiime değil, beşiğe bakıp ha
vata inanır. Maamafih, opyumla öd 
~ğacı koknn bir mist isizmin aşıladığı 
bu bedbinlik , bu mecmuanın diğer 
sayfalarında da daha kesiflcşmi~ bir 
duman hal inde esiyor . İşte size bu -
nu isbat eden bir şiir (!}. 

Lacivert semada ay gülümsedi, 
Sularda beyaz bir tebessüm yandı, 
Sonra meçhul bir ses: "Aldanma!" 

Anladım, duyduğum her 
dedi 

şey ya
landı!" 

TahammiHiinüz varsa, dişinizi ~ı
kın da bir de şuna bakın: 

"Kalmış bir sen varsın, bir de ben 

varım, 

Ruhumda bir acı hasret duyarım, 
O uzak demleri andığım günler, 
Gençlik, çağlarımı tez akşam etti. 
Zevkimi neşemi hep haram etti!,, 

Görüyorsunuz ya? Bu mısralann 
köhne tabutu nda, marazi bir mazi 
hasretinden, korkuya, ümitsizliğe, 
\"e her şeye ''yalan" damgası vura -
rak Hayyamkari bir imansızlığa va
rıncaya kadar h er çeşit baygın dııy
kuyu bulabiliyorsunuz. 

Zahire Satııları 
ıe: 

Anadolunun muhtelif mıntakll 
rından piyasamıza 315 ton buğd91• 

J;e' 
6 ton arpa. 30 ton çavdıır, 60 to~ ıı 
pek, 85 ton un, 45 ton kuş yemı. 
ton mısır gelmiş ve ekserisi sntılmı~ 
tır. Yumuşak buğdaylar 6-6,12, 5~ 
ler 5,10-5;12, arpa yemlik çuv 
4,15, çavdar 3,37, sarı mısır 4,12 -:: 
4,15, kuş yemi çuvallı 5,31-6 kUrı1' 
tan satılmıştır. 

5 ,re 
Taze beyaz peynirler 22,0S-2 

kaşar peynirı kilosu -15 kuruştan tof" 
tan verilmiştir. 

Sebze Geliyor 
D .. b h l" . ·ıın· olıııı un se ze a ıne getırı ış ~• 

uo~v 
yazlık sebzelerden taze bakla k 1ıdi 
20-30. araka bezelyesi 25-30. O' 
bezelye 25-28, kırmızı domates~· 
85, enginarın tanesi 6-11, karn11

1tlıı harın tanesi 7-20 turfanda martl 
tanesi 2-3,5 kuruştan satılmıştır· 

Havyar Satıyoruz et· 
Ayn ayrı ticarethaneleri temsil .ır 

mek üzere Istanbula iki Alman tıc> e 
ih \ 

ti gelmiştir. Bunlar Mersin bal~:'- dC' 
siyah havyar almak teşebbüstll'I 

mecmuanın, ne riyatına ahenk ve • cJ:ıf' 
rirken umumi ayara biraz daha dik- dirler. Heyetler Istanbulda alaka f}tı 
kat etmesi lazım değil mi? larla görüşmüş ve anlaşmışlardı~· ıJ' 

Başında: "Gençlik" arması ta,ı -
~-an, ,.e Türk gençliğinin "gür" sesi
ni duyurmak iddiasında bulunan bir 

anlaşma neticesinde memleketı('l\ır 
Eğer ben, o sayfalarda bu ayan ııı 

bulamamanın sukutu hayali içinde, den ilk defa havyar ihracına başlı'' 
yuk rıdaki satırlardan birinin !'iOn mış olacaktır. Bu heyetler tuzsuz o& 

yar sanayiinin inkişafı için icaP e mısralarını değiştirerek, şöylece tek 
rarlnrsam haksız sayılabilir miyim: tedbirleri de ıttihaz edeceklerdi~ 
"B . Siyah havyar. Türkiyede Salt ıtıJ' 

ana menhus hır ses: "aldanma~' a'rzında, Çarşamba ve KızılırıXlıı"O' 
A ı dun dedı. I Karadcnize döküldüğü mıntaJcalııf 

n a ' duyduğum her ~ yalandı! mevcuttur . 
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Almanya, Harp 
Edebilir mi? 

1( •uçuk ve pamula gelince, 

' \'aziyet Almanya için ayni 
~ ııdec:ttr. Almanya, bugün, ka-
'- t4!tiyacın1n dörtte birini Bu
'f._ verdiğf sunt kauçuk ile 
~~ ~a~r!Jlyor. Bu mahsul. kau
~1 Yennt tutuvorsa da üç misli 
~l 1

Ya ınal oJmaktadır. 
~ lrıanya Pamuk ihtivacını. ke
~ en istihsal etti/ti ipliklerle te
~.t Çah~yor. Bu istihsali iki 
~t tıe çıkarmak mümkündür. Fa
~ bunun icin de ormanlan imha 
'bı "'-~ ı.nn dPnııce zayıf bir mah-

