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Mebrure Sami 

İNGiL iZ 
·yasetinin 
e i Hedefi 

=---<>-
Demokrasiler, artık to· 
taliter devletlerin arzu· 
larına boyun eğmiye 
rnecbur olmıyacak ka· 
dar kuvvetlenmiş bulu· 
nuyorlar. Teslihah ta· 
rnamladıkları zaman, 
demokrasilerin sesi da· 
ha sok yükse lecek ve 
dünya siya setinin mih· 
'#erini onlar t ayin ede· 
ceklerdir. 

~azan: M. Zekeriya SER TEL 

O ünya siyaseti totaliter 
d devletlerin elinden çıkıp 
.. eınokrasilerin eline geçmek 
\izeredir. 

Şinıdiye kadar dünya si -
l'asetinin istikametini totali -
~r devletler tayin ediyorlar· 
d · TayYarelerine dayanarak 
eınokrasilere istediklerini 

~:r,tınyor• dünya siyasetine is 
ı.cuıkleri istikameti verebili -
l'orlardı. 
llıo Şizndi vaziyet değişiyor. De -
~ krasilcr taarruza geçmeğe ha -
ltlrlanıyorlar. Totaliter devletler de 
ı::dilerine müdafaa siperleri kaz-

kla ıneşgul bulunuyorlar. 
h Son zamanlarda Amerika Cüm
!l lıtreisi ile İngiliz Başvekilinin 
~tukınrındaki yüksek tona mu ... 
~1 Mu~!Wlininin sükutuna ve 
ıal'Jrıan ~evl~t adamlarının nutuk
Otlj ~akı mudafaa lisanına dikkat 
tali~ııı: ıni? Demokrasiler artık to
b.. er devletlerin arzularına bo -
J "tl ~ 
dar egıneğe mecbur olmayacak ka-
Siiah kuvvetlenmiş bulunuyorlar. 
S\ir lanınağn verdikleri akıl alıcı 
ge ?tle de pek az zamanda onları 
ıu;lde bırakacaklarına şüphe yok
dab O vakit demokrasilerin sesi 
-yas: .Ç~k yükselecek, ve dünya si
de tının mihverini onlar tayin e
ao. Ceklerdir. Zaten Alman devlet 

ı-as~l8:1"1 daha bugünden demok -
te ~ rın sil8hlanmasından şikaye -

aşlarnış değiller midir? 
Ca.'ğıO h~lde dünya siyasetinin ala
gut ist~ameti anlamak için İn -
Jt:. .. :r:nın yeni siyasetini bilmek 
<llldır 

fi tİnglliz Başvekilinin yeni hede
dtd 0 taUter devletleri silahları tah
~r~ mecbur etmektir. Mister Cham 
g~in geçen gün Avam Kamara -
!l1ıı ?ugünkü silahlanma sistemi
deınlllılletıeri ifliısa götüren bir 
cın ik olduğunu söylemiş ve bu 
JaZıllctin biran evvel önüne geçmek 

ırı geldiğine işaret etmiştir. 

8 U hedefe varmak için de İn
llleıt . giliz Başvekilinin takip et-

l ıstediği yol şudur: 
lerhı - . İ~panyayı totaliter devlet
hi?- tesırınden masun müstakil 
de\>)devıct haline getirmek, ve bu 
ııetb etıe İngilterenin Akdenizdeki 
hed ~Stisini temin eden yeni mua· 
~~er akdetmek. İngiltere Fran
~ı bu sebepten dolayı süratle 
~ :ışt~. Şimdi general Frank<>-
~ taiıter devletlerin tesirinden 

l'ınağa çalışmaktadır. 

· 
2 

- Alm ~al anya, Sovyet Rusya, 
letıe . ~emleketleri ve Balkan dev
l~is~ ıle dostluk münasebetleri 
,tıla ıı:ıe ınüncer olacak, yeni ticari 

ıt tnalar yapmak. Bu maksatla 
li:Q-~ afta İngiliz Denizler aşın ti -
~ b· l'lazırı Mister Stanley iki ay -
la~ ır seyahate çıkacaktır. İngiliz 
Q~l :Serline, Moskovaya, şimal 
~~trıı eketıerine uğrayacak ve bu 
iıııa eketlerle yeni ticaret anlaş
il b~Yapacaktır. Bu anlaşmalar-

1.ls ı . assa Alrnanyanın bugünkü 
\!:' a~tı sayesinde ticaretini inhi -
l~~ tı!1a aldığı memleketlerde İn· 

enın hakkını ve · ~ç~i,in!..; 
(Sonu: Sa.. 10, S~~ 

• •• •• 
INONU Müfettişler 10 Yıllık 

Ankarada Büyük 
Tezahüratla karşılandı 

Ankara, 8 (Tan Muha
birinden) - Reisicümhur 
İsmet İnönü'yü getiren hu -
susi tren, bu sabah saat 
10,40 da Ankaraya varmış
tır. Milli Şef, istasyonda, 
Büyük M. M. Reisi Abdül -
halik Renda, Başvekil Dr. 
Refik Saydam, Mareşal Fev 
zi Çakmak, Vekiller, me -
buslar, generaller, Vekalet
ler ileri gelenleri, Ankara 
valisi, Garnizon ve Merkez 

kumandanları, Emniyet Di
rektörü ve kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından kar
şılanmıştır. 

elediye işlerini 
Teftişe Başladılar 

Milli Şefin, Ankaraya 
avdetleri dolayısiyle· gar -
da büyük tezahürat yapı]
mıştır. 

Türkkuşu filosu, Cüm -
hurreisimizi vilayet budu -
dundan itibaren karşılamış 
ve selamlamıştır. 

F rankistler, Kayıtsız, 
Şartsız T esliiniyette 

Israr Ediyorlar 
Burgos Hükumetini Hukukan Tanıdık 

Bu Arada Bir Otomobil 
ve Benzin Meselesi de 
Tetkikten Geçiriliyor 

Belediye Mürakipleri Bakırköy Tahakkuk ve Tahsil 

Şubesinde Mühim Bir Yolsuzluğa Elkoydular 

Belediye muhasebesine ait on senelik muamelat ve sar
fiyat ile belediye levazım şubesine ait bazı işleri tetkik etmek 
üzere şehrimize gönderilen mülkiye müfettişlerinden Hikmet 
ve Abidin, dünd~n itibaren tetkik ve tahkiklere başlamışlar
dır. Müfettişler, on senedenberi tahkik edilip de neticesi alın
mayan Jşleri de bu arada tekrar gözden geçireceklerdir. Bun
lardan başka Reislik makamına taalluk etmesinden do1ayı 
bugi.!ne kadar belediye müfettişleri tarafından tahkik edile
miyen bazı yolsuzluk iddialan da tetkik edilecektir. Muhittin Ostündağ 

Ankara, 8 ( A .A ) - Cümhuri
yet hükumeti, Burgos hükume
tini resmen ve hukukan ispanya 
hükumeti olarak ta.nıdığqıı ve 
Burgostaki u mumi ajanlığını e l

çiliğe tahvil ettiğini lspanyol 

hükfunetine bildirmiştiT. 

Öğrendiğimize göre mülkiye mü-Q • 
fettişlerinin Belediye muamelatını B 
ve bilhassa Belediye muhasebe tcş - arem Kanunu Bağdatta Siyasi 
kilatı ile levazım şubesine ait mua - p • • M • 
meiatı. gözden geçirmeleri, Belediye roıesı echsten ·derlerin Tevkifi 
Reisliği tarafından görülen lüzum G • Al d 
üzerine olmuştur. Filhakika, yeni Be- erı ın 1 Emro un u 
lediye Reisimiz vazifeye başladıktan Ankara, 8 (Tan Muhabirinden) - Bağdat, 8 (Hususi) _ Bnğcindm 
ve şubelerde tetkiklerini bitirdikten Barem kanunu projesi hükUmetçe cenup tarafındaki :Re t l·ampı ıabtt 
onra Belediye muhasebesinde şim · Meclisten geri alınmıştır. Proje üze.; len tarafından tcrt1r dl ~o ıv 

ispanyada son vaziyet diye kadar yapılan sarfiyat için mev- rinde yeniden tetkikler yapılacağı nun meydana çıknrılmnsı UZl! .. ıne 

Paris, 8 (Hususi) - İspanyada va- zu kanun ve nizamlara uygun isti - anlaşılmaktadır. Esasa taalluk eden bazı zabitler tevkif cdilmiştıı Bağ
ziye hakkında alınan en son haber- natgahlar aramıştır. Fakat bu tetki- bir çok maddelerin, bu arada ücret • datta tcvkü edilen zabitler ıo kişi 
ıer şunlardır: Madrid müdafaa mec- kat, sarfiyatın kanuni mesnetlere is- lilerin müktesep hakları meselesinin dir. Musulda da 3 zabit tevkı~ edil
lisi komünistlerin bütün kıyamlnrını tinat ettirilmediğini, muhtelif daire yeni projede yeni bir şekil alması miştir. 
ve Negrine taraftar olanların muha- ve şubelerde suiistimali tahakkuk e- ihtimali çok kuvvetlidir. Eski Başvekil ~fikmct Süleym~-.nın 
lif hareketlerini bastırmnğa muvaf - den bazı kimselerin, tekerrür etmiş Proje, Meclise ancak önümüzdeki taraftarlarından bir çok siyasi lider-
fak olmuştur. Komünistlerin hare - cürümlerine rağmen mesuliyetli Meclis toplantısında verilebilecektir. lerin tevkifi emredilmiştir. 
btl~d~wb~nd~~ ~~,m~il~ ~ir™i~~ ~rm~=======================~==== 
fakat en sonunda Madrid hükumeti bunlardan bir k1smının cürüm ve 
vaziyete hakim olmuşt B h •n nıcaulf etleri henüz müruruzamana ur. urgos v d ğ . . 1 alınan malumau. 'lf6rc Mursiye, Go- ugrama ı ı 1çın , hak arında tahki -
.. crcJ.n ra, Albrada ayni şekilde ko - kat yaptırtarak müfettiş raporları 
münist hareketleri vuku bulmuştur. üzerine vazifeden uzaklaştırmış, bir 
Kartacada ise ihtilal devam etmiştir. kısmını da doğrudan doğruya istifa-

(Sontt Sa· 10, Sii: 2) ya davet etmek suretiyle Belediye 
MaJritte yeni kurulan müdafaa 

konseyi Reisi General Miaj.a 
===========================~ teşkilatından hariç bırnkm~tı~ 

Cümhurreisimizin 
Açtığı Yol Ü zerinde 

Yürüyoruz: 
Bir Harp Olursa Rusya 
Romanya ve Polonyaya 
Yardım Edecekmiş 

Bunlardan başka bazı meselele -
rin doğrudan doğruya valilik ve Be -
lediye Reisliği makamına taalluk et-
tiğini görmüş. bunıar için de mülki- Tavuk ihraç Edenler, Anketimize Verdikleri 

C evaplarda Dileklerini Anlatıyorlar 
ye müfettişlerinin müdahalelerini 
Dahiliye Vekaletinden istemiştir. 