1'ib''&a1t 1lzundır. 
ltt~ •Yet sıra ında maddelerine 
la \tp ot. Alınanyanın unutamıyaca
~ill ~ varsa. ~ harpte ge
-....~. ~lık sıkıntısıdır. Alman 
~~~~ Franko Filrter 

Zeintung, geçenlerde nep-ettiğ1 bir 
makale ile, bu hakikati, unutanla
ra hatırlatmı§tır. 

Bu gazete yazdılı makalede di
yor ki: "Bugünün gençlerine Al
manların ruhlanndald akaaklık 
yüzünden geçen harpte muvaffak 
olmadıklarını söylemek, ancak çıl
gınlık eseri sayılır. Çankü 1914 -
1918 senelerinde harp eden Al
manlar, tarihte ep görülmiyen en 
büyük askeri gayreti göstermlfler 
ve bunlar ancak açlık: yüzünden 
muvaffakıyetsizliğe ujramıflar -
dır.,, 

Bu kıssadan almaca.il; h~ ~ . 
dur: Alınanlann bugün de kendi
lerini besliyecek gıdalan yoktur. 
Onun için büyük bir harbe giriJ
miye cesaret edemezler! 

ı 932 denberl Amerlkada eki
len arazi mütemadiyen ek

siliyor. Bununla beraber Almanya 
Ziraat Nezaretinin en y(lbek me
murlanndan biri Almanyanm her 
sene 450 bin artan nüfusunu besli
yebilmesi için her yıl 84 bin dö
nüm ekilebilir araziye muhtaç ol
dujunu söylemiftir. Avusturya 
dağlık, kereste memleketi oldutu 
için Almanyanm bu gıda Jhti:yacını 
temin edemez. 

Hakikatte bugün Almanyada ıı
da meselesi. bir veya iki .enellk 
harpten çıkan bir memleketin vazi
yetindedir. Memlekette tereyağı 
ve yağ vesika ile dağıtılıyor. Hit
ler ile Görlnfln nutuklarından et-

f akat Almanya, bundan son
ra da bunlara benzer hare

ketler yapabilir. Mesell Macarls
tanı ve gıda kaynaklannı ele ~ 

· çirerek Romanyanın petrol kay
naklarile aralarındaki mesafeyi 
200 mile indirebilir. Diğer taraf
tan Lapland'ın zengin demir ma
denleri Almanyadan bin mil mesa
fededir. Fakat Alman donanması 
Baltık denizine' hikimdlr. 

Almanya, ancak bunlan ele ge
ç!rdikten IOIU'a büyük bir harbe 
gfrlfebiltr. Yalnız o zaman da Lap
land'dan ba§layan ve Karadenizde 
80n bulan bir muvasala hattını 
kurmak llzımdır. Fakat bu takdir
de Almanya aleyhinde yeni bir blo
lrim tefekkülü tieklenir' ve bu blo
ka Ruayanm iltihakı, muvazeneyi 
Almanyanın aleyhine çevirir. 

Italyanm Almanya tarafında a
çılacak bir harbe lftlrak edip etmi
yeceilni fimdiden kestirmek müm
kün değ1ldir. Almanyamn bundan 
emin olması için Italyayı, önceden 
harbe sürüklemesi, sonra harbe Jf
tlrak etmetf daha çok muhtemeldir. 
Nlteldm .1913 t.e ete Avusturya -
Macarlstana karp ayni tekilde ha
reket etıniştl. Fakat ltalyanm bu 
harbe iştirak ettlllni kabul ettiji
miz takdirde onun da demirsiz, 
petrolsüz, hattl kömürsüz olduğu
nu nazan d~ate almak lizımdrr. 

Bunlardan mahrum olmak ise 
bir memlekete harbi kazandırmaz. 
Gerek Almanya, ~rek Italyanın bu 
günkü vaziyetleri bu merkemedir. 
Almanya bugün bQyük bir harbe 
girecek vaziyette dellldir. 

Tahlil ve Tenkit 

Son H~ft~ içinde 
Çıkan Kitaplar 

FRANSA TARiHi. r.,.~·~~ .... _.. .. __ _... ...... 
INGILTERE TARiHi ~ ................ •••••••••ı 

Tercüme eden: Hüseyin Yazan : 
Cahif Yalgın M 'T' 

Basan: Kanaat Kltaphanesl • 6 Urhan f 

tefekkür tarihini aramak istemiş
tir. Biz Türkler de, ata sözlerine 
bol miktarda malik bir millet ol
duğumuz için ayni yolda yürümü
şüz, atalar sözü olarak dillerde ge
zen, kitaplarda serpili duran veci
zeleri toplarnıya çalışmışız. Dostu
muz Sadi G. Kınmlının şimdi 
bastırdığı kitap, asırlardanberi ü
zerinde yürünülen bir yolun yeni 
bir merhalesi oluyor. 

H ~~~~;;:~:~.:::ğu~ ......... !:_ 1 N f 
·-············· Fransa ve An- ğim lizun gelecek 

dre Maurois'dan limden e · Bu, benim e-
t .. k g lnıez, gelemez 
ur çeye çevir- Bun la be . 

un raber "Fik' 
meğe başladığı nat" adlı kita ır ve Sa-
l 'it ·· p, gerçekten ince du" B en Sadi Kınmhnm bu kitabı 

hazırlamak ve altı bine ya· 
km atalar sözünü toplamak için ne 
kadar zahmet çektiğini gözümle 

ngı ere tarih- şunceleri ve kuvvetli . . -
!erinin ikinci tiva etmektedir Ok tahlilleri ih-

ciltleri de çıktı. Bu eserlerin birin- fa sayfa haz ve. ka~anlann say-
cl ciltleri çıktığı vakit te söyle- ceklerine şüphe yoktU:. elde ede- "rd" O aylarca ve aylarca 
miştim: Bizde herhangi millet veya 
devlet tarihini şöyle bir çırpıda ve 
bir kitap içinde okumak - hemen 
hemen - mümkün değildir. Me
sela Fransa veya Almanya tarihi
ni umumi tarih ciltleri arasında 
parça parça okumıya mahkUınuz. 
Gerçi Ahmet Mithat efendi "Kai
nat" adlı eserile bu mahzuru gi
dermek istemiş ise de emeline ta
mamile muvaffak olamamıştır. 
Şimdi Hüseyin Cahit her devletin 
tarihini ayn bir veya iki cilt için
de okuyucularına sunmayı emel 
edinmiş görünüyor ve Fransa ıle 
lngiltere tarihlerini de işte tercü
me etmiş bulunuyor. Tarih külli
yatı ve hatta tarih tedrisatı bakı
mından bu, gerçekten şükran ile 
karşılanacak bir himmettir. Çün
kü büyük bir noksanımızın ta
mamlanacağını müjdeliyor. Bun
dan ötürü her ıki eseri okuyucula
nmıza tavsiye ederiz. 

H er çiçekten bal devfinnekte 
mahir ve temas ettitf mev-

zuları renkli bi
rer çiçeğe çevire
rek okuyucula
rına seve seve 
okutmakta ger
çekten seçkin 
bir yazıcı olan 

Sadri Ertem arkadaşımız, fikir ve 
sanat dünyası içinde sık sık yap
tığı cevelinlar sırasındaki intiba
larını gelişi güzel toplamış ve ki
tap helinde baatırmışıu-. 

Sevimli muhanir 170 sayfa tu
tan kitabının 26 sayfasını roman 
mevzuuna hasrediyor ve (Türk ro
manı nasıl olmalıdır) sualine ce
vap araştırmakla söze başladıktan 
sonra romanlann her çeşidi hak
kında birer bend yazmak suretile 
çerçeveyi genişleterek okuyucula
nna pek faydalı aayfalar okutqyor. 
Fakat kuvvetli bir bilgi tebarüz 
ettiren bu uzun yazılar arasında 
Türk romanının nasıl olması l8zım 
gelecefi yine anlaşılamıyor. 

Eserin roman bahsinden sonra 
gelen kısımlan hep fikir ve sanat 
mevzuuna temas eden ince ve de
rin tahlillerdir. Ben bunlann to
punu zevk ile okudum, müstefit ol
dum. Yalnız "Bizde filozof neden 
yetişmiyor'' ve "Şiirde aşk niçin 
gülünçtür" gibi bir ikisini bilgile
rime ve kanaatlerime uygun gör
medim. Türklerin bir hay'1 yüksek 
filo7.0f yetiştirdikleri muhakkak 
olduğuna göre fimdiki kısırlıktan 
mahçup veya meyus olmamıza ma
hal yoktur. Bugün türkçeyi yanlış
sız yazar ediplere, eserleri haz ile 
okunabilir şairlere dahi malik de
iiliz. Filozofumuz neden olsun ve 
bu yokluk dünyasına filozof nasıl 
yakı§llın! 

"Şiirde qk niçin gülünçtür'' ya
zısı da, dediğim gibi, kanaatime 
uygun değil. Zira seVimll müte
felddrimizle fikrimi birleştlrirsem 
Mevlinalan, Ali Şir'leri, Fuzulile
ri, Nedimleri ve hatta bütün dün
,. ldlaiklerinl lfilünç görmetli-

AŞK ROYASI 
Tercüme eden: Haa 

Ali Ediz an 
Basan: Remzi Kitabevi 
R us edebiyatını ve ediplerini 

bize sadık vts e h ı i y e t 1 1 
bir tercünıan he-

Nı..; Yecanile tanıtan 
"'~ Sfl Hasan AU Ediz 
• ... son haftalar 1~ 
~ !:m çinde de Mak-

sim Gorki'den 
on beş hikaye 

tercüme ederek bunları (Aşk Rü
yası) adı altında bastırmıştır. 

J>.ışkin'i, Turgeniev'i, Gogol'u, 
V. Katayevi tercüme ederken yap
tığı gibi bu tercümesinde de oku
yuculanna hikayelerini sundu
ğu büyük Rus muharririnin hıı
yatını dahi tanıtmayı ihmal etme
miş ve kitabın başına mükemmel 

,,.,......, tercamiıd flaft eyJemtptr. 
Bu hal tercümesi okunurken anla
şılıyor ki Aşk Rüyası başlığı altın
da toplanan on beş hikaye, Mak:
sim Gorkinin hiçbir kitabına gir
memiş ve bu sebeple başka bir di
le de henüz tercüme edilmemiştir. 
Şu halde Hasan Ali Ediz, Maksim 
Gorkinin tazeliğini, turfandalığını 
- yaşlılıklanna rağmen - muhafaza 
eden hikayelerinden on beş tane
sini Türk okuyuculanna takdim 
etmiş oluyor. 

ldaksim Gorki'yi yeryüzünde 
bilmiyen yok. Hasan Ali Edizin de 
rusçadan eser tercüme etmekte ye
gane mütehassısımız olduğu mah'im. 
O takdirde Aşk Rüyasını okuyan
ların heyecanlı birkaç saat yaşıya
caklanna itimat etmek pek tabi
idir. 

ATALAR SÖZÜ 
Toplıyan: Sadi G. ICırımlı 
Basan: Kanaat Kitabevi 

Atalar sözü, herhangi milletin 
dilile söylenmiş olsa o mil-

, let içtimaiyatı

nın kelimeleş

miş özü demek
tir. Çünkü (Ata
lar sözü) diye a
nılan ve tanılan 
vecizelerle ifade 

olunmamış hiçbir içtimai mevzu 
yok gibidir. Atalar, ahliktan siya
sete, emelden eleme kadar maddi 
ve manevi her şeyin kıymetini bi
rer sözle adeta tesbit etmişlerdir. 
Ekseriya realiteye uygun oldukla
nndan bu sözlerin inkılaplardan 
zarar görmesine, yani kıymetleri
nin zaman zaman değişmesine de 
imkan yoktur. Çünktı su uyur, düş 
man uyumaz diyen atalar, yalnız 
kendi devirlerindeki bir halete de
ğil, insanlığın her devrinde yaşı
yacak bir hakikate işaret etmlt
lerdir. El, elin eşeğini türkü çağı
rarak arar, demi§ olan atalann or
taya koydukları hakikat te zaman 
ile, mekln ile mukayyet değildir, 
befer! ve ebedtdir. 

İşte bu kıymet ve eh.ernmiyetin
den dolayıdır ki her millet atalar 
sözünü derlemekte büyük bir ihti
mam göstermiı ve o sözlerin eda
sında, müeddasında kendi mazisi
ni, kendi karakterini. hatıl kendi 

go um. , 
muhteU: kitaplar arasında muka-
yeseli araştırmalar yaparak bu söz
leri toplamıya çalıştı. Fakat şimdi 
görüyorum ki zahmeti heder olma
DUf ve kitap, bu mevzuda basılan 
eserlerin güzel sayılabileceklerin
den biri olmıya hak kazanmıştır. 

Bu kitabın kendine his bir kıy
meti daha var ki o da selim Nüz
het Gerçeğin yazdığı mukaddeme
den dofuyor. Sayılan üçü. dördü 
bulınıyen bibliyograflarımızın en 
seçkinlerinden biri fiiphe yok ki 
Selim Nüzlıettir. Bu haysiyetle~ 
nun IU Yeni kitaba yazdığı muked
deınentn de başlı başına bir kıy
met ifade etmesi tabii idi. Yalnız 
~uhzilterern Selim Nüzhetin Atalar 
so e uir---
b ea 89"11f muharrirlerden 

ahsederken aynı mevzu üzerinde 
çalıpnıf, fakat eserlerini bast 
Dl81lllf muh ıra-
d arrfrleri ve dolayısile 

e ~~ılartıı. kltapiaruu katdet
memesını - müsaınahalan 

ederitk 85ylG)oorum : doİf'Ü ~~ 
d1J11. Ak Şemsettfn zade Mehmet 
Hanif Ibrahim Davutpa • 

' §8 Camfi 
hatiplerinden Mustafa, Usküdarh 
Fodlacı zade Rasim ve henüz Vinni 
yıl evvel ölen Manisalı Fevzi Ah 
met efendilerin de Atalar sözü ıo; 
lıyan muharrirlerden olduğu riva. 
yet olunuyor. Ustad bize. onların 
da adlarını tanıtmak lutfunu bil
mem neden esirgemiştir' 

Derli toplu surette Atalar .. sozu 
dinlemek, ayni zamanda Atalar so-
zü hakkında etraflı bilgi elde et
mek isteyenlere bu yeni kitautan 
birer tane edinmelerini tavsiye e
derim. 

YENi NEŞRIY AT : 

Türk Çocuğun• 
Naıll Yaıatmab 7 

(PüerUdiltflr) 

Yazan: Dr. Besim Ömer AkaJna 
KıymeW doktor: c:ocuk ~ 

fenni ve sanatı üzerinde lenif aallb17e&
le 7azdıtı (Püerlkültür) ün iklnd cil
dini de 290 sa)'falık bil)'ilk blr eaer ba• 
llnde neşretmiftir. Ana ve babanın aa
detfni, vatanın selAmetfnf temin . edecek 
saflam ve ıürbüz evllt sahibi olmak letn 
llzım lelen Prtlan, ana ve babanın ço. 
cuta karşı ıösterecett lhUmam, ıebelllı:
ten çocuk bilyilyüncl)'e kadar tAbl oJaca
tı sıhhi kaideler bu kıymeUt eserde •· 
llhi7eUe izah edllmlattr. 

Her kütüphanede Atılmaktadır. !'lntt 
100 kuruştur. 

Kaynak ve Kaynaktı 
Yazan: Mühendis Müeyyet Uunay 
Devlet Demlryollarında lı:ayrıak kurs

larına alman ilçl ve ustatan IOzurnu ola 
bflcilerl vermek makaadi7le 7azılmıJ ~ 
Devlet Demiryollan netrb'at aeriai '1"8· 
sında nep'ediJmı.,tir. 

Kolomba 
Terdme eden: Saracettin. (lldnei 

basılış). 

Maruf Fransız muharriri Prosper Meri. 
me'nln en kıymeUI eserlerinden blrf olaıı 
bu kitap merhum muallim Saracetttn ta· 
rafından Türkçe)'e çevrilmiş ve HlbaJ ki· 
tapevt tarafından n~. 
Remanın kahramanı Jtolomba bdrnJI 

bir Korsikab 8enç lmclır. IUdilıede gap. 
lfkada aileler aruında sOrQp ıeleD lı:aıa 
ailbne an'anesinf ve bundan dolan faeta. 
Jar anlatılmaktadır. Prosper Merimentn 
bu en ailzeJ kitabında kahramanbtı, 'llll• 
ane1ere sadakatle balJ-nıp ve sadece 
topratın. t8IGn ve 8U7Uft lnaanJanrıdaıd 
..ı Ye tabramanca lnanı•Jan vardır. 
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Ayancıkta 1 BiNİCİLERE MüKAFAf-1 Viranşehirde 
Fakir Halka 1 1 imar 
Yardım Dün Sipalıi Ocağında Çahşmaları 

Merasim Yapıldı Ayancık (TAN) - Kızılay şube:u se
nelik kongresini aktetmiş ve kasaba
mız için mühim olan bir karar ver
miştir. 

Ayancık arazisi dağlık olduğu için 
fakir olan halkı her sene kızılayın 

yardımına muhtaç olmaktadır. Bu se 
falete kati bir set çekmek icin evvel
ki sene Kızılay cemiyetinin yardı
mile getirilip dikilen 120 bin fındık 
fidesinin yüzde seksen nisbetinde 
tuttuğu ve müsbet neitceler verdiği 
müşahede edilmiştir. Kızılay kon
gresinde, bu sene içinde 200 bin, ge
lecek iki senede de 150 şer bin fin
dık fidesi daha getirtilerek dikilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bilhassa bu iş i
çin gclmi~ olan Kızılay müfettişle
rinden Sait Güven, bu faydalı teşeb
büsün tahakkukuna lazım gelen e
hemmiyetin verileceğini söylemiştir. 

Bundan sonra yeni idare heyeti 
intihap olunmuş, Dr. Şerafettin Din
çe! reislikte bırakılmış, idare heyeti 
de Bayan Muazzez Kök. Bay Sakıp 
Ozsmay, Murat, Ihsan, Onen, Nazmi 
Öztiirk, Dr. Naci Sualp. Hakim Ö
mer Karaaliden teşekkül etmiştir. 

Adıyamandaki 

Kale Höyüğü 
Adıyaman (TAN) - Kasabamızın 

çok eski bir tarihi varsa da bunu ha
kiki surette aydınlatacak olan hazi
neye henüz el sürülmemiştir. Bu ha
zine, Adıyamanm ortasında "kale" 
denilen höyüktür. Zaman zaman ge
lip höyüki.i görmüş olan Türk ve ec
nebi alimler, burada hafriyat icrası 
tarihe yeni sahifeler ilave edeceği! 
fikrini izhar eylemişlerdir. 

Hararetli Nutuklardan Sonra, 

Kazananlara MükCifatları Tevzi 
Yarışlarda 

Edildi 
19 martta Sipahi Ocağı manejinde larda kazandıktan muvaffakiyetler

tamamlanan atlı mania müsabakala- le bize, bütün milletimize ümit veren 
rında kazanan binicilerin mükB.fatla- arslan yürekli Türk yavrularına, ve 
n, dün, saat 18 de, Sipahi Ocağı sa- o?ların sayın komutanı Albay Saime 
!onlarında, büyük ve mümtaz bir ka- hıtap ederek bütün Ocaklılar namına 
labalığın alk1şlan arasnda tevzi e- diyorum ki: 

dilmiştir. "- Yolunuz açık olsun! Bi.itün 
Bu münasebetle Sipahi Ocağına muvaffakiyetler sizin olsun!" 

davet edilenler arasında, Istanbulun B tk u nu un, şiddetli ve uzun alkış-
en tanınmış şahsiyetleri ve en güzide lar arasında nihayete erişinden son-
bayanları göze ~arpıyordu. o k . . ra, ca reisi, mükfıratların galiple-

Saat tam 18 de, Ocak reısı Bay A- re tevz·· · ·· . . .. ıını, suvarı mu .. fettı"şı· Gen"ral 
sım hazıruna şu sozle · ·· 1 d' · ·· · · "' , n soy e ı. 1 Huscyın Hüsn"'d . u· G 

"- Ocağımızın so t rt. . w. •• u en rıca e ı.. TP.ne-
- · n e 1P cttıgı / ra1 Huseyjn Hüsnü davetlilere· 

musabakalarda kazandıkları muvaf- " ş· d' . · · -· 
fakiyetler mi.inasebetile h . . :--- ım ı, dedı, bıraz evvel, Oc:ık 
mız bu to Jant . 

1
• az~rl.adıgı- reısı Bay Asımdan dinlediğimiz kıy-

p ı:; a utfcn teşrıf ı:myu- metli sözler Türk biniciliğinin seref 
ran sayın generalimize subaylar•mı dol t 'h' '. b .. ük" b" b ı· t"'l · d. w • - u arı ını. uy ır e aga e ı-

za ve ıg:r zevatı kirama Ocağımız fade etmistir. Ben, gerek şahsım, ge-
namına şukranlarımı 1 . , arzey erım. rek binicilerimit 9akkındaki candan 
d ~u konku~umuzda kazanan arka- tebriklere derin bir iftiha~ ve sevinç-
a.~ ~ra Ocagmızın takdim ed"'r.eği le teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

m~~a~atlar, maddi bir kıymeti haiz Bay Asım, mükafat!arın tarafımdan 
d~gıl~.ır. Ancak bütün Ocaklıların l tevziini istediler. Ben de bu şerefi 
~uregınden .g~len. samimi ~ir a~~.a- kabul etmesini, Türk biniciliğinin 
g~n olmak. ıtı~arıle manevı buyuk muhterem piri Bay Şereften istil'ham 
hır kıymetı haız oldukları kanaatin- edeceğim!" 
deyiz. Bu daveti kabul ederek üzeri mü-

Bu küçük mükafatların yarın bey- kafatlarla dolu masanın başına ge
nelmilel sahada sevgili ekipiınizin çen Bay Şerefin ak saçlı sevimli ve 
kazanacaklarını sabırsızlıkla bekledi- dinç başı candan alkışlarla selamlan
ğimiz bi.iyük mükafatların müjdecisi 1 dı. 
olmak itibarile de ayrıca bir değeri Fikret Atlı, kazananlan mükafat 
olsa gerektir. masası başına çağırıyor, ve davetli-

Sayın arkadaşlar, lere onları takdim ediyordu. Bay Şe-

Viranşehir (TAN)- İkinci un fab
rikasının tesisatından istifade oluna
rak: şehrimiz elektn1de tenvir edil
miştir. 

İyi olan fabrika suyu beton yolla 
Urfa caddesine getirilmiş ve orada 
bir ceşme yaptınlmıştır. 

Mezbaha ıslah ve asri bir hale if
rağ olunmuştur. 

Bir yangın söndürme tulumbası 
getirtilmiştir. Bununla yazın cadde
ler de sulanacaktır. İcabında hava 
tehlikesini halka bildirmek üzere bir 
canavar düdüğü alınmış, Çarşı cad
desi tozdan kurtar.lmış, kara taşla 

muntazam kaldırım yapılmıştır. 
Eski belediye binası, halk okuma 

evi ittihaz edilmiş ve buradaki eser
ler herkesin istifadesine arzolunmuş
tur. Bir de radyo alınmıştır. Hopar
lör tesisatile cümhuriyet meydanı ve 
halk okuma evi de radyo neşriyatın-
den istifade etmektedir. 

Halkevinde, ''At sevgisi" hakkında 
bir konnferans verilmiştir. 

----o----
lzmitte Et Pahah 

İzmit (TAN) - Etin kilosu altmış 
kuruşa çıkmıştır. Ortada bunu mu
hik gösterecek bir hal olmadığı için 
halk ihtikardan şikayet ediyor. 

Son zamanlarda ekmekler de ha
mur çıkarılmaya başlanılmıştır. Bil
hassa akşamları çıkanlan ekmekler 
acıdır., bunlarda 
dır. Belediyenin 
bekleniyor. 

mısır onu da var
harekete geçmesi 

iki Muallimin Terfii 
Kızıltepe (TAN) - Merkez okulu 

baş muallimi Zeki Teomanla Salan 
köyü muallimi Salih'in maaşlan bi
rer derece arttırılmıştır. 

Çünkü'r ASPİRİN seneferdenoeri 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir_ilaç 

olduğunu fsbat ~etmişHr., 

" •• • A s-p 1 R 1 N in tesrrrncJen"'"emin o~aıc .çrn 
lütfen markasına dikkat ediniz,3 

MOTEFERRIK : 

Atış Talimlerine 

Başlanıyor 
20 Marttan 10 hazirana kadar her 

salı ve cuma günleri, 4 mayJStan iti
baren 30 hazirana kadar her pazarte
si ve perşembe günleri Metris çiftli
ğindeki atış mektebinde hakiki top 
atışları yapılacaktır. 

26 nisandan 18 mayısa kadar her 
çarşamba ve pazartesi günleri Flor
ya ile Yeşilköy arasından deniz he
deflerine karşı hakiki top atışları ya
pılacaktrr. 

POLiSTE: 

Göğsünden Ağır 

Yaralandı 
Beyoğlunda Kaş sokağında ottırıı' 

emlak tellalı Vasil ile müşteriler~ 
den Edirneli Faile arasında aısc 
yüzünden kavga çıkmıştır. Bir ~ 
lık bıçağını çeken Faik Vasilin ü:IP' 
ne hücum etmiş ve onu göğsündetl 
ve karnından ağırca yaralamıştır: j; 
ralı Beyoğlu hastanesinde tedaVl 8 t 
tına alınmış, suçlu bıçağı ile berabe 
tutulmuştur. 

Bacağından Yaralandı 
Hafriyata bu sene başlanılması 

bekleniyor ve höyükün ileride bir 
park ve açık müze haline getirilme
si fikri ortaya sürülüyor. 

--n----
Bilecikte iki 

Bütün dünya, Türkü at üzerinde refin elinden mükafatlan birer birer 