Otomobil ve benzin işi 
Belediye Reisliğinin, Mülkiye 

müfettişleri tarafından tahkikini is -
tediği meselelerden birisi de eski 

Londra, 8 (Hususi) - Bugün beynelmilel vaziyette sa- Vali zamanında makam namına alı -

lah alametleri ifade etmekle beraber endişeleri tatmin etme- nan ve bir buçuk sene kullanıldık -
yen bir vaziyet vardı r. Hemen her memlekette bu vaziyeti ifa- tan sonra halen Belediyenin Topha
de eden bir tak ım tezahürlerle karşılaşılmaktadır. nedeki garajında metruk vaziyette 

bulunan bir otomobil meselesiyle bu 
İngiltere Harbiye Nazırı Mister . B~ ya~dı~ hiç bir şarta .bağlı de- otomobile sarfedildiği anla ılan ben-

Hor Belişa bir harp vukuu takdi - ğil~r. Şımdı anlaşılıyor ~ı, Mo~ko- zin işidir. ş 
rinde İngilterenin Fransaya yapaca- va ıle Varşova arasındakı son tıca- F'lh k'k b d - 1 

d d b h 
. . . . ı a ı a un an uç sene evve 

ğı yar ım an a setmış, Mister ret anlaşması muayyen bır sıyası B 1 d" R . l"k k 
1 

· •· t 'liz .. . e e ıye eıs ı ma amı namına, 
Chamber aın ın ngı - Fransız he- hedefe tekabul etmekteydı. .. b' k" 1. .1 •v· h kk d k" b . . uç ın usur ıra le, Spanasniza 
raberligı a ın a ı eyanatına ışa- Romanya ıle Lehıstarun Sovyet ark 1 .. t 1 b" b'l h b ğ' . m a ı mus ame ır otomo ı sa -
ret ettikten sonra, ar e girildi ı ~usya ıle anlaşmakta olm~.arına da- tın alınmıştır. Fakat bu otomobilin 
takdirde Fransaya yapılacak yardı- ır haberler Al h f li ta f man ma a 1 ra ın- satın al d kt B led" R · 
mm Yarı tedbir mahiyetinde ofmı- d h luk k k ın ı an sonra e ıye eıs-an oşnutsuz la arşılanma ta- ·ğ· 
yacağını söylemiş ve lngiltere..rıin d lı ı tarafından kullanılmıyarak Ka-

bu
"tu··n teferru··atı kavnyan bir plan ır. I dıköy cihetinde iki ailenin tenezzüh-

F ransı:z; - ngiliz mukareneti · hazırladığını ilav.e ettikten sonra • lerıne tahsis. edildiği . anlaşılmakta -

t 
. " . t ~- . . ve ltalyan taleplen dır Otomob•lin benzın sarfiyatı da 

ngilterenın ana va~*" aa ıçın · • 

ld 
v db" 

1 
. an"iftr~stılL · ~afiste enternasyonal vnziyeti tet- Kadıköy garajından temin edildiği 

Q ıgt te ır en '> #&"• k"lr -A "Le J " • d" k' 'b' f'" •• . • ı~ wuen our gazetesı ıyor ı: gı ı şo orluğü de bir müddet Emni-
Sovyetler Romenlerl~nyaya Yaştst hükumetin bize karşı niyet- yet Müdürlüğü kadrosundan bir me

yardım eJec•i$ ' <t lerİf1 açıkça gösterecek. zamanın İs- mura yaptırılmış, bir aralık da Fa
Londra, Roma, Berlinı ·Jt4~i'· bu - panya işinin bitmesiyle geleceği mü- tih garajından gönderilen şoförlere 

na benzer akisler verme edir: •• tnleası Romada bugün hakim bulun- yaptırılmıştır. Benzin sarfiyatının 
Londrada çıkan Deyli Ekspres ga- maktadır. İtalyanın icabında İngilte· 579 numaralı otomobil tarafından ya

zetesi "Bir siyasi muharrir,, imzası reden dostça müdahalede bulunma- pıldığı bordrolara yazdırılmıştır. 
altında şu satırlan neşretmekte<lir: SI istenebileceği de kaydediliyor. Bu Bu otomobil, eski valiye mahsus 

Sovyet h ükumeti, Romanya ile h~sapta tek bir yanlışlık vardır ki o arabadır. Dört aylık benzin sarfiyatı 
Lehistan Batıda bir tecavüze uğra- da şudur: Bu noktada olduğu gibi di- on bin küsur kiloyu bulıunca Kadı -
dıklan takdirde bütün menbalarını ğer bütün noktalarda da İngiliz ve köy garajı makama miiracaat ederek 
bu memleketlerin emrine amade bu- Fransız nazırları tamamiyle mutabık bunun ya aynen iadesini, yahut da 
:J.ıınduracağını Bükreş ve Varşovaya bulunuyorlar. Azami derecede sulh- makam ve muhasebe arasında tes -

gd· iŞf.tf., · (Sonu: Stı. 10, Sil. 2) (Sonu, Sa: 10; Sü: 4) 

lnönünün fehrimiz.Je halkla yaptığı temculardan bir intıba 

Ciimhurreisimiz İsmet İnönü, halkın dertlerini dinlemek 
husu!'unda biz gazetecilere güzel bir örnek verdi. Bizlere ye
ni ve pratik bir anket usulü öğretti. 

Onun bize açtığı bu yeni çığır üzerinde yürüyerek eaze
tem iz halk1n dertlerini dinlemeğe, her gün bir memleket me
selesi üzerinde a1akadarlarla görüşerek ortaya yeni hakikat
ler ç1karmağa çalışacağız. 

Gazetecinin de en mühim vazifelerinden biri halkla doğ
rudan doğruya temas ederek onların dertlerine, ihtiyaçları
na, difaklerine makes olmaktır. Biz Milli Şefimizin başladığı 
bu işi ayni metod ve ayni zihniyetle başarmağa gayret edece-
ğiz. (Sonu: Sa. 10, sü. JJ 
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A Vrupadan gelen haberlere ba
ad kılırsa, ortalıkta salaha doğru 
ge~:lar at~~dığın~ hükmetm~k lazım 
on · Sulhu tehdit eden tehlıkelerin, 
olde ~atılacağına, bilakis gerilemekte 
la ugu sezilmektedir. İngiliz silah
Ve rı;:~~ alabildiğine ilerlemesi, 
lıR-t ~.1Uzlerin bu yolda her fedakar-
g·· gozc aldıklarını ve alacaklarrnı 
h osterıneJerl, vaziyette görülen sala-
ın en b es elli başlı amillerinden ve en 
~lı llıesnetlerlnden biridir. 

la Panya harbi, sonuna doğru yak
l'a~akta ve onun son bulmasile be· 
lerıer birçok meselelerin ve tehlike-

Cn, ortadan kalkması bekleniyor. 
ıerı:rçi İı.panyadaki cümhuriyetçi
kat kuvvetleri hii.la cephededir. Fa
buı bu kuvvetleri beslemek imkanı 
Yet~n~adığı gibi bunlara mühimmat 
lııı ışt~.nneğe de imkan kalmamıştır. 
l'o Yuzden cümhuriyetçiler lle na1· 
ı:ıı:alistle.r arasında sulh yapılması 

ls llıcselesi sayılabilir. 
oratınyada harbin bitmesi üzerine, 
ltJc a bulunan yabancılann bu mem
Caebtten çıkıp gitmeleri ve böylece 

tiAkd • . ll\fil.ı_ enız emniyetine alt pek 
~ ·ltlll nıeselelerin de halledilmesi 
~İYetıe beklenmektedir. 

d 28tnan İtalya De Fransa arasm

'-'lti ihtilaflara sıra gelecektir. Fa • 
'•t lh llıalunı olduğu üzere henüz bu 

ı/ilı anar resmi bir şekil almamış ve 
a Ya t hlt at af ından Fransa ya karşı hiç 

l> l'esıtu talep ileri sürülmemiştir. 
/ris

1 
tnahfcllerinin kanaatine göre 

e taı 
d Ya ile Fransa arasmda bu yol-a Ilı .. 
)-, llzakerclcr açıldığı zaman, İtal-
lı Fl'ansaJan ara:r.i istiyecektlr. 

ıı s'lll-
tl\Jt etle harb çıkmasına amil ola-
taL en :tnühim sebep ortadan kalka

'İlr, 
ll 

4,~~ola beraber iki tarafın şimali 
lt \> llld kun•etlerlnl arttırdrkla
ı e bfrh· 1 '" al::. tr erine karşı askeri tedbir. 

uıltı 
ııla an nıalumaur. l'"ctlı..cıl aul"' 

ll\ii 
11 

hu tedbirler, tehdit için değil, 
ııa ıa_Jce:re masasına geçildiği zaman, 

~arlık . 
ıtıı"t 1ınkanını takviye için alın· 

~ tr, 

llu a 1 
l'nsı n aşnıa pazarlığın cereyanı ıııı-

~111 ~da İngiliz • İtalyan anlapnaı;ı
t11 • rıgiJtercye bir rol verereği ve 

Ilı iter 
ktııı enin hu rolü yarış lehinde 

arıa ğ 
haau . ca ı anlaşılıyor. İngiliz me-
hu llın telakkisine göre iki tarafrn 

SJt(j • 
h~ . nıyeti, hem yanşı korumağa, 

db-. tki tarafı hoşnut etmeğe kafi-

Carb• 
ele 

1 
1 Af?ikada va7.i~·rt hu merkez 

0 du~ 
ellt gu gibi Şarki A vrupada salah 

arcı • 
b c11 göze carpmaktadrr. 
1\0 • 

"ıtlt llıanya ile Lehistan arasında 
tı huı 

ltıet an konmmalann sulhe hh.:-
)'ıır, eden neticeler verdiği anlaşılı-

Sh·a. 
~ ~l sı rnli~ahitlerln kanaatine ~ô-
"ıııtu llıeınJeket her hangi taraftan 
lı ktt bulacak ideolojik hüliile kar· 
~a~iı~{etıi bir sed teskil etmek ve 
dall l ile Komiinistlik kavgaların· 
~hllty:~~e bir saha içinde yaşam:ık 
de. 'ili •le hareket etmiş ve bu yol-

~tı a§lnışlardrr. 

leketı CSasa göre anla~an bu ild mem

t"tat 
11 hfı. taraf tan Rusya ile, diğer 

..: tan t gi ••ttı n Itere ile münasebdle-
tak · 

led!r. \'iye etmeleri de beklenmek-

lluı• 
l~tlcırı:sa A vrupanın garbin da da, 
te.')ı,l. a da salah alametleri göze 
dl\lıi 0

"· Fakat bütiin bu alimet1rr 
~ilıtır tınntyet verecek mahiyette de
l· l · llu o lılld nunta beraber işlerin salalı 
lıı.. 8 ''u" •· • •• • k ~ ttı " rtımesı ve umıt verece 
l'ııctttr ahı Yet alması. hayırlı bir ala-

~ 
4rt-=~i=n=in=K=u=rt=u=lu=-=ş::::ı::::=a 

Bayramı 
k lı..tt"· -·lıı-tuı ın, 8 <A.A ) - Dün Artvinde 
~~ttani bayramı coşkun tezahüraıtla 
~~ " 

1
• Artvinlilt:rin milli Şef 1nö-

"ilıılk e kahraman orduya candan 
~il "e tninnet duygularını izha

e buldular. 