kılıçlı bir kahraman olarak tammıs- alan kıymetli süvarilerimiz, uzun u
tır. Çünkü o, uzak şarktaki yuvası~- · zun alkışlanıyorlardı. Mükafatını 
dan bir ok gibi fırlamış. sel gibi gar- ilk alan genç ve değerli binici Orhan merhum yüzbaşı Avni namına yapı
ba akmış, onun bu fırlayış ve akışı- Aziz, merhum biniçimiz Bayan Uul- · lan yanşın birincilik mükafatı da, 
nı al, doru, kır ve yağız atının ri.iz- süm namına yapılan, ve her nevi at- üstteğmen Kudret Boraya verildi. 
gar kanatlı koşma, atlama ve aşma 1ara binmiş sivil binicilere mahsus Bu yarışın ikincilik mükafatını da 
kudreti ile temin etmiştir. Volgada olan yarışta. başka başka atlarla hem üstteğmen Salahattin aldı. 
atını sulamış, Karpatlan bir kolan birinciliği. hem ikinciliği hem de iı- '.Mükafatların en mühimmi, 1939 

cekmesi ile aşmış, Macar ovalannda çüncülüğü kazanmıştı. Bir günde üç senesinde Avrupada yapılacak bey
küheylan oynatmış, Tunayı, kazan derece kazanan bu sevimli ve değerli nelmilel atlı mania müsabakalanna 
özengisinin ufak tırtıllı mahmuzunu binicimiz, şiddetli alkışlarla da tak- iştirak edecek atlar arasındaki ko
atına dokundurmakla geçmiş. Kosova dir olundu. şunun birinciliğini kazanmış bulunan 
alanında kurduğu ordugahın muaz- !kinci olarak binicilik okulu kur- kıymetli süvari Yüzbaşı Eyüp Dona
zam sahra tavlasında kişneyen atla- sunda bulunan topçu subayları ara- la verilen büyük kupaydı. 

4, 8, 11 mayıs günlerinde Metris 
çiftliğinden hakild top atışları yapı
lacaktır. ·Bu tarih ve günlerde atış 
saıhalarında insan, hayvan ve rnera
kibin girmemesi, buralarda bulunan 
nöbetçilerin ihtaratma dikkat edilme 
si ve transit geçen vapurların key
fiyetten haberdar edilmesi, ateşten 

gayri günlerde bu sahalarda tesadüf 
edilecek patlamamış mermilere doku 
nulmadan mermi yerlernin derhal a
tış mektebi müdürlüğüne bildirilme
si alakadarlara tamim edilmiştir. 

Beyoğlunda Kara Mustafa cadd~ 
sinde oturan Emin ile arkadaşı ~bd 
lah, sarhoşluk yüziinden kavgaya 111' 
tuşmuşlardır. Neticede AbdullaJ'I ı
mini çakı ile bacağından yaraıaf11lf 
tır. Yaralı hastane e kaldırılmış, sıJ 
lu yakalanmıştır. Cürmü Meşhut 

Denize Düştü 
Usküdarda Inadiye mahallesinde U' 

turan Recebin oğlu 7 yaşında MaJı:l~ 
rem Üsküdar iskelesinden denize dıl 
müş ise de, etraftan yetişenler ıarB' 
fından kurtarılmıştır. 

Bilecik (TAN) - Mahkemesinde 

davası bulunan ceza hakiminin evi

ne bir hindi ile bir miktar kuru seb

ze bırakmak isteyen Koca Rifat is

minde biri cürmü meşhut mahkeme 

sine verilmiş ve dört ay hapse mah

kum olmuştur. 

rının sesi, hasımlarına boyun eğdir- sında yapılan yarışın birincisi asteğ- Dün en fazla alkışlanan hadise, 
miş olduğunu şanlı tarihimizde oku- men Asımın, ayni yarışın ikincisi mütevazi süvarimizin, bu kıymetli 
duk, gördük. Biz, işte o babaların yüzbaşı Cemil Pamirin mükafatları kupayı alışı idi. Günün son mükafa
evlatlanyız, Damarlarımızdaki kan, verildi. tı da, bu müsabakanın ikincisi Saim 

Ziraat Talebesinin 
Tetkikleri 

* Usküdarda İhsaniye mabat16
; 

sinde çıkan yangın hakkında yapılll 11 zabıta tahkikatı neticesınde yangın~. 
soba borularının temizlenmemesi tJ 
zünden çıktığı anlaşılmıştır. 

Evliya siminde biri de, sokakta 

rast geldiği tapu katibi Halile hücüm 
etmiş ve işinin bitirlimesini isteyerek 

katibi döğmüştür. Evliya, cürmü 

meşhut mahkemesi tarafından bir ay 
ve yirmi beş gün hapse mahkf.ım e
dilmiştir. 

yine o kandır. Bu varlığımızı baba- Binicililt okulu kursunda bulunan Kanada verildi. 
larımızın oğu11arı olduğumuzu at ve süvari sübayları arasındaki yarışın Mükafatların tevzii tamamlandık
atçılık sahasında ve beynelmilel a- birincisi üstteğmen Necati Aykuta tan sonra, hazırlanan büfeye davet 
landa dalına isbat ettik, ve yine de Sipahi Ocağı mükafatı verildi. Bu olunan misafirler, geç vakte kadar 
edeceğiz. Bize geçen senelerde bu yanşın ikincilik mükafatını teğmen dans ettiler. Ve bize, şanlı süvarile
müjdeyi veren şanlı ekipimiz bir iki Nihat aldı. rimizi bir defa daha tebrik etmek 
gün sonra yine oralara gidecektir. Altı yaşından itibaren her cins at- fırsatını veren bugün de büyük bir 
Ocağımızın tertip ettiği müsabaka- lara binmiş süvariler arasında ve neşe içinde sona erdi. 

İstanbul ziraat mektebi son sınıf 
talebesi bağcılık muallimi Necati Gö
nençer ve bahçıvanlık muallimi Hil
mi Onay ve altı asistanla birlikte dün 
Paşabahçe cam fabrikası ile alkol fab 
rikasını gezerek tetkikatta bulun
muşlardır. Talebe, bugün de Mecidi
yeköyü şarap ve likör fabrikasını ve 

~"-""'' Yazan : Kerime Nadir 

iKi GÜNLÜK HULASA: 
(Balkonun kenarında kırları seyrediyorduk. Ümran 
kendisini scH'ımlıyan suvari Halük Girayı göstererek o
nunla komşu köşklerden birinde verilen kır balosunda 
nasıl tnnı::tıklarını anlattı. Fakat ona gönill verme -
diğinl söylüyordu. 
Umran benim mektep arkadaşımdır. O gece bizde kal
dı. Akşam yemeğinden sonra bağı kırdan ayıran di
kenli bir çitin önüne geldiğimiz zaman Ümran: 
- Şu knrşıdaki beyaz köşkü görüyor musun? Bak pen 
ceresinde bir ısık var. iste Halük Giray orada otruyor, 
dedi. 
Ses çıkarmadığımı görünce ağlamıya basladı. 
- Beni deşmekten çeklnlyorsun biraz cesareı ver
sen daha fazln scyler söyliyeceğim. dedi. 
Her gece çitin önünde onunla buluştuklarını, aşktan, 
rabıtadan başka herşey konuştuklarım anlattı. Devam 
ederek dedi ki: 
_ Konusmamız beş on dakikanın içine• sığıyor, sonra 
selam verir ve uzaklaşır.] 
_ İyi ama, sen bu işe ne mana veriyorsun? .. 

- Ne gibi? .. 
_ Tabii bu adamın bir gayesi, bir maksadı var-

lır ... 
- Orasını bilmem ... 
_ Sana evlenme teklÜ eder mi dcrsinL 
- Kimbilir? .. Böyle bir şey olsa.-

- Evet?? .. 
- Saadetimden belki çıldınrıın .. 
Gülümsemekten kendimi alamadım. Fakat o, 

mahzun duruyordu. Bir müddet uzaklara baktıktan 
sonra başını çevirdi: f 1 
· - Bu dü.;;ünce tahakkuk ederse, hiç te ena 0 

-

maz zanned~rim.. Çünkü Haluk Giray, her husus .. 

ük 1 b . k k .. .. .. or Her halde pa-ta m emme ır er e - gorunuy •• 

TEFRiKA No. 3 

rası da var. Güzel, asil bir adam .. Ama biraz yaşlı 
imiş .. Bence bunun da kıymeti yok .. Sonra, rahmet
li babamın adı da, Halükmuş.. Evlendikten sonra 
üzerimde ayni ismi taşımak daha hoşuma gidecek ... 
Nasıl fena mı? .. 

- Ala!.. Fakat bana karanlık görünen noktalar 
var .. 

- Hangi noktalar? .. 
- Bu buluşmaların garipliği!.. Seni beğenmiş, 

sevmiş olsa, niçin doğrudan doğruya ailenden iste
. ? 

rnesın .... 
- Belki daha evlenmeğe karar vermemiştir .. 
- Bu büsbütün fena ya!.. Demek ki, senin gön-

lünle oynamak istiyor ... 
- Bu kadar derin düşünmeyi ben lüzumsuz ad

dediyorum .. Çünkü nasıl olsa cereyana kapılmış sü
rükleniyorum.. Netice kendiliğinden gelecek .. 

Bu son sözle Umran belki bahsi kapamak istedi. 
Lakin ben, bir sual daha sormaktan kendimi ala

madım: 
- Bu gece gelmiyecek mi?. 
- Hayır! .. 
- Demek haberlisiniz? .• 
Güldü: 
- Akşam üzeri yanımda seni gördü.. Onun ze

kası alelade bir insan zekasına benzemez .. Bu gece 
bizde kalar.ağını anlamıştır .. Hiç gelir mi? .• 

- Fakat sen de, ondan az zeki değilsin! .• 

- Neden? .. 
-Onun gelmiyeceğ:inden kat'i surette emin 

olarak beni yanma alıp çekinmeden buraya j!etir
din ... 

Gülmekte devam ederek bir iki adım geri gitti, 
sonra birdenbire yine eliyle uzakta bir noktayı 
göstererek: 

- Bak, dedi. Odasında dolaşıyor.. Görüyor mu-

sun?. 
Hakikaten bir gölge arada srrada perdenin ö -

nünden gelip geçiyordu. Nazarlan orada uzun 
müddet kaldı. Sonra yine yanıma gelip koluma gi

rerek: 
- Haydi dönelim, dedi. 
Hafifçe titrediğini hissettim. Fakat lakayt gö

rünmek için genizinden bir hava mırıldanıyordu. 

Gümüş ışıklarla yıkanan bağdan ağır ağır ge.;
tik. Bahçenin çakıl döşeli yollarmda, bu mehtaplı 
yaz gecesinin ılık havasım teneffüs ederek köşke 
dondük. 

• • • • • . . . . . . • . • . • . 
Ertesi gi.in öğleden evvel İstanbula dönmüş ve 

iki bu\uk a: . kada~ _ümrandan haber alamamış
tım, merak ıçınde ıdım. Gönderdiğim iki mektubu 
cevapsız bırakmıştı. Nasıldı . Ne yapryoırdu? .. 

Son bahar aheste adımlarla ilerliyor, günler kı
salınağa başlıyordu. 

Bir gün postacı "Erenköy" damgalı bir mekt 
frd' N up ge ı ı. arnıma gelen bu mektup Ümrandand 

Helecanla zarfı yırttım. Titrek bir kalemle yazıldı ~·ı 
belli olan iki in~e satır su sözlerden ibaretti: g 

•'Kardeşim, 

Mektubumu alrr almaz vakit kaybetmeden koş 
gel.. Sana son derece ihtiyacım var .. Bü ilk b' .. . . d . Y ır te-
essur ıçın eyun •• 

Bu mektup beni hayli 
bir şey geliyordu. 

Umran 
düşündürdü. Aklıma bin 

H~men ertesi gii.'tl trene atlıyarak Erenköyüne 
geçtım. tJmran beni solgun bir yüzle kAr-<:.tladı• 

"l -, ~ 
zaman goz eri yaşlı idi. Boynuma sarılarak: 

- Başıma neler geldi bilmezsin, dedi. 
Ben sonsuz bir merakla: 

-----~~~---~---------~ .ıs• 
sırasıle mezbahayı gezecektir. IP 

yıstan sonra da Trakya ve Ege J111ıı' 
takalarında bir aylık bir tetkik seY" 
hatine çıkacaklardır. 

- Çabuk anlat, diye ısrar ettim. 
Söyliyeeeklerimi birdenbire söyliyemerıı-· 

Sırasiyle hikaye etmek lo. L.:.1.· d' ed..-ıc azım.. CU\,ın en ıse ""'-
bir şey yok .. Müsterih ol!. ~ 

Büyük hanımın yanında biraz oturduktan sıont11 
:ndi od~~a çrktık. Ümran hakikaten çok bozıtl

uştu. Buyuk bir hastahktan kalkmış gibi zayıf18"' 