TAN 

Japonların 

Bahri 
Rekabeti 

Filistin işi Hal 
Edilmek Uzere 

lngiltere Uzak Şark 

. Meseleler51e Meşgul 

Olmıya Başlcd1 

Araplarla Yahudiler Tekliflerini Mülayimleştiriyor, 

Yalnız Yeni Devletin Şeklinde Anlaşa~ıyorlar 

Paris, 8 (A.A.) - İngiliz kabinesi
nin yarm Uzak şark vaziyetini tetl.<ik 
edeceği zannedilmektedir. İspanyol 
buhranının sona ermek üzere bulun
duğu şu sırada siyasi İngiliz mahfe!
lerinin Uzak şark meselelerine karşı 
gittikçe büyüyen bir alaka gösterdik
leri görülmektedir. Chamberlain ile 
Halifax Çin - Japon muhasematına 
nihayet vermek üzere pek yakında 
azami bir gayretle çalışacaklardır. 

İngiltere insani ve siyasi mülahazalar 
hariç olmak üzere Uzak şarktaki ti
cari menfaatlerinin haleldar olması
na ve Büyük Okyanustaki İngiliz 
deniz üslerinin Japonlar tarafından 
tehdit edilmesine seyirci kalamıya
caktrr. İngiltere hükumetinin Japon. 
yaya karşı büyük bir katiyetle hare. 
ket etmesini beklemek lazımdır. 

Londra, 8 (Hususi) - İngiltere ile Araplar ve Yahudi
ler arasındaki müzakereler yeni bir safhaya geçmek üzeredir. 
Müzakereler, önümüzdeki haftaya kadar tatil olunacak ve 
İngiliz murahhasJan gelecek hafta yeni İngiliz planını tak
dim edeceklerdir. 

Amerika, /ngiliz, Japon 
donanması 

Bu plan üzerinde de anlaşma 

mümkün olmazsa konferansa niha -
yet verilecek ve İngiltere hükumeti 
bildiği gibi ve ikinci plan dairesinde 
hareket edecektir. Konferansın mu
vaffakıyetinden henüz ümit kesilme. 
miştir. 

Müzakerelerin betaatle yapıl -

makta olmasına ve salahiyettar ma -

kamatın mutlak sükununa rağ -
men Yahudilerle Arapların ifrat • 
karane noktai nazarlarını telif sa -
hasında bir nebze terakki edilmiş ol
duğu ve Macdonald'ın saburane gay
retleri sayesinde bir uzlaşma zemini 
bulunması muhtemel bulunduğu be
yan edilmektedir. 

İngilizlerle Yahudiler, Iraklılar 
ve Mısırlılar arasında yan resmi bir 

Japonyanın altı sene içinde bırle- t 1 t 1m şt Yah d'ler ya . . . . op an ı yapı ı ır. u ı , -
şık Amerika ve Ingııtere ıle bahrı ı h d' h t' · b' t sı'k e u ı mu acere ının ıraz en -
muadelet elde etmek niyetinde oldu- dilmesini kabul etmeğe mütemayil 
ğunu bildiren hahc-rler hakkında ga-

görünmektedirler. Bu muhaceretin 
:r.ete mümessillerıne beyanatta bulu-

hatta bir had dahilinde ipkasını ka -
nan Amiral Leahy, şöyle demiştir: 

bulden imtina eden araplar ise şimdi 
"Ecnebi bir devlctjn bahri kuv-

vetini arttırması takdirinde Aıneri- muhacirlerin mıktannı gösterecek 
sarib erkam irae edilmesini istemek • 

kanın da ayni veçh:Ic hareket etmesi 
tedirler. 

zaruridir. 

En çetin mesele, yeni devletin 
teşkili meselesidir. Yahudiler, yeni 
devletin yahudi ve arap cemaatleri 
arasında müsavatı zaman altına al -
masını istemekte. araplar ise yalnız 
efradın müsavatı hususunda ısrar e • 
derek yahudilere nisbi temsil hakkı 
bahşetmeğe muvafakat eylemekte · 
dirler. Arapların bu talepleri, yahu -
dilerce milli yahudi yurdunun ilga
sına muadil olup tamamen kabulü 
gayri kabildir. 

Macaristancla Yahudi 
aleyhtarlığı 

Budapeşte, 8 (A. A.) - Adliye 
Nazırı dün parlamentoda yahudilik 
hakkındaki kanun projesini müdafaa 
etmiştir. Mumaileyh bu kanunun 
yalnız Macar ırkının hayati menfa -
atlerinin müessir surette müdafaası -
nı istihdaf eyiediğini beyan etmiştir. 

Derpiş edilen tedbirler takriben 
150.000 kişiyi alfıkadar etmektedir. 

Pr.ag'cla 14 kişi tevkil edildi 
Prag, 8 (A. A.) - Pilsende bir 

yahudi müessesesine dinamitle sui -
kast yapanlara yardım etmekten suç 
lu olarak 14 kişi tevkif edilmiştir. 

Çine mali yardım 
• • 
lzmıtte Bele iye İntihaba+. Maliye nazırı Simon, bu gün A

vam kamarasında beyanatta bu'ıuna
rak Çin hükumetinin on milyon İn-
giliz liralık bir istikraz sermayesi teş İzmit, 7 (Tan Muhabirinden) - başaracak elemanları seçeceği şirn-
kil etmiş olduğunu, bunun ~ mil- İzmitte günün ön planda gelen mese- diden söylenebilir. 
yonunun hazine garantisi ile İngiliz lesi belediye ve belediye hadiseleri- İzmit, bugün bilhassa şehircilik 
bankaları tarafından verildiğini bil- dir. Eski belediye seçimi Devlet Ştı.- bakımından geri kalnuş bir şehirdir. 
dirmiştir. rasmca bozulduğundan belediye se- Feshedilen intihaptan evvelki bele-

Hatay 
Suriye 
Hududu 

---0-

Bir Kasabanın Yarısı 

Suriyede Diğer Yarısı 
Hatayda Kahyor 

Halep, 8 (Arap Ajansı) - Suriye 

ile Sancak arasınraki hudut mesele -

sini hal işile meşgul bulunan Fran

sız - Türk komisyonunun faaliyeti 

gitgide artmaktadtr. Tesbit edilen 

Suriye - Hatay hududu, bir kasaba

nın da ortasından geçmektedir. Şim
di hudut tarafından ikiye bölünen 

bu kasabanın yarısı Hatay toprakla
rında, yarısı da Surı)·e topraklarında 

kalmıştır. Yani bu kasabanın yan

sında Hatay idaresi, diğer yarısında 

da Suriye idaresi hüküm sürmekt<J· 
dir. 

Kasaba sakinleri. alakadar salahi

yettarlara müracaatla, bu vaziyeti 

Hatay lehine protesto etmişlerdir. 

Fakat verilen kararların değiştiri

leceği umulmadığı için, bu protesto

nun müsbet bir .:evap alacağı sarul-
mıyor. 

Hatayda Devlet Bankan 
Açılıyor 

Antakya, 8 (A.A.) - !skenderun

da bir merkez bankası açılması te

karrur etmi~tir. Ba':lkanın Antakya

da bir muhabiri bulunacaktır. Maliye 

Vekili Cemal Baki, Merkez bankası

nın azami pazartesi gününe kadar a

çılacağını söylcmiştır. 

Ruzveltin Bindiii 

Kruvazör Manevrada 
iki Defa Batmış 

Vaşington, 8 (A.A.) - Geçenler-

deki deniz manevraları hakkında 

. 
u 

Med ve Cezir 
Yazan: B. FELEK 

B izim maişctimiz mesela Frans 
veya İngilteredeki gibi hi 

teviye giden bir ahenge bağlı deği 
dir. Her hangi tabakaya mensup 
lursa olsun tanıdıklarımın içind 
şöyle on sene ayni haynt gidişind 

ömür sürmüşe pek, ama pek ende 
tesadüf edilir. Bunun çoğu sebebi a• 
rapça uydurduğumuz ... 

"Yevmün cedid, rlzkun ccdid" 

Yani günü gününe yaşamak siste 
minden doğar. Fakat bir o kadan d 
maişet vasıtalarının, ayhklann, ay 
lıklı işlerin, ticaret yollarının hülas 
para kazanma yollarının istikrarsız 

lığından ileri l;!elir. 

Mesela bir yeni gazete veya bir 
yeni ticarethane veya fabrika açılır. 

Geniş bir kadro ile işe başlanır. 

Bu işte vücudüne ihtiyaç duyulan a
damlar çağmbr, tavrlf edilir. Bu a
damlann büyük bir kısmı dışandaki 
işlerini bu yeni işte kendilerine vaat 
edilen fazla menfaate feda etmişler
dir. 

İş başlar. İyi gider, fena gider. Fa
kat muhakkak bir Ud ay sonra kad
ronun genişliği, masrafın çoklulYu 
sebebi ile bir tensikat zarureti hasıl 
olur veya maaşlar adamakıllı buda
nır, yahut bir kısım müstahdem kad .. 
ro harici bırakılır .. 

Bu dert bugünün, dünün derdi 
değildir. Bu maale ef, bütün iyi ni
yetlere rağmen, bütiin önüne geçil
mek istenmesine rağmen bir tiirlü 
tamamen izale edilememiş bir dert
tir. 