ıruş, gözlerinin etrafı siyahlanrruştı. 

Sabırsızlandığımı görünce karşıma geçti ve tit
reyen bir sesle anlatmağa ba~ladı: 

.. - ~ektuplarına cevap yazarnadrm. ÇünkÜ biİ
yuk bır hercümerç içinde idim .. Ya her şeyi ksl~ 
me alınalı, yahut hiçbir şeyden bahsetmemeli idı. 
Ben ikinci şekilde' karar krldım. Cünkü birincisi~ 
başarmağa muktedir bir iradem k.almam1şt1.. y:a.
kın zamanda biraz kendimi toplıyabildim .. 

Bu başlangıçtan sonra arkadaşım derin bir göğiİ5 
geçirdi. ve devam etti: 

- Sen gittikten dört gün sonra idi. Bir gece yif1e 
Haluk Girayla çitin kenarında konusuyorduk. pır 
rup dururken birdenbire boynumd~i pantantife 
yapıştı: 

- Bunu bir dakika çrkar10 bana verir misin;ı;? 
Dedi. 

Tereddüt etmeden arzusunu yaptım. Eline alIP 
evirdi ç-evirdi. Sonra: 

- İçini açmama müsaade eder misiniz? Diye sot'• 
du. 

- Açınız! Dedim. 
A b~ Ç~ Yalnrz bir kapağında annemin küçiik 

resmı vardı. Bu reime dikkatle baktıktan sonr3: 
- Kim bu? Dedi. 
- Annemı Dedim. 
Bu sırada ay bir bulut arkasına girdiği için yil

ziinü göremiyordum. Pantantifi geri verdi. Ve ::ıı· 
nsmı içtiği sigarasrnı yere atıp çiğnedikten sorıt'~ 
ilk defa ellerimi tutarak dedi ki: 

- Umran hanım bana inanırsınız ve itimat ecJet" 
siniz de il mi? 
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Şakir ·ı 
Kendimi Tophyarak Esirin Yüzüne Baktım 

bıne b ~. e mezarlık duvarının di-
koŞe b Uzulrnüştük artık. Gözümüz · 
CaJt kaşında, kulağımız da çalma
'Otduk0tnad~ olduğu halde b~cli
lle " · Eskı bir yolda., olan Şakir , .,avaş 

1 
:t 

•etin h ses e görüşüyor, eski gün 
dığıtııı eyecanlı anlarından, avla
lıı ... , ı adanı.Iar-Oan bah~ ile ..,;;_ 
"jU.Yord 1'>-

g~. Uk. Sohpeti koyultmuş, 
?tıulını ~a<:eralann hayaline gö
' Ştuk. Kornanın boğuk ve 
~t sesı sokağı, kulaklarımızı 
'rıll'lı~ı. ~üzüldüğümüz yerden 
~ k 18°rnıuş kurtlar gibi silkine
~lı~ ktrk. Hızlı adımlarla, me
ko~ .. köşesine vardık ve tam 
ilin tak~onerken, Müştak Efendi
~lk ıp .. ettiği bir adamla karşt
~ldı · l\fuştakın işaret olarak kol 
dırışıı-rnasiyle bizim Zeki Beye sal
deği} ~\bir anda olmuştu. Tuhaf 
dıı~- 1 

• •• Çok cesur bir adam oL 
6U S~ 

CA.... 0Ylenilen Zeki Bey taban-
:""ııırı ' . 
hah! narnlusu karşısı11da birden 
~%. ll'lış, arka üstü Erzincanlı Şa
ltıeıı kkoUarı arasına düşmüştü. He 
attlllı. Ucakladım. Otomobilin içine 
~il} • Zavallı adamın beti benzi 
~ııragıc bki olrnuş, kalbinin hareketi 

a "b· llir gı: ı yavaşlamıştı. 

~i~aat. sonra, Boyacıköyünde 
d~ u~ evınde idik. Esirimiz min-
. Ze • 

li~<>r krınde uzanmış yatıyor, tit-
tıe g~ı 1~anıyor, bir türlü kendi
~daf e?nıyordu. Bu adamcağızın 
~?i"'daası;: teslim olması, hele ü-

.. e ·1· ~tıd· sı ah bulunmaması beni 
~ lieye düşürmüştü. Bu aciz ada 
blllll'l Cesareti, ataklığı ile şöhret 
bir t Uş olan Zeki Bey olduğuna 
d. Url{i · "- h ınanamıyordum. O sıra-
lltiııcı ~~im olmadan Şakir de 

~tı.la Zır .te:c1birsizlik yapmış, tele
d ~ ekının tutulduğunu ve ken
h b~d7 bulunduğunu Esat Paşa
l'ıti~ı. dtrrnek marifetini göster-

\j ece Ynn~mn doğru aklı ba
io~ıeti ~na gelen adamcağız. yaşlı 
ba.ltı.n ile şaşkın şaşkın etraf•na 
~e ı~or, için için ağlıyordu. F~na 
idi, .\ı- 0rktuğu halinden besbelli 
tı~ : ~ıra yüzüme bakıyor. ko
~11.k a ıstediği anlaşılıyordu. Hir 
~<>rıta ~aYnnamadrm. Fakat korka, 
l'~le ' lsterniye istemiye açık su-

' :l'guya başladım: 
~ tkadaş ismin ne senin' 

b a\ralh Ylltk tık .. " 
~tı una yu una yuzume 

Ve inİld "b" b" l ..._ ~ . er gı ı ır sese: 

'· nırn mi? dedi. Audurrah-

\>Üre~ 
il.ltt1~ ö•ll'le ığıl ığıl bir şeylerin 
g~İtd~~ hissetmiştim. Adamcağızın 
~ \r gi baygınlık beni kucaklı:ı
~da~. sarsınıştı. Tıkamr gibi ağ-

' .t\ li'1rı hdurrahman mı? 
~ d~ttııŞtı_~ Yaptığımız yanltşlı
~lan a dogrusu bastığımız çürük 

'~rı~? 0 Vakit :farkına varmıştım. 
t'~etı Uyordum. Evet, bu ters ha
~ l<:sat~ruk bu adama, ve gerek
dt~eği Paşaya karşı nasıl tevil e
~tl ball'liıi, kendimizi mahcubiyet
~().. SJ.l kurt ~ d.. ·· ·· •, h· nracagımızı uşunu-
d ır h l a .. 'l' a çaresi bulamıyordum 

l'ecte ~bu esnada, adamcağız ne-
8<>ttıı.q u Unduğunu ve ne olacağını 
tıtt.ıı-cı 2:~ ?llı? Erzincanlı Şakir de 
b· Ugu k" 
d· ~ §uph . oşede somurtuyor ve 
'l'lği güı·esız o da yapılan işin ver-
~dur unç neticeyi düşünüyordu. 

\ot< bira un çok fena bir cilvesine 
Utl}u2: z :a bizim tedbirsiz teşchbii

Çı~ <>lı: ·U:-ban olmaktan başka su
ru~lirıel~an bu biçare adamcağızın 

\'! suaı s akıp homurdanıyordu. He 
~t . oruşuna bayağı kızmıştı. 

g('ı.... 2:ıncanıı ş k" · ·· "{!ts· a ırın muna-
\o 12: b' 
~blern ır hareketine meydan 

"ı~al'ılı ek, işi bi.isbütün çığırından 
t')tıladı a:rnak için, kendimi bir:ız 
"~ hırs~· Mağdur esirimizin yüzü-

' ~ ı hırslı baktım ve: 
l'iı.. ' e olac -

Muhatabım. önüne baktı ve 
gayet hafif bir sesle: 

- Kapıcıyım, dedi. Fakat şimdi 
baltacılık ediyorum. 

- Baltacılık ne demek? 
- Siz.n anlıyaeağınız saray 11-

şaklığı. 
Utancımdan eriyecek bir hale 

gelmiştim. Bir yanlışlık olduğuna 
göre, bari kaçırdığımız aı.laının sa
r:.ıyda yiiksekçe bir var.ife.c;i ve 
mevkii olsa hadi ne ise, işi b:r de
receye kadar tevil etmek mümkün 
olabilirdi. Jşte adamcağız düpediiz 
uşaklığını soyleyivermişti. Bilmi
yerek yaptığımı1 beceriksizliği, ted 
birsizliği açıkca yfüdimüze vuru
verm~ti. Vaziyeti korumak ıçin 
sorgumu taze.edim: 

- Bu g0ce geldiğiniz eve sizi 
kim gönderdi? 

- Has hademeler kumandanı 

Zeki Bey. 
- Ne vazife ile? 
- O evde bulunan bir hanıma 

yazdığı mektuba cevap almak ıçin .. 
Dedi. Ve cebinden çıkardığı zar

fı uzatıp elime verdi. Derhal zarfı 
yırttım. N i m e t h a n ı m a 
yazılan bu mektupta, Zeki Beyin 
rahatsızlı;rından dolayı beyanı te
essür ediliyor, saraya ait baştan a
şağı uydurma havadisler veriliyor
du. Tedbirsizliğimizle, pek mühim 
hizmetler yapması ihtima!i olan bu 
hanımcağızın da saraya karşı \•a
ziyetini bozmuş, Esat Paşaya da 

1 
çok mühim bir eleman kaybettir
miştik. Doğrusu, işlediğimiz suç af
fedilemiyecek kadar büyüktü. Me
sele açıkça anlaşılmıştı. Zeki Bey, 
hastalığındıın bııhis ifo gclcmiycce

ğini ve haberlerin bir mektupla 
bildirilmesini rica yollu, Nimet ha
nıma yazdığı mektubu bu adamla 
göndermiş, biz de 'bu saray uşağını 
bir mal gibi Zeki Bey diye tutup 
Şakirin evine getirmiştik. 

Vaziyetimiz gerçekten çok müş
kül ve ıslahı imkansızdı. Bu adamı 
bırakmakla başta Vahdettin olmok 
üzere sarayın bütün erkan ve ben
dekanını fena halde kuşkulandır
mış olacaktık. Bırakmadığımız tak 
dirde bu adamı ne yapacaktık? 

Tam bu esnada Müştak Ef. eve 
gelmiş, Hızır gibi imdadımıza 
yetişmişti. Cidden çok açık gözlü ve 
kurnaz bir memur olduğunu son
radan anladtğım bu arkadaş, ken
disine kapı aran Şakirden, yapılan 
işin yanlışlığını öğrenince, hiç te 
bizim gibi apışıp kalmamış, benim
le görüşmek istemişti. Şakiri Ab
durrahmanın yanında bıraktım ve 
çıktım. Müştak beni görünce: 

- Tasalanma Sadık Baba, dedi. 

Ben şimdi telefonla, yapılan yan

lışlığı ve buna da şoförün sebep ol

duğunu Esat Paşaya söylerim. Çok 

iyi yürekli bir zattır, Umarım ki, 

işi anlayınca bizi suçlandırmaz. 

Kendimi toplamış, düşünebilecek 

bir hale gelmiştim. Yeni arkadaşım 

Müştak Efendinin Esat Paşa nez

dinde şefaat teklifine biraz kızar 

gibi olmuştum. Giilümsiyerek: 

- Evlat, dedim. Esat Paşaya işi 

anlatmak. affına sığınmak kolay. 

Bu ciheti senin kadar ben de ya

pabilirim. Fakat, bu herif ne ola

cak? Beni en ziyade düşündüren 

bu ... 
Sözlerimi başı önüne eğik oldu

ğu halde dinliycn bu cin fikirli me
mur. aciz içinde k1vranışıına bayağı 
açıyormu:;; gibiı tuhaf tuhaf baktı 

yüzüme ve: 
- Bu herü mi ne olacak, dedi

niz. Yarın sabah memleketine gön

deririz onu da. 
Dedi. Hakikat, o ana kadar aklı

ma gelmiyen bu !?ekil bana da \ok 
mülayim gelmışti. Biraz daha fe
rahlamJ.;itım. Tekrar sordum: 

·•ıe \r agınızı, dedim. Suall~ 
d~_ ereceği . 
"""~ktir .. nız cevaplar tayin e-

tle \ratif· Soyle bakayım sarayda 
e sorüyorsun? 

- Bu adamın ortadan ansızın 

yok oluşu saraydakileri telaşa dü-

şürmez mi? 
1 

Müştak omuzlarını siJkti ve: 

- Onlar, dedi, Ahştılar buna ... 
Anadoluda doğan güneşin saraya ı
şık vermiyeceğini anlıyanlar birer 
birer kaçıp memleketlerinin yo
lunu tutuyorlar, farkına bile var
maz onlar Sadık baba. 

M üştakla beraber odaya 
girdik. Nedense, üçleşme

miz Abdurrahmanı telaı;:landırdı 
biraz.Kendine acındırmak ister gibi 
boynunu bükerek hepimize ayrı ay_ 
rı bakıyor. bakı~larımızdan mana 
çıkarmıya çalışıyordu . Biraz gfiler 
yüz göstererek ümitlendi:. ... im voe 
sordum: 

- Abdurrahman. dedim. Nereli-

sin ve kac; senedir saray hizmetin
desin? 

- Konyanın Aksaray kazası köy 
lerindenim. Hacı Ali Pasnnın Ab
dülhamide başmabeyncilik ettiği 
zarnandanberi sarayda bulunuyo-
rum. 

- Sılaya gittin mi yakında? 

- Tam on üç sene oldu, çoluk, 
çocuğumun yüzünü bile görmedim. 
Son günlerde niyetlcndinı<li. Tab
lakar Ali ile gidecektik, hattiı eşya
larımızı bile saraydan c;ıksrmış ve 
Beşiktaşta bir hemşehrinin dükka
nına bırakmıştrk ama .. Bu iş geldi 
işte başımıza. Ne olacak bilmem. 

(Devamı var) 

HUGÜ.\.KÜ BULMACA 
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAŞI: 

1 - Orak e Ev bark. 
2 - Bir zamir e Bir mcyva e Yük

seltmek. 
3 - Bir nota e Uzak e Memleket. 