Bir yeni müesse~e kuran veya es· 
ki bir müesseseyi iyi idare için ba
şa getirllen her müdürün her ba"ın 
kendi miilahazasına göre' bir karlro 
yapması, bir makine kurması en ta
bii, en münaka,,~ edilmez bir haktır. 
Bu hakkı kullanarak kadrosunu ku· 
ran kimse, çabştıracağı anasırı talıii 

aramızdan alıyor. Biz de yeni ''e da
ha menfaatli bir iş bulduk diye sevi
nerek gidiyoruz. Derken ya iş sırıtı
yor, yahut işbaşı değişiyor. Yeni ge
len zat ta ilk iş olarak bir tasarruf 
hevesine düşiiyor. O da haklı! Kendi 
fikrine fazla telakki ettiği kısımları 
yontuyor. 

y eni bir Japon bombardımanı çimi yakında tekrar yapılacaktır. diye heyeti mümkün olanı yapmıya 
Çungking, 8 (A.A.' _Otu'? Japon Evvelki seçimden memnun olmryan- başlamıştı ve bir programla çalışma

tayyaresi, Kansu ve Şensi eyaletle- lar Devlet Şurasının kararını cidden ya devam C'diyordu. Ayni heyet inti-
hab f t k şt l '--'b'J kendisinden istüsarda bulunulan R~ rinde muhtelif şehirleri bombardı- büyük sevinçle karşıladılar. a esa arı ırı ması seUt." ı e son 

Bu hareketlerde iki tuaf ta haklı 
ve iyJ niyetlidir. Lakin zarar gör<·n 
bütün bu mütalc.alarda rey sahibi ol
madan çarhlar arasına atılan memur
dur. man etmiştir. En ziyade zarar gören Partinin; belediye işlerini kati su- s~imd~ ka:ıanamamıştı. Yeni vali osevelt, kendisinin içinde bulunrnak-

sehir, Kansunun garbinde kain Pin- 'Ziya Tekeli şehrin bütün münevver- ta oldugvu Houston kruvazo"ru"'nu··n ı"kı' 
# rette ehline vermek •zm' nalkın 1 aliang şehridir. Bu ..... ı.re seksen bom leri e ayn ayrı temas ve vatandaşlar d f 
" ,,....., - ·~lin · ancı ı bı'r kat daha e a düşman tahtelbahirleri tarafın-.. y d' k' t o ~""" '"'J e ın n arasmda işbirligıv• temin etmi.,..~r. ba düşmüştur. e \ ·ı.ş ımu~ ~~ dan "batırılmış" olduğunu itiraf et-
tane ev yıkıimı~ır. kuvvetlendirmiştir. Bu netice iledir ki halle yeni bele-

.miştir. 
Mingsieya yapılan Japon bombar- Seçim günlerinde rey sandığı ba- diye seçiminde İzmitin hakiki ihti-

dnnanı son haftaların en kan!ısını şında oturacak mümessillerin seçil- yaçlannı bilen ve yapmak kudretini Bu beyanat, matbuat konferansm-

d · ·1 h lk · · · d' k d - "1 · h · b ı da hazır bulunan gazeteciler arasında teşkil etmiştir. Bu şehir e sıvı a - mesi ışı şım ıye a ar goru memış aız u unanların iş başına geçece-
tan 300 kişi ölmüşti.ir. bir alfıka ile yapılmıştır. Bu itibarla ğine kani bulunmakta ve neticeyi büyük bir kahkaha koparmıştır. 

Yeni 
Hududu 

Macar· 
Tesbit 

Çe" 
Edildi 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Mac.-ır A
jansı tebliğ ediyor: 

Viyana hakemlik kararınt tatbik 

ederek kati hudutları çizmiye memur 
Macar - Çekoslov;ık komisyonları, 

6 martta imzaladıkları bir prot'.>kol
da. Tuna ile Ung nehri arasındaki 
şimal hududunu kati olarak çizmiş

lerdir. 
Bu yeni hudut Ue, şimdiye kadar 

işgal edilmiş olan hatlarda bazı de

ğişiklikler yapılmaktadır. Boylece, 

Çekoslovakyada 'teri kalmış olan 20 

nahiye Macaristana ilhak olunmakta 

ve buna mukabil Macaristanın ışgal 

ettiği 8 nahiye Çekoslovakyaya geri 

verilmektedir. 
Her iki tarafın hudut muhafıılan 

14 martta öğle üzeri yeni çizilen hu

dut postalarını işgal edeceklerdir. 

Yeni Muahedeler 
Ankara 8 (TAN Muhabirinden) 

Türkiye 'ne Almanya arasında Berlinde 
imzalanan ticari mübadelAt ve tediyntı 
tanzime mütedair protokol ve Türkiye ile 
İsveç arasında Ankarada fmzalnnan tica
ret ve kliring anlaşması vekiller heyetin
ce tasdik edilmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında mü
zakere edilmekte olan iade! mücrimin ve 
cezai hususatta adll müzaheret muahede· 
si hariciye veltAleUnde kltibi umumi Nu
man Menemenciotlu ile Yunan elçisi Ra· 

:tae-1 arasında imza edilm~. 

İzmit halkının sehir işlerini hakkile emniyetle beklemektedir. 

TÜRKIYENİN SAFOSU 
Mısır 

Nikcih 
Prensesinin 

Günü 

Safiye Sultan 
Kahkire, 8 (Tan Muhabirinden -

26 mart günü Mısır Kralı Birinci 

Faruğun hemşiresi Prenses Fevziye 

ile İran Veliahdi Prens Rıza Şahpu

run nikahlan kıyılacağı için bütün 

mektepler tatil edilecek ve gençliğin 

bu uğurlu hadiseyi tesit etmesine im

kan verilecektir. 

Yazan: M. TURHAN TAN 
M efhur meseldir: Dervifin 

fikri ne ise zikri de odur 
derler. Veliahtlerin ne fikirleri 
ve ne zikirleri olabilri? 

Şu resmin sahibi ifte rüyasını 
hulyasına ve h·tlyasmı rüyasına 

benzetmif bir adamdı, uyurken 
ve uyanıkken saltanat sayıklar
dı. 

Safo, bu saltanat dütkünü 
tehzadeyi bir kaç yıl nasıl avut
tu? Beklenen müjdeyi bir fal ba
kıcı ile bir bahçıvan bozuntusu 
nasıl verdi ve bu falın doğrulu
ğu ne suretle sabit oldu? 

Bunları da üstat M. Turban· 
tan tarafından sizin için kaleme 
alman yeni tefrikamızda - fa
kat hayretten hayrete, heyecan
dan heyecana geçerek- okuya-, 
cakımız. 

; 

Ukrayna 
Dahiliye 

Azlini 

Başvekili 

Nazırının 

istiyor 
Şust, 8 (A. A.) - Karpat Ukray -

nası Başvekili Volohin, Karpat Uk -

raynası dahiliye nazırlığına general 

\ Perhalanın tayinini protesto etmek 

üzere Çekoslovakya Reisicümhuruna 

başvekiline ve hariciye nazınna bi • 

rer telgraf <:ekmiştir. 

Volohin, Hahaya gönderdiği tel

grafta, Ukraynalı olmayan bir nazı

rın tayinine müsaadesini vermediği

ni, bu tayinin gayri meşru bir hare

ket ve salahiyeti suiistimal olduğu • 

nu. azledilen Revayın birleşik milli 

Ukrayna partisinin itimadını haiz 
bulunduğunu ve Ukrayna halkı ara • 

Yakında Tan Sütunlarında 
sındaki teyehheyyücü teskin için ta
yininin geri alması lüzumunu bildir
mi~tir. 

Ben diyorum ld; madem ki bu 
kadro, tensikat ve tenkihat derdi 
bizde bir türlü önlenemiyen bir dert
tir. O halde şunlara dikkat etsek: 

1 - Her yeni miiessese kurulur
ken ihtiyacı karşılıyacağt zannedi
len kadroyu aynen değil, daha dar 
almalı ve uzun miiddet tecrübeden 
sonra ihtiyaç ısrar ederse o zaman 
tedricen \'e aynen tatbik etmeli; 

2 - Herkes mai etini bugünkii 
aldığl ve kazandığı paraya göre de
ğil, ileride muhtrmel bir tensik:ıta 
göre eline geçecek şeye göre tanzim 
etmelidir. 

Bö~·le olmazsa hergün, ne ekildo 
olursa olsun ve iiphesiz mantıki se
beplerle hususi ve re mi i. lerden çı
karılan ''eya mai etleri daralan yud
ta lann elem demiyelim, fakat sıkın
tılarile miiteetlim olup gideriz. 

i .......................... , 
ı l<ISA HABERLER ' ....... ..._... .......... , .............. .! 

Bazı viUiyet ve hastanelerden İstan
bul akliye ve asabiye hastanesine gönderi
len hastaların çok defa raporsuz gönderil
diği anlaşılmıştır. Sıhhat Vekôleti alAka
darlara bir tAmlm göndermiş, bu gibi has
tnlann muilnka tnbip raporu ile sevkint 
fstemişUr. 

e Evvelki g{ln yağan karlardan dünkü 
tren postası Erzlncana gidememiştir. 

e Bem Kantonu hududunda 22 kişiden 
mtıteşekkll bir iaşe kolu knr çığı altında 
kalmıştır. 18 kişi kurtarılmış, 3 teğmen ne 
hlr çavuş ölmüştür. 

e Hallfax (Kanada): İki ailenin otur
duğ'u bir evde yangın çıkmış ve beş çocuk 
yanmışbr. 

e Bulgar Başvekili KöseJvanof ile Yu
goslav orta elçim Yuriçlç hududun iki ta
rafındaki muzaaf mülkiyetler mes<'lesinln 
halline matuf bir anlaşma imza etml~er
dlr. 

e Macar hariciye nazın Kont Csaky, 
ılddetli böbrek sancıları neticesinde nlcl!i
cele hastaneye kaldırılmıştır. 

e CibuU: Casuslukla suçlu beş İtalyan, 
muhakeme edilmek Ozere, AUıos vnpuru 
ile Fransaya ıönder:llmlşUr. 
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N1ahke:riıelercle 

Bu Çocuğu Kime Vermeli? 
Zaruretler içine Düşecek Annenin Şefkatli 

Kucağına mı, Yoksa işret ve Şehvet Gecelerinde 
Sofra Hizmetçiligi Yapmak için Babasına mı? 
Herkes gibı ben de medeni ka

nunun meriyet mevküne geçtiği 

gundcnbcri iki karı almanın tarihe 
karıştıgını sanı~ ordum. Gerçi kim
senin bir kadınla iktifa edip etme
digı mallım değildir, ama, hiç ol
mazsa herk~in evinde bir tek ka
rısı vurdır. 

Bu nazari imanım bir hukuk 
mahkemesinde ve realitenin nC'ılığı 
karşısında büyük bir sarsıntı ge
çirdi. Meğer insanları cemiyetin ni
zamlarına tamamen uydurmak, :fi
illerini kanunların kalıbına dok
mek ne zormuş. 
Davacı otuz beş yaşlannda bir 

kadındı. Giyinişinden, konuşmtısın

dan munevver bir kadın oldugu an
laşılıyordu. Davanın ilk duruşması 
olmadığı için kim olduğunu ö~ 
nemedim. Fakat ht-r halde içtimai 
mevkü olan b"r zatın karısı idi. 
Muddeaaleyh olan kocasını mah
kemeye gelmiyerek vekil gö!lder
miş olması da bu zannı kuvvetlen
diriyordu. 

Şahitliğe gelen akraba, komşu

lar, hizmetçiler. postacı bildikleri
ni anlattılar. Bu ifadelere göre 
müddeaaleyh zat, epeyce marifetli 
ve cesur bir adammış. 

On beş senedir evliymişler. Meç
hul zat karısını severek ve ycılva
rarak almış. Bütün evlilik hayatla
rı müddetince kadının sadıkane ve 
fcdaknrane zevceliğ'.ndc bütün şa
hitler mı.ittefik. On dört sem~ ara
larında büyük bir gecimsizlik ol -
mnm1s. Kocanın ıhmallerine. dışar
daki çapkınlıklarına ve israfl.ırına 
rağmen kadının ""edakarlığı miisa
mahası, sabrı ve tahammüHi güzel 
ve zcld bir yavrunun da yetişmek-

Uveyana 
Macerası 

Mağdur: Bursann Serme köyün
den 15 yaşında Muınin. 

Maznun: Müminin babası 55 ya-

şında Ali .• 
Kuçük Mumin anlatıyor: 
- Annem oldu. Bır buçuk sene 

evvel, babam yabancı bir k:ıdmı, 

"anneniz,, diye eve soktu. Bu yeni 
gelen kadın bana ve iki küçük kar
deşime analık degtl, düşmanlık edi
yor, bltl aç bırakıyor. Küçük kurdeş
lerimi döğüyordu. Dnyanamadun. Da 
yaktnn kurtulmak, kursağıma iste
digini verebilmek içjn evden kaçtım. 
Akrabalarını yanına sığındım. Onun 
bunun yanında çobanlık ettim Bir 
buçuk sene bu suretle dolaştım. Son
ra dayım tavassut etti. Yine baba
mın evine geldim. üvey annem, yi
ne bir buçuk sene evvelki Üvey anne 
idi.Her dediğine katlanıyordum.katla 
nacaktun. Fakat.. -;rnçük kardeşle
rime olan muamelesi karşısında mec 
bur oldum, bir sab~ isyan etmiye .. 
kardeşlerimi bıraktı. Ocak maşası ile 
benim üstüme yurüdü, bir aralık ba
bama haykırdı: 

- Kalk koca, köpek enikler1n ü
rüyor .. 

Sahneye karışan babam elimden 
maşayı aldı. Anneligin yaptığun ta
mamlamak için beni döğmiye haşla
dı. Kafamı yardı. Kaçmak is•f!dim a
ma, üvey anne kapıyı kilitlemişti. 

55 lik babanın btına verdiği ce -
'\'RP şu: 

- Anasını dinlemiyor. Başı boş, 

yuvanta kopegi gibi dolaşıyordu. Da
yısı ~etirdi. Bir sabah anasım 11ıkış
tırn11ş döverken yeti~im. Yapmama
sını söyledim. Bana· Din, iman ana, 
avrat çekti, çevirdi. Küfretti. Bıçak 
ta çekti, ben de dayanamadım maJ& 
ile kafasinı kırdım. 

çocuklanna enik, kendisine köp~ 
sıfatını veren yeni karısına hos go-

mek için çocuğ:mun kafasını kırun h . , 
rnn Ali "aile efradına karşı ra mı şe1. 
katle kabili telif olm1yacak derece
de suimuamcleden. dolayı mahkeme 
ve verilmi ir Mah,teme devam et-

te olduğu bu yuvayı kurtarmış. Fa
kat .. 

Fakat geçen s~ne koca bir dul 
kadınla tanışır. hafif bir zend05t
luk arzusile baş ıyan münasebet 
karşılıklı bir aşka müncer olu:-. Ar
tık evdeki zevce ve çocuk fazla ı el
miye, erkeğin serbest bir havat sür
mesine engel gibi görünmiye baş
lar. Vah"tilc tapınılan kadın ve o
nun yavrusu şimdi birer dikendir. 
Koca ayrılnıayı tcklü eder. Y.eni 
sevgilisinin evlenmek hususundaki 
ısrarlannı tatmin edebilmek için 
her fedakarlığı yapmıya hazırdır. 
Fakat yuvanın bekçisi olan dişi kuş 
buna razı olmaz. 

Haftanın bir çok gecelerini dı
şarda geçiren ve geldiğj geceler de 
saat yirmi dörtten evvel gelmiyen 
koca çılgına döner .. ve bir gün çıl
gınca bir iş yapar, ~evdiği kadını e
ve getirir. 

Bizzat kocanın yakın akrabaları 
olan şahitlerin ifadelerile çizilen 
tablo hayli hazind:r: 

Yeni kadın kürkler ve zeynetler 
içinde fatih bir kraliçe gibi sevgi
lisinin kolunda eve girer. Koca ~öz
leri şehvet ve hiddetle boğulu. Zev
ce muztarip ve mütehayyir, en iki 
yaşındaki kız çocuğu hıçkırıklar i
çinde. 

Aktörler bir an bu vaziyette du
rurlar Ye baş aktör. kırkından son
ra azmış çılgın koca, kısa bir nu
tuk söyler: 

- Kanun müsait olsaydı, bunu 
da nikahla alacaktım.1\ııademki bu
na resmen imkan vok, ben şah!;en 

bunu karım addediyorum ve sizin de 
kendisini öyle teliıkki etmenizi is
tiyorum. 

Ati na ile 
Kati nanın 

Duruşmaları 
Randevuculuk suclusu Atinanın 

şahitlerini ifadclcrıni değiştirmiye 

'\'e yalan şahitlik yapmıya teşvikten 
suçlu Yunan tebaasından Mikellinin 
muhakemesine dün asliye birinC'i ce
za mahkemesinde dt-vam edildi. Ev
vela şahit Hasibe Ş.ikran dinlendi: 

- Ben, dedi. Mndam Attnanın e
vine üç ay içinde yedi. sekiz defa 
gıttim. Orada Mike1Jiyi gördüm. İşit
tiğime göre de Atinanm do::>tu imiş. 

Bundan sonra Reşit oğlu İsmail 
Sarıca dinlendi: 

- Ben bir gün Mikellinin evvelce 
Atina aleyhine şehadet eden uzun 
Nedret ile şofôr 'la~aı· Osmanı te.jvik 
ettiğini duydum. Bir gün Mik<>lliye 
Beyoglunda Bragon gazinosundıı rast 
ladım. Kendisine Atmanın şahitleri
ni yalana teşvik etmemesini. bu işin 
cezayı miıstelzim o.duğunu söyledim. 
O da bana: 

- Değiştlrmiyeyım de ne yapa

yrm, dedi. Atina b:.ınca senelik dos
tumdur. Ayni zam3nda ecnebı teba
asındanım. O kuVl·ctli bir kadındır. 
Eğer bunu yapmazsam beni hudut 
haricine attırır. Ne yapalım, ıca

bında haplsanede 3 ay yatarım, dedi. 
Suçlu, İsmail Sarıcanın şehadetine 

karşı: 

- Evet, gazinoda böyle bir şey ko
nuştuk. Fakat bu kadar uzun degildi. 
Ben avukat tutacnğım, dedi. 

Gelıniven şahitlerin çağınlması i
çin muhakeme başka bir gune bıra
kıldı. 

• Dün ayni mahkemede Atina !le Ka 
tına hakkındaki duruşmaya da de
vam edilmiştir. Bazı şahitler dinlen
miştir. Bu arada Nermin isminde bir 
kadın da dinlenmiştir. Bu kadm: 

- Benim adım Nermin dei!il Se
n ihad ı.r, demiştir. Diğer şahitlerin 
verdikleri tipe göre, Nerminin Seni
ha olup olmadıgının tetkiki için bir 
doktorun ehli vuknf olarak caSırı1 -
masına karar verilmistir. 

İki kişi gôz yasları içinde biribir
lerınin kollarına duşerken diğer i
kisi de busclerinin şehveti içinde sa
rılırlar ve bu perde kapanır. 

Lakin bu fncinnın perdeleri. tab
!oları çoktur. Bır film z~n!!inliği 
ıle hadiseler birioirini takip eder. 
Artık asıl resmı karı ve yavru
su yenı aşıkların hızmetçisi O'eV -
kiindcdır. Zavallı anne bir gün buh 
ranın geçeceğini umar ve c<Jcuğu
nun istikbali için bu zillete taham
mül eder Dört ay yemek sofrasını 
ve mezelen hazırlar, hatta onların. 
kendi gözü önünde öpüşmelerine 
bile katlanır. Yeni sevgili eve ve 
kocanın yatak odaS1na iyice yı:>rleş
mlştir. Şahit postacı bile kadının 
mektuplarının eve geldiğini ve onu 
bir kaç defa ev kıvafetile, pijama 
ile gordi.iğünü söyliıyor. 

Fakat ne buhron geçer; ne de 
kraliçenin meşru izdivaç ısrarları 
biter. Faal kocasına mazide sahip 
olmuş bir kadının avde hizmetçi 
gibi mevcudiyetine büe razı olmaz. 
İhtirasını mücevherler, elbiseler do 
yurmaz. Nihayet zavallı zevce ta
lak talebine mecbur edilmek için 
hakaretler. kotü muameleler faslı 
başlar ve trajedinin son perdeleri 
m hke.mede cereyan eder. 
Şimdi mahkemedeler .. HAkimi en 

çok düşündüren şey çocuğun istik
bali.. Onu kime vermeli? 

Belki zaruretler içine düşecek 

bir annenin şefkatli kucağına mı, 
yoksa işret ve şehvet geceleri hiz
metçilik etmek ve soğuk bir odada 
ya1nız ve kimsesiz yatmak için ba
basına mı? 

Bilmem siz ne dersiniz? 

iki Hırsızın 
iddiaları 

İstanbulun muhtelif semtlerinde 
bir çok ev soy ukları için yakalanan 
Çarliston Ahmetle Macidin sorgu! n 
dün Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesinde yapılmıştır. Suçlular 
kendilerine isnat edilen su"lardan 
bazılarım itiraf, bir çoklarını• da in-
kar ediyorlardı. H.'\kim her ikisi 
hakkında da lcvkil kararı vernıiştir. 
İki suçlu bu karar. müteakıp müddei 

umumiliğe müracaat ederek poliste 
dayak yediklerini sôylemişler ve mu

ayenelerini istemişlerdir. Tabibiadil 
Enver Karan, ikisini de muayene et
miştir Çarliston Ahmedin avakların

da bazı tazyik izleri tesbit edilnuştir. 

,_ Büyük Piyano Oatadı • 

IGNATZ FRIEDMAN•ın 
15 Mart Çartamba alqamı 

SARAY 
SINEMASINDA 

vereceği yegane resitali için bi
letler kapışılmaktadır. 
Mevsimin en büyiık Musiki ha
disesinJ teşkil edecek bu resita
lin eşsiz programında HA YON -
GI .. UCK - BRAHMS - BEET
HOVEN - SCHUMANN - CHO
PiN ve LİTZT gibi müstesna 

parçalar vardır. 