4 - B ir hay\·nn e Usul, fıdctler e Rlr 

zamir. 
5 - Bedel e Komşu bir memleket. 
6 - Eski hakimlere verilen ad e İranlı. 
7 - Bir znmlr e Bir renk e Bayağı. 
8 - Sız e Tü~r e Memleket. 
9 - Blr isim e Bir hayvan e Bir har!. 

10 - Telefon tAb!ri e Zıpzıp. 

Artvinde Kurtuluş 
Bayramı 

Artvin, (TAN) - 43 senelik ay_ 
rılıktan sonra Çoruhun anavatana 
kavuşarak kurtulmasının 18 inci yıl 
dönümü 7 Martta büyük tezahüratla 
tesit edilmiştir. Gcceliyin Halkedn-

. de bir müsamere de verilmiştir. 

L o k M A N fi~@I~Ii@~~~l~@~lt~~ti1Ulf~~ 
;~~ililUl~ilil M li .,.,"""f "·=<·=·=·=·=~=''''''}@'''~'<''''; 
<!!) G ~ T L E R i ~~;ffü;~~~~~~~~r~~;~~ı~t~~~~~l~~;~~~r~~t~ 

FİLİBİD Mi. FİLEBİT Mi? 
Bu yıl kara kım damnrlarmın 

hastalığı yılı olsa gerek. Okuyucu
larımızdan iiı;iindcn ht•men hemen 
ayni günde iiç mektup geldi, üdi 
de bu hastalığa tutulduğunu anla
tarak bunun hakkında "tenvir'' e
dilmeğ) İstiyorlar. 

Bu mektuplarda en ı:iyade gö
ziime çarpan şey uçunun de bu 
hastalığı filihid eli ye yazmasrdır. 
Okuyucularmııı:dan hiri hastalığa 
apanli.sit ameliyatından sonra, iki
si lohusnlıkta tutulmuşl;ır, fakat 
ii<:ii de a~·n a:nı mektuplarda, bir 
örnek filihid diyor. Halbuki hasta
lığın hi:1.e frenkçcdcn gelen aclı 
filebit (phil~hite) olduğundan hu 
okuyucularımızın hekimleri de 
kendilerine ii~·le söylemiş olduk
ları iiph<.>sizdir. Üç kisinin de 
frenkçed<.>n ı:-clcn tabiri höylc avni 
şekilde yanlıs olarak yazr;talar;na 
göre. d<.>mck ki, hiı:im Tiirk taıar
fuzumuza filehid sö:1.ii daha u;\-·gun 
geli:ror, demk('tir. Halk. bahusus 
Jıas';alığa tutulanların kendileri. 
bu söyleyişi kelimenin doğrusuna 
tercih ederlerse tfıhirin böylec~ 
dilimize girmesinde hen de siiphe
siz, hiçhir mnhzıır görcme:U. 

Ancak halk diline de bel bağla
mak doğru olmıyacnğınr biraz yas
lı olanlar hep bilirler. 30 - 40 se
ne önceleri panika diyenler pek 
çok i~itilirdi, hattiı pavrika faydos 
diidüğiinii ('aldı diyenler de hay
lice bulunurdu. O 7.nmanlar falı
rika ve pardos demesini de bilen
ler halkın dili halk dilidir, di~·e 
susarlarrh. Halbuki şimdi genci dr 
ya:ılısı da hep fabrikaya fabrika. 
paydosa da pa~·dos diJor, 

Bugiin filehit ha tahğına filibid 
diyenlerin de ynnn dillerini deği~
tirerek frenkçl"Sini hem de frenk 
tecvidi ile sii~·lomiyec('klerini bi
lemediğim için, mü nadenhlc, 
simdiden filebit tabirini kullana
cağım ..• 

Bu hastalığa apandisit ameli
yatından sonra tutulan okuyucu
muz buna sehep ameliyat olduğu
nu sanıyor. Hastnhğın adını ne 
tiirlii yazsa ve söylese kendisine 
yerden göğe kadar hak veririm 
ama, hastalığını ameliyata atfet
mesi tamam tamam h~ksızdtr. Bu 
işte bir kabahat \"ar a onu hic 
kimsede değil. kendi damarların~ 
da bulmalıdır. Çiinkii hu hasta
lıkta en büyiik sebep damarlann 
istidadıdır. Nitekim apandisit a
meliyatından sonra filehit hasta
lıi!ma tutulan bir delikanlının ha· 

hasmın tifo hasfalığınitan sonra, 
baba annesinin de bacağı kırıl
dıktan sonra ayni hastulığa tutul
muş oldukları kitaplarda meshur
dur. Kara kan damarının iltihaha 
tutulmak istidadı insana .soyundan 
gelir. 

İnsanrn kendishıdc hu istidat 
bulununca kara kan damarların
dan her hangi birisi. her hangi bir 
sebeple iltihaba tutulabilir. An
cak en ziyade tutulnn hacaklarda
~i k~ra _!tan damarları olduğu irin 
fılebıt tabiri bacaktaki kara kan 
damar lırn iltihaplanması ile he
men a)·ni mana)'B gelir ... Bu has· 
talrğın apandis ile miinaseheti pek 
az olduğunun bir delili de apan
disit ameliyatından sonra kara kan 
damarları iltihaplanan bacağın 
en 7j~·acte sol taraftaki ha<'ak ol
masıdır, halhuki apandis sağ ta
rafta hulırnur ve apancfisten ya
hut ameliyatın temiz yapılmama
sından ileri gelse ilkin sağ tarafta
ki damarın rniiteessir olması la
zım gelir. 

Zaten bu hastalığa sebep daha 
ziyade apandisit amclivatrndan 
hiishütiin başka e)·lerdir: En <'Ok• 
görülenler Johıısalıktadır. Jf('m dt! 
çocuklarını tamamına cr".;tiren ve 
temiz temiz doğuran bayanlarda 
daha çok görülür. Vaktinden önce 
doğuran, yahut diisiiren ,.e ken
dilerini pek te ternfz tutamayan 
bayanlarda daha az göriilür. 

Ameliyattan sonra gelmesi de 
yalnı7. annnılisit ameliyatına mah
sus dei:ıildir. Aıncli)•atın her tiir
liisiindcn "onra - ameliyat ynpı
lın_ıda istidat varsa - gclehil'ir. 
l\fıkroplann da az tesiri olduğuna 
bir delil. mesclii hiç mikrop!iuz hir 
ur hastah_ğından dolan çocuk va· 
tajh cıknnlır n filebit ~clmck ·ih
timali daha çok bulunduğu halde 
mikroplu bir yumurtalık hastalı
ğından "onra a ·ni alet amelivatla 
çıkarıl(hğı vakit o ihtimalin ·daha 
az olmasıdır. 

Bu filebit hastalığı çok defa ka
ra humma hastalığından sonrp da 
gelir. O zaman da hastalığın ve 
mikrobunun şi<IJctine atfedifo
mez, ciinkii fllehit kara huınma 
hastal ğının pek hafif şekillerinde 
gelir. Veremlilcdc ve pek za~·ıf
~arda olduğu vakit gene hir şey 
ısbat etmez, çiinkii hafif bir grip 
hastalığrndan !'ıonra da geldiği 
vardır. 

Onun için hastalığın başı insa
nm kendisindeki istidattadIT. 

Z ?ngııı olmadıkça sev· f· 
adam olmanın faydaım ı bir 

sı Y'.:>k-
tur. Aşk macerası zenmn 1 . 
t• d . . . o• o anın ım-
ıyazı ır, ışsızın mesleği dc~· ı F . . . gı . •a-
kır, ıstcr ıstemez ameli ve ad" 1 . . . · ı o a-
caktır. Daımı bır geliri olmak 
.b 

1
. 

1 
, ca-

zı e ı o maktan daha iyidir B 1 . . · un ar 
Hughıe Erskıne'nin asla anı 
d y aına-
ıgı •. modern hayata ait ha.kikat-

lerdır. Zavallı Hughie!. Fikir ba _ 
kımından, kabul etmeliyiz ki pek 
değeri yoktu. Hayatında hiçblr za
~an parla.k veya hatta fena birşey 
soylememışti. Fakat böyle olduğu 
halde o, koyu kıvırcık saçları, gü
zel biçimli profili ve gri gözlerivle 
iyi görünüyordu. Erkekler aras~n
da olduğu gibi umumiyetle kadın
lar arasında da maruftu; ve her 
türlü kemalfıta erişmişti; yalnız 
para biriktirmek müstesna. Babası 
ona kendi süvari kılıcını ve on beş 
ciltl ik "şibih cezire haııbi tarihi" 

ni bırakmıştı. Hughie evvela bir 
gözlük taktı , sonra Ruff's guide ile 
Bailey's magazine in arasına bir raf 
daha koydu. 

Her şeye çalışmıştı; altı ay bor
saya da devam etmişti. Fakat bo -
ğalar ve ayılar arasında bir kele -
b.~k ne yapabilir? Bir miiddet çay 
tuccarlığı da etti; fakat pek çabuk 
yoruldu. Sonra kurumuş çilek sat
maktan bıktı usandı. Bu da kar et
medi, Çilekler biraz fazla kuruydu. 
Nihayet mükemmel bir profil sa -
hibi zarif, itibarsız ve mesleksiz bir 
delikanlıdan başka birşey olamadı. 

1 şin kötüsü, aıktı. Sevdiği 

kız, Laura Merton, Hindis
tanda mi7.acını ve hazmını kaybet
miş mütekait bir mirnlaym kızı idi. 
Laura kendisine prestiş ediyordu, 
O da onun ayakkabı bağlarını öp
meğe hazırdı. Onlar Londranın en 

güzel çiftini teşkil ediyorlardı ve 

aralarında bir kuruş bile mevzuu 

bahis değildi. Miralay da Hughieye 

pek meftundu; fakat herhangi bir 

bağlantıya yanaşmıyordu: 

- Çocuğum, on bin lira paran 

olduğu zaman gel, bu meseleyi ko

nuşuruz. derneği adet edinmişti. 

Böyle günlerde Hughie çok mağ -

mum görünüyor, t~clli için Laura

ya gitmeğe mecbur oluyordu. 

Bir sabah Mertonların oturduğu 

Holanda parkına giden yolda en iyi 

arkadaşlarından biri olan Alan Tre

vor'a uğradı. Trcvor bir ressamdı. 

Filhakika zamanımızda bazıları 

bundan kaçınırlar, fakat o ayni za

manda bir sanatkardır ve sanat -
karlar nadirdir. Trcvor şahsen çil-

li yüzlü, kırmızı perişan sakalıyle 

garip ve kaba bir adamdı. Halbuki 

fırçalanınca hakiki bir centilmen 

oluyordu ve resimleri hararetle a

ranıyordu. Evvelce Hughieye kar

şı büyük bir alaka duymuştu. Se
bebini anlamak kolay: Sırf onun 
sevimliliği , şöyle derneği adet et
mişti: ''Bir ressamın tanıyacağı in
sanlar ancak hayvan ve ,güzel olan
lar, kendisine bakmakta artistik 
bir zevk bulunanlar ve kendisiyle 
konuşmakta fikri bir ahenge van
lanlardır. Züppe erkekler ve cici 

kadınlar dünyaya hükm ederler; 
hiç değilse edeceklerdir" halbuki 
Hughieyi daha iyi tanıdıktan son
ra parlak, zayıf ruhu ve cömert dü
şüncesiz tabiatı için onu adam akıl
lı sevmiş ve stüdyosuna girebilem
si için daimi bir duhuliye kartı ver
mişti. 

H ughie içeri girdiği vakit Tre-
h voru tabii büyüklükte şayan 

ayret bir dilenci resmine son fır
çaları vuru k . . 
st"" d r. en buldu. Asıl dılencı 
m~ş ~?-un 

1 
bir köşesinde yükseltil-

ır P at.form üzerinde duru-
yordu. Bu h 
b mer amet telkin edici 
uruşuk par~ • 

k . 'S"'men gibi yüzüyle ku1 
uru bır adamd 

tıklar ve ı. Omuzunda yır-
b. k paçavralarla koyu kaba 
ır ca et asılmış kal f 

ba dik" l 1 ' ın otinleri ka-
mu:+. ri· er eı· dikilmiş ve Yaman -

"'j••· ır c ıyle sadaka to l 
• · · P anıak 
ıç~n ınce şapkasını uzatırken diğer 
eliyle kalın bir sopaya da 
du. yanıyor-

Hughie arkadaşının elini sıkar
ken: 

- Ne şaşılacak bir model' n· 
fısıldadı. Trevor sesini ti. ıye 

en z pcr 
desiyle: -

- Şaşılacak bir model mi? n· 
bağırdı . Ben de Ö'-·le düş·· .. . ıye 

.. . " unu yorum. 
Boyle dılencilere her zaman t 
düf esa-

edilmez. Bir travay monşer: 
Canlı bir Velaskez! Allahım! Ram
brand bundan nasıl bir oym aya-
pardı!. 

- Zavallı ihtiyarcık! Dedi Hu
ghie, ne kadar sefil görünüyor. Fa
kat zannederim ki siz ressamlar 

için onun yüzü bir hazinedir . 

- Tabii, diye cevap verdi Tre _ 
vor, bir dilencinin mesut go··ru·· . . . nme-