TAN 

Kuleli Güreşçileri 
Şampiyonluğµ Aldılar 

-~- · 

Şampiyonluğu kazanan Kuleli takımı 

.~skeri Lisele.~ arası~daki güreş ı 87 kiloda: 1 inci Kuleliden Osman 
musabakalan dun netıcelenmiş ve Eskin, 2 nci Maltepeden Abdurrah-
Kuleli takımı ~ birincilikle 16 pu- S tb 3 ·· ·· M t f Ul 

1 k 
. man er aş, uncu us a a u-

van a ara şampıyonluğu kazanmış-

la .. dır Hak h t• ·· b k 1 dağ Bursadan. • . em eye ı, musa a a arın 
teknik neticelerini şu şekilde tesbit Puvan tasnifinde Kuleli takımı 
etmiştir: beş birincilik ve 16 puvanla Askeri 

56 kilo: 1 inci Kuleliden Fehmi Liseler güreş şampiyonu olmuştur. 
Deniz harp okulu ve lisesi ile Mal

Sualp, 2 inci Bursadan Halit Anar, tepe lisesi sekizer puvan almışlardır. 
3 üncü Maltepeden Necdet Akın. 

Denizliler 61 knloda bir birincilik al-
61 kiloda: 1 inci Denizden Sungur 

Enünliı, 2 inci Maltepeden Ahmet 
Sanyeli, 3 üncü Esat Pençedemir 
Kuleliden. 

66 kiloda: 1 inci Kuleliden Kemal 
Çetin, 2 inci Denizden Tarık Şahin
giray, 3 üncü Maltepeden Ne:ıihi. 

72 kiloda: 1 inci Kuleliden İhsan 

dıkları için ikinci, Maltepe üçilncü 

olmuşlardır. Bursalılar da 4 puvan

la dördüncü gelmişlerdir. 

Müsabakalardan sonra giireşçiler

le hakem heyetine bir çay ziyafeti 

verilmiştir. 

• 
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RADY 
ANKARA RADYOSU 

Tiirldye 

Türkiye 

T. A. Q. 

Radyodifüzyon Posta 

Radyosu Ankara RadY 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 

19,74 m. 15195 Kes. 20 

A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 

Perıembe, 9. 3. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk milziğl-T'l 
Memleket saat tıyarı, ajans. meteor 
haberl~rl. 13.15-14 Müzik (Kan.şık P 
ram - Pl.) 

18.30 Program, 18,35 Müzik (Şen t>da 
zığl: İbrahim Özgür \e Ateş b&ekl 
19.00 Konuşma, 19,15 Türk müzl 1 (11' 
heyeti) Cel~I Tokses ve arkadaşları. 2 
Ajans. meteorlojl haberleri. drııat 
sası (fiyat) 20.15 Türk müziği. Çala 
Vecihe, Fahtre Fersan, Refik Fersan. 
mal Niyazi Seyhun. Okuyanlar; 1\1 
yen Senar, Mahmut Karındaş. 1 -
(Kürdili hlca:r:klir 68rkıl Bahcenizde 
bül olsam 3 - Osman Nlhadın- Kil 
hicazkar şarkı) Akşam güneşi \talk 
4 - Boğosun (Kürdili hicazkAr snr 
GOiier acmış. 6 - Arif Beyin (Kürdi 
eaz.kAr sarkı Bir halet ne süzdü 
8 - Arif Beyin (Kurdlll hlcazkAr P 
Akşam olur gQneş gider. 7 - Refik 
sanın (Hüseyni şarkısı) Sabah güuP.S 
ğarken. 8 - Refik Fersanın (Hil 
sarkı) Gözlerimden gitmiyor yan:tk:la 
alı. il - Refik Fcrııanın (Hüseyni P 
Ay doğar sinsi sinsi sevmlsim birtsıni 
- TOrkQ - Sarardım ben sarardım. 
··-· Saz semaisi, 21,00 Memleket saa 
yan, 21,00 Konu:mıa. 21,15 Esham, tah 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 21.25 
şcli plAklar, 21,30 Müzik (Küçük ork 
Şef: Necip Askın) l - Valter (Dans 
kuklalar) Fokstrot. 2 - Nlemann ( 
dansı) 3 - Jones (Geyşa opereUn 
potpuri. 4 - Chopln (Nokturne) G -
opold (Yeni dünyanın eski şarkıları) 
Llncke (Eğleneell mars) 7 - Pach 
CViyananın cazibesi) 22,30 Milzlk (SOl 
Heder- Pl.) 23,00 Müzik (Cazbant-
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve y 
ki program. 

Tamn, 2 nci Denizden Ercüment E- 1 •••• Yarın Akşam TURAN Tiyatrosunda 

ren, 3 üncü Bursadan Mustafa. 
79 kiloda: 1 inci Kuleliden Hasan 

Coşkun, 2 nci Maltepeden Necdet 

Türkeş, 3 üncü Denizden Necmi 

Mısırdan gelen Yüksek Okuyucu ZEKİYE HANDA 
ve Saz hey'eti şarkılarını okuduktansonra Aşkın göz 
yaşlarının şarkısını okuyacak. ERTUÔRUL SADİ TE 

ve arkadaşlan Dehri Efendi Vodvil 3 perde 
MİÇE PANÇEF Varyetesi. Fiatlnrda zam voktur 

Sönmez. ...1 ................................... ...-ı 
BU AKŞAM DÜNYA Sinemacıhğının ŞAHESERi 
SAAT 9 Ja FiLMCiLiK TEKNIGININ EN SON SôZO 

Filmi T O R K Ç E 

İ P E K ve 

S Ö Z L O olarak . 
SARAY 

sinemalannda göreceksiniz. 
Programa ilbe olarak: 1 - MİLLİ ŞEFİMİZİN ÜNİVERSİTEYİ Zi
yareti. 2 - Balkan Antantı Bükreş Toplantısı ve Ankarada Cümhur 
Reisimizin Yeni İngiliz sefirini kabulü. 3 - Paramunt dünya hava
disleri. 
Biletlerin evvelden aldırılması rica olunur. 
Bu Filmin Fransızca nüshası Bugün Matinelerde MELEK sinema

sında gösterilmektedir. 

, 
VIY ANA LILIAN 

SÜMER 

1 

HARVEY ile Beraber 

Sinemasırıda 
Viyananın bütün musiki ruhunu canlandıran ve Avusturya 

sarayındaki Ziyafetlerin ihtisnmı arasında geçen 

KiRiK ZAMBAK 
Aşk romanında Konuşuyor, Şarkı söylüyor, ve Dans ediyor. 

Bugün Matinelerden itibaren 
SiNEMASINDA: SAKARYA 

Feerik bir cerçeve içinde büyük bir mevzu ... Milyonlara mal olmus 
Fevkalade bir Filin ... 

RONALD COLMAN'ın 

G A ızP dolü"fij K1.A R 
bir adamm yaşayabileceği en müthiş macera 

Fiatlarda zam voktur. 

• 

Hollandada Türk Gece 
!'Iölarfnm ""Me~1ıur -rntr..i 

PCJ" Radyo istasyonunun y•P 
İkinci "T:fiRK GECESİ" neşrlya 
kA7JlMtiP l..~,.;~l- ___ ,u..ı..:ı1t:t 

rine Martm 14 ncü Salı ak 
21 ! - 22 arasında ve 31.28 metre 
sa dalgalar üzerinde üçüncü 
TÜRK GECESİ neşriyatı yapa 
memnuniyetle haber alınmıştır. 

Galatasaray Klübünü 
Bir Daveti 

GalatHaray Spor Klübü 
Baıkanlıilından: 

Yüksek mürakabe heyettmh:ln fç 
11 Mart 939 Cumartesi günü saat 14,S 
Klüp merkezinde aktedılecektir 

Bu içtimada ekseriyete bakılmı 

kararlar mevcut Azalarla alınacatı 
Azamır.ın behemehal teşrifleri rica ol 

Haydarpaıa Mezunları 
Davet 

Haydarpaşa lisesini bltlren bütün 
daşlann 10-3-939 cumartesi gunü sa• 
de Şeh7.adcba~nda Letafet apartuna 
dnkl yeni lokale tesrtflcri riea olunur 

TEŞEKKÜR 
6-3-939 tarihinde medfeni rna 

suna tevdi edilen Gazi Ethem 
torunu Mahmut Afinin cenaze 
rasimine iştirak eden zevatı kit• 
taziyet telgraf ve mektuplan 
dermek lutfunda bulunanlara t 
kürlerlmizi sunarız. 

Kain validesi 

Fe.nl~·e Petr1ç 
Refikası: 

Kain ped 
Doktor 

Emin pettl 
TUrkin 

TEŞEKKÜR 
Re/ikamın düçar olduğu .,,e 

lardanberi pençesinde inlemekte 
lunduğu bir hastalığı hem ne"' 
kar, hem de hazakati şiarane te'i 
eden Yedikule Ermeni Türk hast 
si Dahiliye şefi Bay Derharebet 
gösterdiği ihtimam ve şefkat ve 
nü tedaviden dolayı bilhassa te 
kürler ederim. 

TEŞEKKÜR 
Bir türlü teşhis edilemiyen h• 

hğım dolayısile senelerdenberi 
tiğim ıztıraptan derdimi anlıY9 

ameliyat etmek suretile beni k 
ran Bayan Operatör İffet Onur'a 
suz minnet ve şükranlarımı sıJ 
rım 

Yenl~hir Papazoğlu sok•" 
Sefer Yıldız 
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TA..N 
Gündelik Gazete 

--0-

TAN'ın hedefi: t-laber
de, fikirde, herşeyde 

temiz, dUrUat, samimi 
olmak, karlln gmzetesl 
olmıya çalışmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

J 400 Kr. ı Sene %800 Kr. 
750 ., 6 Ay 1508 " 
400 3 Ay 800 " 
150 : 1 Ay 300 ., 

Milletıerarası posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler tçin abone 
bedeli müddet sırasiyle 30. 16 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş
luk nuı lliiveı::l lazımdır. 

l1M:•~ııum 
4ğız 

Değişikliği 
S on zamanlara kadar yUksek-

d' ten atan, ortalığı harp teh-
ıtıeriyle korkutan, demokrasileri 

ac· •z, zaaf ve haksızhkla itham eden 
totaliter devletlerin matbuatında son 
~nlerde bir ağız değişikliği var. 

1rdcnbire öyle sakin, öyle sulhper -
\'er .. 1 k' A d ~·. oy e makul oldular ı, bu anı 
l!gışikliğe şaşmamak mümkün ol .. 

b\ttyor. 

:N' ~areşal Göringin gazetesi olan 
. llziletin en müfrit gazetesi Angrif' -
111 

§U Yazdıklarına bakınız: 
• " Önümüz ilk bahar?... Şüphe -

~tıı leçen son baharda olduğu gibi 
1 kbh . 1 k t a arda da hır buhran o aca , za-
hen, hatta cihan harbinden evvel, 

1 ep baharda harbin başlayacağı söy-
enınez nı· d'? ıy ı. 