sını ıstemezsiniz değilmi? 

H ughie rahat bir divana otu
rurken sordu: 

- Bir model bu iş için ne kadar 
alır? 

- Saat başına bir şilin. 

- Ya siz, resminiz için ne kadar 
alıyorsunuz? 

- Oh, ben bunun için 2000 al _ 
dım. 

-Lira? 

- Altın, ressamlar, şairler ve 
müzisyenler daima altın alırlar. 

Hughie gülerek bağırdı: 

- Pek lılaa .. Zannederim model 

de bundan bir yüzde alır. Onlar da 

sizin kadar ağır bir çalışma ynpı _ 
yorlar. 

- Saçma, saçma! Yapyalnız, 

bir resmin üzerinde uğraşmanın ve 
bütün gün sehpasının karşısında 
durmanın ıztırabına bak. Hughie, 
senin için, konuşmak çok iyi amma 
seni temin ederim ki sadece el eme 
ğinin sanat şerefine vasıl olduğu 
dakikalar nadirdir. Gevezelik et _ 
memelisin, çok meşgulüm. Bir si
gara iç sükunetini muhafaza et.'' 

Bir müddet sonra hizmetçi içeri 
geldi ve Trevora çerçivecinin ken
disiyle konuşmak istediğini söyle· 
di. Trevor dışarı çıkarken: 

- Sakın kaçma Hughie, dedi, 
şimdi geleceğim. 

(Sonu Yarın) 
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Ortaokul talebesinden bir grup muallim/erile 

Mardin (TAN) - Vilayetimiz u- ye hissolunan şedit ihtiyaçtan müte
mumi meclisi, burada bir lise açıl- vcllittir. 

Suriyede Tevkifler 
Şam, 23 (A.:A.) D.N.B. ajaOSJ 

diriyor: 
ma~ı hakkında verilen takriri kabul l\lardinin bir çok gençleri başka 

Birkaç gündenbcri Fransız i 
sinde bulunan Sunye polisi, Fili.S 
den kaçarnk Şamda ·kamet etme 
olan Arap yüksek komitesi nzas 
izzet Danızayı tevkif eyleınlştit· 

t i t . l\" "f V k·ı t• 1• 1 yere gidemiverck lise tahsilinden c m ş ır. 'ıaarı e a e ı ıse acı - · 
.. .. _ .. ~. mahrum kalıyor. Bu sene orta okul-

masını muvafık gordugu takdırde. dan çıkacak yüze yakın genç te ayni 
tesis masrafları ve bina Hususi idare akibetle karşılaşmak tehlikesinde -
bütçesinden temin edilecektir. Ve - dir. 

ktıletin bunu tasvip edeceği umul - Bilhassa kız çocuklarına llsc tah
maktadır. Zira hususi idarenin dar sili verdirmek isteyenler umumi mcc 
bütçesine rağmen umumi meclisin lisin kararından çok memnun ol -
böyle bir karar ittihaz etmesi, lise- muşlardır. 

Kudüs, 23 (A.A.) - Harp ~i (. 
bir Arabı ölüm cezasına mahkürll 
miştir. Kudüste bir Arap idant ed 
m.i~r. 

Aydın Vilayetinin 

Varidatı Artıyor 
Aydın (TAN) - ViJliyetimiz umu

mi. meclisi açılmıştır. Vali irat etti
&ti nutukta, vilayet varidatının mü-

tile teksif esasına riayet olunması 

lüzumuna işaret etmiştir. Reis vekil
liğine Avukat Neşet Akkor, katiplik 
Iere avukat Sami Kutlug ve Dr. Sab
ri Akın seçilmişlerdir. Okunan izah
nameden, munzam tahsisatla beraber 
808856 lira olarak tasdik olunan 937 
mali bütçesine mukabil yüzde on 
fazlasllc 816728 lira tahsil edildiği, 

938 mali yılına 38300 lira devredil
diği 'anlaşılmıştır. Bu para, 938 mali 
yılı bntçcsi olarak tahmin edilen 
914402 liraya aynca ilave edilmiş ve 
9388 bütçesi bu suretle tasdik olun-

Çanakkale Halkevinin 
Çahımalan 

Çanakkale (TAN) - Halkevi, biç
ki, dikiş, elişleri kursu açmıştır. 

Kursa devam eden Bayanlar elliden 
fazladır. 

Her hafta evde faydalı konferan~
lar verilmekte, bunlar halk tarafın
dan çok rağbet görmektedir. 

Açılan Fransızca, ve Almanca kurs 
Jnn dn rağbet görmüştür. Evde köy
lülerin istidaları bedava yazılıyor ve 
dairelerde işleri bcda,·a takip ettiri
liyor. 

MareJal Petenin 
. ltimatnamesi . ~ 

Parıs, 23 (A. A.) - ParlS • ff 
gazetesinin Burgos muhabiri, ll1:ı1 
şal Petain tarafından Francoya ~ 

matname verilmesi hususunun t~ 
edilmesinin sebebi, Burgos hiik\lıı 
tinin Bizertede mevkuf tutulaJl ~ 
huriyctçi İspanyol donanmas ııı 
derhal İspanyaya dönmesini iSte & 
si, Fransa hükumetinin ise ııd t 
müdahale teahhütleri mucibince 
filoyu İspanyada muhasematın ll~ 
mından evvel serbest bırnkmtı-\ 
imtina eylemesi olduğunu yazfl18 

tndır. 

Haftada üç gün fakir hastalar evin Ayni muhabir ilave ediyor: 
doktorları tarafından parasız muaye- Resmi olarak itimatnamcnıJl 1 

ne edilmekte, ilucları da parasız ve- dim edilmemesindeki teehhüril11 ,f 
rilmektedir. bebi, mebzul surette yağan "sti' 

Musiki kolu gençleri evin salonun- mareşalin bulunduğu Sansebfl 
da, kalabalık bir kütle önünde güıel ile Burgos araSlnda münakalatı 
bir konser vermişlerdir. Küçlik olan külleştirmesi olduğu beyan edilrı 
solon, halkı istiap edememiştir. Kon- 1 tedir. 
ser, hoparlörler vasıtasile şehrimizin 
her tarafına yayılmıştır, 

Çanakkale, (TAN) - Şefkat ):Ur-
dundaki öksüz ynvrıı lar menfaatine 
Çemenlik sahasında deve güreşleri 

yapılmış, 850 lira kadar hasılat te-
min olunmuştur. 

Tabii Pamuğa 
Sun'isi 
Izmir - Şehrimiz manifaturacıla

rı birliği. İzmir gümrük idaresniden 
tahaddüs eden bir vaziyet üzerine 
ticaret odasına ve iktısat vekaletine 
müracaat etmişlerdir. Hadise şudur: 

Son zamanlarda Almanya ve İtal
ya.lan gelen ve piyasamızda kutil, 
reçina, kazclin ve pazen adlarile sa
tılan ve yüzde yüz tabü pamuktan 
mamul olmak lllzım gelen mallarda 
yüzde on beş nisbetinde sw1i pamuk 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu hal, malın kalitesini düşürdiik
ten ba~ka, gümrük resminin mikta-

" 

Macar Or "~~,,~ 
Slovakyaya dö 

Tecavüz Etti 
( 13a~-ı ! ' ~··ırl 1 

re olunacaktır ve Slovakyanın stıd, 
~iyeti Bohemypa ve MoravyaciaP~r 
ha çok vasidir. Almanya, Slov:ı Jıı 
nın tamamlığını korumayı taıılt Uif 
ediyor. Fakat memleket dııb ~~ 
deki biltün askeri salahiyet J\lfl'l -e 
larda olacak, Almanlar bu salfı.i11~ııı 
leri kullanarak Slovakya dııhil516' 
askeri üsler vücude getirecek, ~ 
"akyamn küçük ordusu da AlrnBf'I 
dusu ile teşriki mesai edecektir· 

Muahede yirmi beş senedir. 5o
Muahedcnin mukaddemesinde ~ 

· teJP· 
vakların Alınanyadan himaye 119 l-' 
leri üzerine bu muahedenin haıır ,,ı 
dığı anlaşılıyor. Fakat munh~e ~r 
mealinden, onun, beş gün e-v'l/e 01r 
yanada hazırlandığı anlnşılma1't9 

rını da değiştirmektedir. Bu sebeple M ih + 
giimrük idaresi, lıllı.kadarlar hakkın- aden raca 1 
da cezai hükümlerin tayini hususun- L• T~b· Ol d~ 
da mahkemeye müracaat etmie+ir. ısansa u 1 ac ,,. ,,ı/ 

Izmir adliyesi, bu mesele ile alfı.ka- Ankara, 23 (Tan Muhabirinde ı.ı.,. 
dar bir tacir hakkında ademi ıncsuli- Buğday ile kömür de dahil bilil111 ti 
yet kararı vermiştir. Gümrük idare- madenlerin ihraçtan evvel ıısaııs~fl 
si, aradaki resim farkının ödenme- bi tutulmaları hakkındaki ~ar~111,ı sinde ısrar etmektedir. menin sureti tatbikine dair t~~ı r9 

Tacirler, gctlrttlk'eri malın htu-1 nameye muzeyyel pamuğun da 111 ~ 
ralarında "yüzde yüz pamuk" kaydı tnn e\•vel lisansa tabi tutuınıası ?1: 
bulunduğunu ve suni pamuk karıstı- kındaki kurarnamcnin sureti tB W' 

1 l ~ kine dair talimatname Vekiller rı mış o mnsmdnn kendilerinin me-
sul olmamaları lazım geldiğini söy- yetince tasdik edilmiştir. ttı 
lcmektedirler. Kararname esaslarına göre• ~1!1 

- ---o.- matnamenin meriyet mcvkiinC Cô 
tarihinden öm·c kati olarak aı-t icl 
miş satış ınukavelclerile ginnriıl< şc# 
relerine göre tescil ettirilen flıl" ~t 
beyannameleri hakkında buğd91cfelf 
kömürün de dahil olduğu rrıııd tı.I~ 
ri~ ihraçtan evvel lisansa tAb~ tı.Jı.4t 
ması hakkındaki kararnamE'Tl111 rıı~ 
bikine dair talimatnamenin rrıı.J'ıe 
kat 1 ve 2 inci mu<'ldel<'ri hükilr1' 

Bir Alimin Teberrüü 
Aydın, {TAN) - Sökede, Milet. 

Didim ve Priyen harabelerinin bu· 
lunduğu yerde evvelce 207 dönüm a
razi sntın alarak hafriyatta bulun
muş olan arkeoloji mütehassısların
dan Profesör Vaygand, bu araziyi 
hükumetimize tepcrrü etmeğe karar 
vermiştir. Arazinin hiikumetimiz a
dına tescili muamelesine başlanıl-
m1stır. 

tatbik olunur. 
Taltmatname bu günden 

merivC'tC' cirmfstlT'. 
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~. 1 GRiP siz, NEZLE siz. ÖKSORO K SÜZ Bir kış Y A L D A ... ~!.5k~!!!~ri 
&kiki V A L D A İlmi 

'1' erı. Yapılmıştır. 
~ lklıt edilme!..n kabil olma -
bı,.,~lr fen harikasıdır. 
~q.tz l{.L\NZUK ECZANESİ 
8E"Yor;ı u tSTANBUL 

'lı: \te Saç dökülmesine kal'ŞI 
9ürc)aç 

lstanbul Defterdarhğından : 
Sıra Mükellefin Eski adresi Aranılan def ter 

ve vesaik No. Şubesi Adı ip 

1 Eminönü Lefter ve Ekmek- Ahi çelebi, 937 takvim yılı 
Pirusasi çilik Balıkpazar 

Caddesi No. 28 
2 Hocapap Şevket inşaat Velura han No. 10 1/2/932 tari

hinden 24/11 / 
932 tarihine 

3 • 

Bozkurt Ş 

Nort Brl - Biritiş Sabrüsefa han 
Robert Kampani Li- No. 35-38 
mfted Şirketi 

kadar: 
İzahat alınmak 
üzere. 

Yukarıda adı, işi ve adresi yazılı mükelleflerden birinci sırada yazılı 
lanın defter ve vesailde on beş gün içinde Galata'da Hüdavendigar ha

~ında Hesap mütehassısları bürosuna, ikinci sırada yazılı mükellefin 
keza aranılan defter ve vesaikle ve üçüncü sırada yazılı bulunan mükel
lefin de talebi veçhile izahat alınmak üzere tarihi ilAndan itibaren bir 
ay ıçinde Cağaloğlunda İstanbul k~nç _itirazları tetk~ k?mlsyonu ~-

asetine lüzumu müracaatları, aksı takdırde beyan ve ıddıalannın hu
~ümsüz addedilerek kanunen lazım gelen muamelenin yapılacağı ilanen 
tebliğ o!unur. (1951) 

TURK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keılde : 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 200. 000 liradır_. 
Bundan bafka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lira

lık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet müki