"Bugün daha az korkmamız lçin 
11

: Sebep var? Bir yerde bir sinek gö
~nse, hemen bir köpe'r havlaması İ· 
ŞıtiJd·~. "i ıgı zannolunuyor. 

b Ik baharda kaybettikleri bir şeyi. 
il( ' • 

h acaklarmış gibi, buhran ve harp 
eltleyen sinirlilere müsterih olmala

~111 tavsiye ederiz. Neden yeni bir 
l)ılllıı-au ohun? Hüsnüniyetle bir çok 
"~"leler halledilebilir.,, 

ııa Ne Yumusak ve ne sulhperver li-
'• ..ı~sa ._;.; 

f llir \'akitler ilk bahar ve harp i -
~tı hazırlandığını söyliyen Alman 
r ath11atının hu ağız değişikliği hay · 
t" alatnettir. Harp gelecekse totali -

her de\•leticrden gelecektir. İtalya, 
erı" 

idd·liz Fransaya karşı ortaya attığı 
:tı' •alan geri almamıştır. Mussolini
l' 

111 
.Yeni bir haTcketi yine dünyayı 

h~ı~ı tehlikelerfo baş başa getire-
• 11', 

itti Fakat Almanya bu yaz harp iste
la ~or. Matbuatının yumuşak dil kul
delltnaları kısmen bundan, kısmen 
l> b denıokrasilerin artık güriiltiiye 
ı .. a tıç bırakmayacak kadar kuvvet -
"tını· . 

ış olmalarından geliyor. 
lı llahat uyuyabiliriz. İlk bahara 

arp )'oktur. 

eu NE * SURAT ....... ___ 
-----E bedi Şef Atatürkün Katafalkı -

"ta nı ziyarete giden kalabalık 
\>ıe ~ın~a. bir kaç vatandaşın ezildiği 
d-e Lll ışın tahkikine başlandığı gün -

tıQe . 
İs tı aylar geçti. 

de~· tanbul valisi ve polis müdürü 
lfı. giti .. Büyi.ik Millet Mecfüi dağıl -
ili l\t eru intihabat başladı. Hatta ye
İ\:i heclisin toplanmasına şurada bir 
de·· afta kaldı. Celal Bayar kabinesi 
lıerg'§ti. Yeni kabine bir çok yeni İŞ· 

e g· . 
ırışti. 

~i~ lf uıasa devletin hayatında mü -
lıı._ hadiseler oldu. Fakat şu kaza • 
~ilt tahkikatı hala bitmedi. Hala tah
hiı: at evrakı bir daireden bir daireye, 
d~l'lı ltıakarndan ötekine · sevkolunup 

ll· Yor. 
ı •tka 
alı b ç vatandaşın hayatına mal o· 

su .... l1 kabiJ hadiselerin tahkikahnı 
·«le b't• i · l!~elt A ı r p vatandaşları tatmın 

lfoh lazırnken, gösterilen bu sürat 
~k te hoşa gitmiyor. 

~~Q .... .-. • 
Sa· oç .en Mal Talanle!"r 

l'rli~ lı Alrnan rınnn ıarı memlEO?k~ti
l>0ı0 eıı Piliç. yaş ve kur~1 meyva, 
l'rltı.Jt n:ya firmaları ketire, barsak. pa
lıoı~ Macu.r firmaları pamuk. Stok
ııa~ de bir fi.rma kuru soğan, kuru 
fı~ lSak ve patates, Amerikadan bir 
~end~ ~apak, lngiltereden bir firma 
it~ ır &atın almak istediklerini ala-

Muliarrir, bu yazısında toprak davamızın büyül< bir hazine gibi el SÜ• 

rülmemİ§, İ§lenmemif, hiç bir bakımdan esash surette gözden geçirilme

miş bir halde durduğunu söylüyor ve kendi görüşü ile bu davayı tetkik ediyor. 

M\))!ffi!~ 
Muhasaranın 

Modern Şekli 
a a a 

Köy Davamızın Halli Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Eski devirlerde insanlar iptidai, 
harp vasıtaları da iptidai idi. 

• 
için Esaslı Adımlar 

En büyük, en vahşi, en barbar harp
lerin sonunda ölüleri, yüz, bin a -
det1eri ile sayarlardı. Er meydanında 
her milletin güçlü, kuvvetli, gürbüz 
delikanlıları koşar. kuvvetle kuvvet 
çarpışırdı. Şimdi insanlar medeni, 
harp vasıtaları moderndir. Harp so
nunda ölüleri yüz binlerle, milyon -
tarla ssyarız. Sulh ve sükun içinde 
yaşayan şehirler, tayyare hücumla
riyle tuz buz olur, masum yavrucuk
lar oturduktan yerde kömür kesilip 
kazıklaşırlar. Milletler arası haklar, 
daha medeni şekilde insan öldürme 
morali bir efsane, \"e yeni romanla • 
rın mevzuu oldu. 

· çok zaman, r;ok basit göı,1nen 
bir fikrin tatbiki, bir kütle 

hayatında büyük değişiklik yapabi
lir. Hayat, daima akla dayanmıyor, 
insanların tahakkuk etmez zannet
tikleri bazı fikirler, onlara inanıl
dııktan ve tahakkuk vasıtaları ha
zırlandıktan sonra insanı hayrette 
bırakan birer muvaffakıyetle haki
kat oluyorlar. 

YaZan : Asım Kültür 

Bizim cemiyetimi2de bir köy da
vası vardır. Bu, biıyük bir davadır. 
Bu dava, toprak altında büyi.ık bir 
hazine gibi, el sürülmemiş, i~len

memiş, hiç bir bakımdan esaslı bir 
surette tetkik edilmemiş bir ha' de 
duruyor. Cemiyetin yarını ise bu
nun alacağı şekle ve iktisap edece
ği kudrete bağlı bulunmaktadır. 
On üç milyondan ibaret köylü yığı
nı şimdiye kadar yalnız yurdu kur
tarmakta bitmez Wkenmez bir hazi 
ne halinde kullamldı. Onun l'ephe
lerde ve yurdu korumada kendini 
gösteren ısbraba tahammül. ener
ji ve kahramanlı_\t tarafını biliyo
ruz. Onun hayat şartları bizE: ya
bancıdır. Anane ve i.detleri hakkın
da pek az bilgiye sahibiz. Onun 
kültürü başka, doktoru başka, ha
yat okulu başka, cemiyetle olan 
münasebeti ba'.fka, taıbiatle müca
delesi yine başkadır. Cemiy~t ha
yatının aynası olan edebiyatlmız

da köy ve köylüyü aksettirı:ın pek 
az iz ve ışık var. Bunlar da çok sat
hi ve gayri tabiiu:r : Çok geçici mü
şahedelere veya kulaktan duyma 
hikayelere dayanır. Dünya ytizün
de ve bizim cemiyetimizde en kıy· 
metli bir kapital olan köylü, bugün 
ham madde halinde duruyor. Hal
buki bu işlendiği vakitte neler ya
p1laınaz ve neler meydana gelmez 
ve getirilemez 

Köy mektebini yaptıran köylii, in,aatta ~allfırken •• 

* 

Köylere öğretmenler gönderildi. 
Yirmi beş yıldanbed devamlı su
rette öğretim yapan köyde okulun 
tesiri tetkik edildikte, makul fik· 
re, ümide, çalışmaya hayret veren 
bir netice ile itar~laşıldı. Okulun 
köylü üzerindeki tesi.ri inkar edile
bilecek kadar azd1.Üç dört, beş yıl o 
kulda okuyanların - bilhassa eski 
harflerle - ekserisi rıkuduklarını u
nutmuşlardı. Öğrendikleri bilgiler 
de köy realitesine uymadığı için, 

Yırtık bir elbise gibi bir tarda a-
ş üphesiz, y;rmi beş yıldanbe-

ri köy davası üzerine el a- tılmış. çürümüştü. 
tılmak istenmekten uzak kalın- Geçen ytl tzmirde, eğitmen..Jsur 

suna dev~ ....a.a~nç bir köylüyü 
mamıştır. Fakat bu el atma, kapal_~ı~-~Than ediyordum. Umumi bilgi-
gözle yazı yazmak kabılifü:l~- sini yokladıktan 5onra kendisine 
sa üzerinde köy realitesini h:ı; ta-

bir kaç satır yazdırmak istedim. nımadan karışık fe~ici köy müşa-
Dikkat ettim ki, k;.ılemi tutmakta hede ve inhbalarından yaratılmış 

k müşkülat çe~yor. bir satır yazl bir köy tasavvur olunara· tan ya-
yazmak ona ağır bir yük gibi taka-pılmış, ve ona göre kalkınma ve 
tinin fevkinde bir ,•eht sarfını icap yükselme çareleri eranmıştır. Bu-
ettiriyordu. Gayet ağır yazıyor. kanun için de hazır elbise gibi man-
lemi tuhaf bir şekilde tutuyor, datığı yapılmış fiıkirler ele ahnnra~: 
ha yarım satır yr.zmadan alnından "Hayatta bütün gerilik, bilgisi.zlik-

k terler damlıyordu. Büyük mi.iskü-ten gelir. Bir kütleyi yükseltme , 
onu okutmakla mümkündür. Bu- latla. eğri bir surdte, söylediğin1 
nun için de birinci şart okul aç- iki satın ya:tabilclı 
m.aktır.,, Terlerini silerken neden bu ka-

Bunu kabul ettikten <ıonra dava- dar güçlükle yazdığını sordu:n: 
nın en güç ve esaslı klSmı halledil- - Ah, dedi. kalem işi saban sür-
miş demektir. mekten daha güç. tnsan ekmek kay-

Bir okul açmak. bu okula bir öğ- gusu ile ihtiyaçla sabana alı~ıyor. 
retmen göndermek, köy çocuklarını EvveJce okumasını da, ya7.masını 
okutmak kafidir. da öğrenmiştim, şimdi unuttum. 

İnsanlar bilgi sahibi olduktan ve Sonra buna makul bir mazeret 
okur yazar bir hale geldjkte11 ~onra bulmak istiyormu~ gibi devanı etti. 
her şeyi öğrenir ve yükselirler. - Köyde yazmak ihtiyarı yok ki. 
Burada öğrenilecek bilgiler de mu- Üç yıldanberi kalemi elime alma-
ayyendir. Köylü mektubunu ok~- dım. 
sun, pazarda hesabını yapsın, bır O, eski harflerle tedrisat y~p1ldı-
makbuzu okusun, okulu ikm!ll et- ğı zaman ilk okulu bitirmişti. Fa-
tikten sonra gazeteyi okuy•1p anla· kat sonradan unutmuş gibıydi yal-
tacak tabii anlatmak için de anlı- nız yeni harflerle ve müşkiiJatla 
yacak bir hale ge!sin, kafi. yazabiliyordu. 