f at vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 /Niaan/939 günü alqamma kadar bile. 

tini detittirmit bulunmalıdır ••. ~Saf au711 kullan 

"fllıa~l\.'r - Şair Süleyman Bahri- :.----------~~~~ 
~1alıın rahmetine intikalini kar-
Jet. \'e kızı ahbaplanna arzeder
~Cenazesi dün Feriköy mezarlı

defnedilmiştir. 

- -

lstanbul Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen kirası 48 lira olan Mercanda Yavaşça Şahin rna-

11-imci ... ek dWrH· ~ h-11-i=d· u ... , • •• ..... -~ 
itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko
nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3 
lira 80 ~fluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11/4/939 
salı günü saat 14,30 da Daiml Encümende bulunmalıdırlar. (1966) 

Konya Kor Komutanlığından: 
Konya Kolordu inşaat Şubesinde bir yüksek Mimar çalıştmlacak

tır. Aylık ücreti 2SO liradır. Mimar vazife için Konyadan başka gar
nizonlara gönderilinıe kendisine kanuna uygun olarak harcırah verilir. 

Bu vazifeye istekli olanlann yol masraflan kendileri tarafından ve
rilmek prtile ya bizzat veyahut istenilen vesikalarla birlikte fotol
raflı bir dilekçe ile Kolordu Komutanlığına müracaatlan lliuı olunur. 

Şartlar: 

1 - Diplomalı Yüklek Mimar olmak :•tnpat işlerinden hakkile an-
lar yüksek Mühendis de kabul edilebilir. 

2 - Askerliğini yapmıı olmak, 
3 - Ecnt!bi kadınlarla evli olmamak, 
4 - Sıhhatli olduğuna dair rapor getirmek, 
& - Pou.ten mW1addak vesika "Hüsnühal sahibi olduğuna dair al-

mak" 
6 - Diploma sureti, bonservislerini getirmek, 
'I - Nüfua kijıdı veya musaddak suretiDi getirmek. 
8 - lki lene hizmet edeceğine dair taahhüt senedi vermek. 

(899) (1844) 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ı laniar ı 
Muhammen bedeli 150000 lira olan 10000 ton yerli portland çımen

tosu 5/Nlsan/1939 Çarpmba günü saat 15.30 da kapah zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasmda satm alınacaktır. 

Bu lfe girmek iltiyenlerin (8750) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettili vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 aka
dar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (750) kuruf8 Ankara ve Haydarpaf8 veznelerinde sa-

tılmaktadır. (1847) 

* Muhammen bedell 3067 lira 17 kuruş olan 14 kalem Ambuvatmanlı 
ve Flançh dökme boru, Vana ve Gömme Yangın musluğu ve saire 
6.4.1939 Pertmıbe günü saat 10,30 (On buçukta) Haydarpaşada Gar 
binasındaki aatınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme usulile 
aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 230 lira 04 
kuruıluk muvakkat temlnatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
kamtlyona mOracaatlan Jtzmıdır. 

Bu ite alt prtnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon ta-
rafından parasız olarak dalıtılmaktadır. (1876) 

lıtanbul Umumi Meclisi Asasına 
lstanbul Yall ve Belediye Reiıliğlnden: 
İstanbul umumi meclisi 3 cü intihap devresi birinci yılı nisan içtima

mın ilkini 3 • 4 - 939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de akd 
edeceğinden meclisin ruznamesi posta ile gönderilmiştir. O gün Belediye 
dairesindeki umumi meclis salonunu tesrifleri rica olunur (1971) 

TAN ' 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua " 
her türlü tabı, cilt ve ldife 
itleri yapılır. 

TAN Matbaan • lstanbuJ 

Telefonı 24310 

KAYIP : Kuımpqa şubesinden 
aldıjlm a • k e r 1 1 k tezkeresini 
kaybettim, yenlalnl alacaiundan es
kisinin hWanü yoktur. 

Aklılsarh Recep otlu Ali 

!- TAN Gazetesi ~ 

1 ilan Fiyatları ~ 
i -<>- ! 
z: 1 inci sayfa sanflntf 400 i 
5 2 ' • • 250 = 
~3 2 -= • • ' oo: 
~ -14 ' ' ' 100 = 
fS lg sayfalarda , 60 E 
; Son sayfa , 40 5 . -i Dikkat: E 
i 1 - 1 santim: gazetenin ince e 
1 yazısile 2 satırdır. i 

2 - İllnlann fiyab gazetenırı i 
c tek sütunu üzenne .hesap- : .. -:: lanmıştır. : . = : 3 - Kalın yazılar da gazetede : 
§ kapladığı yere gdre santim. : 
: le öl~ülür 5 - -""' -"lt1111111111ı1tiiiiliiilllliittrttııı11111r 
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GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI • ROMATIZM A • NEVRALJi • BAS • DIS 
ve bütün ağrlları derhal keser. Aldanmayınız. Rağbet CJÖren herıeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPI N yerine baıka bir marka verirlerse şiddetle reddedini~ 

:; 
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-----

o il 11• 1111•1111•1111•1111• 1111•1111• 1111•1111•1111•il11•1111. il il• 1111 •~ 

10.00. i"NKIBAZI defeder, MiDE ve~ 
LERCE KIŞi MEMNUNIYETlE 1 

BARSAK LA R 1 kolaylıkla ve mülayim i 
bir şekilde boşaltarak rahatlık ve f eraht.k verir. ! 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulantı, CJaz, sancı, mide 

bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sarıhk, safra, 

karaciğer, mide ekşilik ve yanmalarında ve bütün 

mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

Son derece teksif edilmil bir toz olup yerini tutamıyan 
mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay 

ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
•1111•1111• 111 ı• ıı 11a 111ı • ıı ıı•ıııı •1111•1111•11111111•1111•1111•1111•= 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GAUANTil,IDIR -
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

Bepoğlu Kazası Nüfus Memurlu
ğundan: 

İŞ ADAMLARININ 

% 80 i 
SİNİRLİDİRLER 

Bu sinirlerden kurtulunuz. 

S J N G E R SAAT MAGAZALARI - lstanbul Eminönii. Tel: 21964. 
lstimlfık dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Beyoğlu Tozkoparan caddesi Çi -
çek apartımanı 1 numarada oturan 
ve Galata Şehsuvar mahallesi Buyi\\· 
hendek sokağı 79 numarada nüfus 
kütüğüne kayıtlı Yasef oğlu Refael I 
Levend ile oğlu !sak Istanbul mah
kemei asliye Beşinci hukuk mahke
mesinin 4-11-936 gün ve 1305 sayılı 
ilamile al' uını Rıfat ve !sakın, Zeki 
olarak tashih ettirmiş olduklarından 
kanunu medenimizin 26 ncı maddesi • 
mucibince ilim olunur. 

Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan : 
ı - 60, 62, 63 sayılı motörler için satın alınacak Deutschc Werke 

marka 10 adet hususi gacin pin ile 9 adet mai mahruk memesinin 30/ 
3/ 939 Perşembe günü saat 14 de müteahhidi nam ve hesabına pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı "665,, lira "96,, kuruş ve ilk teminatı "49., 
lira "95., kuruştur. 

3 - Şartname, evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanunt 

vesiknlarile birlikte Galatada eski Ithaliı.t Gümrüğündeki komisyona 
gelmeleri. (1691) 

KAYIP : 34.140 No.lu beyanna- Sinir agrıları. asabi öksu 
meye ait 432 T. Lirası 421.712 No.lu rükler, Baş dönmesi, Baygın 
makbuzu kaybettim. Yenisini alaca- lık, Çarpıntı, ve S İ N 1 R · 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. O E N ileri gelen bütün rahat-

:Mizrahi Biraderler. Tahtakulc, ı c;ızlıkları TYT F.DER. 

Menaşe Han No. 38 ·-----·-----• 

Maliye Vekôletinden: 
l - 2020/1000/510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli ka

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

kapah, zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27.3.939 pazartesi günü saat on beşte Maliye Vekale
ti levazım müdürlüğiinde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve lstanbulda Dolma. 
bahce maliye evrakı matbua anhan memurluğundan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve kara saç (Tomas) a talip olduğuna göre 585 ve simens 
martm double decapc'ya talip olduğuna göre de 675 liralık teminat 
makbuzu veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun 
larif-• ı ve ş t · . . ... · ar namesındekı şeraıte tamamen uygun ve noksansız ola-
rak yazacakları tekli! mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatin
den b•r saat evvel k:ımisyon rei!:ine vermeleri (801) (1539) 

SATILIK ECZANE 
Haydarpaşa - Adana hattı güzergahında büyük bir "liı ,_. k · 

d ·· t · · h · 1 . ' ı ) "'~ mer ezın-e muş ensı azır, ış ek hır eczane sahibinin sıhh. · ı· d 1 1 • ı vazıve ı o a\,St e 
satılı~tır. Alacahamamda 16 numarada tuhafiyeci (lZAK. M. NIYEGO 
ya muracaat. > 

,, 

Si 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kunılut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
İkramiye Verecek 

Ziraat Banka!ıında kumbaralı ve 1 hbarsrz ta.~anuf h~aplannda eıı 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdıı~-1 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.,000 Lira 
4 ,. 500 ,, 2,000 " 
4 ,, 250 " 1,000 ,. 

40 " 100 " 4.000 ,, 
100 ,, 50 " 5,000 " 
120 ,. 40 ,. 4.,800 ., 
160 ,, 20 ,, 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesaplarındaki ,'.laralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir· 

Kuralar. senede 4 defa, 1 Eylul, ı Blrlncikanun, ı Mart ve ı anıl· 
ran tarihlerinde tekilecektir. / , ................................... ~ 

~ 

Y ALOYA KAPLICALARI 
Yalova Kaplıcaları çamaşırhanesi için çamaşır yıkama makinesi. 

Buz Makinesi, Bulaşık yıkama makineleri alınacaktır. Alakadarıarıfl 
her gün sabahları saat 10 dan 12 ye kadar Galatada Deniz BaııJ<tB 
4 iincü katta Yalova kaplıcaları müdüriyetine müracaat edilmesi. 

Sahibi ve Nesriyat Milttbrü Halil LOtfü OÖRDÜNCO Gazeteclli1' 
Nesrlvat T L S . Raıırldığı ver TAN Matha~ 
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