Bütün köy davası bu zaviye- Ü kul açılan büyük köy1erde 
den bu ma'ltıkla ve bu çer- yirmi yılın realitesi az çok 

çeve içinde' tetkik \"e müta1ea edil- buna yakındı . Bu ıse gaye ile t~zat 
dl. ve buna göre yirmi bes yıl.dan.- teşkil eden bir netice demek ir? 

B h Bu muvaffakıyetsizlii?in sebebi 
beri çarelere baş\,,ıruldu. u zı nı-

.. asla muallimin C"nh!:masmda \'e şah et bu görüş ve bu düşünuc- opor-
y F k t sınıfa yasamıyC1rd•ı Öğretmen bir tüni:rmin ta kE"nd•!ıi idi . a A 0 

hiri k _..ftr çok defalar tefti:cı ~rmüs çocukla· t.. · min ga vesı za Ur .... • 
por unız · "dir' rını imtihandan geçirmiş, programa 
maktan başka bir şey mı · 

Bunun neticesi olarak yirmi beş göre okutmuş, programın emretti-
yıldanberi büyük köylerde imkAn ğini yaptırmıştı. 
nisbetinde okullar yapıldı. Her vi- Fakat bir daire içinde çalışıyor-
layet bütçesine de bazı yıll~s ~r- du. Durgun bir havuzdan bir ten-
tan bazı yıllarda ihtiyat akçesı gihi cere dolusu su alarak onu kaynat-

k u ka a maık, durulaştırmak tekrar havuza 
ihtiyaç zamanında. o u ar pan - dökmek kabilinden k.. .. ocukla-

tan azaltıl tahsisat konuldu. 

rmı yalnız okutma~ üç dört yıl son
ra onları tekrar k('\y hayatma çe
virmekten ibaretti. Havuzda baş

ka bir hareket ve ~ıazırlık olmadığı 
için dökülen duru su gibi okulu ilc
mal eden çocuklar da bir k•u;. yıl 
sonra itiyatla, l:ayatın tabii şartla
rile aynı hayata intıbak ediyorlar
dı. Ziraatçi köyden uzak yaşıyor, 
doktor çok fevkal;ıde zamanlarda 
ya uğruyor veya uğramıyordu Son
ra, kendi sahasında, köylü ne zira
at memuruna ve ne de öğretmene 
-tecrübaai .-yet"ınde- ağız bile 
aç ırmıyordu. Buna ait sözler rüz
gar gibi gelip geçiyordu. 

Doktora gelince. buna ihtiyaç bi
le duymuyordu. Cünkü köyde ha
kim kanun "intıbak eden yaşıyabi
lir,, den ibarettir. Vaziyet böyle C:. 
hınca öğretmenin tıütün faal:yeti 
de smıfa munhastr kaldı. Üç <;mıfı 
birden idare etmek. Bir ..,ati üçe 
taksim etmek. Bunun neticesi ola
rak bir günde dr:vamh surette an
cak bir buçuk saat bir sınıfla meş
gu I olmak. O da öyle gelmişti. 

* 
O•• ğretmen ok".ılundan çıkan 

bir öğretmenin köy realite
si ile koylu karşısında durumu ıse 
daha garip bir manzara arzc·der. 

Öğretmenin yetiştiği şartlar ve 
muhitle köy muhili ve şartlan tar.1 
tezat halindedir. Onun için. hiraz 
uzun süren bir intıbak devri 
-mümkün olursa- şarttır. 

Bundan başka o. gayeye uygun 
surette yetişmemL5tir. Sokralın de
diği gibi "muteccvvih oldu[tu ga
yeye en uygun olar. şey yalnız i
yi,, dir. 

Bu tezat bazı köylerde. iik anla
şamamazlık aylarında öğretmen i
le köylü arasında bir husumetin de 
kendinı göstermesi11e sebep o\mak
tadır. 

Köye giden öğ,..E"tmenin birıncl 

ihtıyacı tabü evdir Ona: 
- Madamkı bu kad'.lr maa~ alı

yorsunuz. bız sızın evınızl tmlmak 
zorluğunda degilız denıl yor 

Sonra köv o~ulunu paraliıe eden 
diğer bır cihet deı· m•mlıktır Mu
ayyen iş mevsLrolNınde köy çocuğu 
köylünün sabanı gibidir. Sabamıız 
tarla sürülmedigi gıbi işçisiz de iş 
görülmez. Ekmek ihtiyacı bilgiden 
önce geldiğine göre, iş te okuldan 
evvel gelmekte<lir. Öğretmen ise 
ta akşama kadar çocuğunu okulda 
tutmak zorluğun<la bulunu or. Bi-

ri öğretmen okulundan, diğeri ha
yat ve tabiatle savaş meydanından 
yetişmiş iki varlık nadiren birleşe
biliyor ve bu uzun zamanı icap etti
riyor. Şüphesiz bu durumda randı
mana bakıldığı zaman çok düşük 
oluyor? 

Hava bu kadarla da kalmıyor. 
Daha geçen yıla kadar kırk 

bine yakın ıtoy ele alınmamtş bir 
orman halinde duruyordu. Kırk 
bin ögretmen nert>den bulunar;ık
tı? 

Ona şöyle bir cevap veriliyordu: 
- Asırlardanberi ihmal edilen 

bir yığım birden ytikseltmenin im
kanı yoktur. Bu. zaman işidir. 

Fakat yeni harflerin kabulü do
layısile yapılan okuma seferberliği 
bir teşkilat ıçinde. cindi bit :::urette 
ele alındığı takdirde yalnız oku
ma, yazma ve muayyen bılgiler 

verme işinin bir kaç yıl içinde ce
miyet için tahakkukunun mümkün 
olduğunu gösterdi. Bu tecrübe ise 
yıllara bırakılan okul telakkisini 
baltalıyor, tekzip ediyordu. Sonra 
bugünkü öğretmen okullarından ye 
ti.şen öğretmenler, şehir için hazır
lanmışlardı. Ancak şehrin ihtıyacı· 
na kafi geliyorlardı. Ona, köye git, 
tekJifini yapmak, kuşa, kafese gir 
gibi geliyordu. Denilecek ki, öğret
men her şeyden evvel btr idealist 
olmalıdır. Filhakika idealizm, bir 
dindir. Bir dinin müminleri ne ka
dar çok ve samimi olurlarsa o din 
o kadar kuvvetli olabilir. Fakat ma
teryalizmin en hakim bir surette 
moda olduğu bir devirde. böyle bir 
muhit içinde yaşayan öğretnıenle
rin hepsini idealist farzetmC'.k na
zari bir telakkiye saplanmaktır. 
Sonra her öğretmen idealist tc ol
sa, bir kırlangıçla hahar olmaz. Ta
biatte ve cemiyet hayatında hic bir 
vaktile yalnız bir müessir bir eser 
meydana getıremez. 

* 
Y ürüyen bir cemiyette, kırk 

bine yakın okulsuz kbyün 
varlığı cemiyetin selameti, kuvveti 
yarını namına halli matlnp bir 
problem halince kendini gösterdi. 

Bunlara öğretm~n göndermek 
gayri mümkündü. Bu dıırumda 

başka elemanlardan istifarle ihtiya
cı en hakim bir surette ortaya çık
tı. Bunları şehirden göndermek 

* Son harplerin \•ahşctini, uzak • 
tan tüyleri ürperen bir seyirci gibi 
seyrettik. İnşallah sonuna kadar se
yirci kalırız. Bugünkii harplerde ar
tık moral, medeni kaideler, insani 
kanunlar aranmıyor biliyoruz. Fa • 
kat muhasaraların aldığı modern 
sekli doğrusu ben bilmiyordum. 
. Çinde ecnebi devletlerin kendile
rine mahsus imtiyazlı mıntakaları 
vardır. Her mil1et kendi mıntakasın
da hakimdir. Son Çin - Japon har • 
hinde Japonlar buralara kadar gel~ 
diler. Şanghay ve Tiençinde yaşa • 
yan Çinli1er, içi yaralı her vatanper
ver gibi rastladıkları Japonlara hem 
kafa, hem silah tutuyorlarmış. Ja -
ponlar bunun önüne geçmek için İn
giliz, Amerikan idare amirlerine baş 
vurmuşlar. istila görmüş. e'•ini. top 4 

rağını, vatanını kaybetmiş, içi kan 
ağla~·an adamm düşmanına kini u -
yur mu? Ecnebiler de bu kini uyuta
mamışlar. Japonlar bu defa bu mın
tekaları muhasaraya karar vermiş • 
ler. 

* Hoş .. Muhasara tarihi kadimden -
beri harp kaidelerinden biridir. Fa -
kat biz bu muhasaraları şöyle bili -
riz. Mahsurlar kalelerine kapanır -
lar, eHerindeki erzakla geçinmeğe 

çalışırlar, düşmam kale mazgalla -
rından, siperlerinden dövmeğe çalı -
şular. Son lokma ekmek, son kurşun 
tiikenmedikçe teslim olmazlar. Şim
diki modern muhasaralar öyle mi? 
Şanghayda, Ticnçinde, Japonlar, İn
giliz, Amerikan, Fransız mıntakala
rının etrafını elektrik cereyanh, di
ken1i tellerle çevirip, mıntakaların 

hariçle irtibatını kesnıi:;ler. Bu mu -
hasaranın modern şekli •. 

Tabiatın sırlarım keşfederek, için-
deki enerji kaynağından insanları 
fa:ydalandırmak emeliyle zekasını 

gayri mümkündü, sonra netice or- can \'e huzur \'ermeden ziyade, hoy _ 
tada idi ve körlerin bile göreceği rat ellerde birer öHim şuaı haJine 
bir hakikat halinde duruyordu. geldiğini gördiikten sonra, acaba in -

İhtiyacın kanunu yoktur, o, ken- saniyete hizmet ettik diyebilecekler 
di yolunu bulan. yatağını yapan mi? 

yoran, keşifler, ihtiralar, icatlar ya • 
pan yüksek insanlarm dahi şuuru, 
hu keşiflerin, icatların kul1anıldığı 

yeri gördüğii zaman, acaba medeni • 
yete ne kadar faydalı olduklarını na
sıl iddia edecekler .. Bütün bunların 

bir nehir giıbi, kendi hal çaresini 
varlığında taşıyordu. Bu eleman 
köyden alınacaktı Fiziyolojide na
sıl bir vücudün bir yerinden kesi
lerek diğer yerine yapıştırılan bir 
deri parçası kaynıyor ise, köyde de 
köyden alınacak bir eleman hu kö-

Arazi 

Tahsili 

Bir 

Vergisinin 

Hakkında 

Karar 
yün asırdide yarasını kapatabile- Ankara, 8 tTan Muhabirinden) -
cekti. Yeni değişikliklerden sonra. arazi 

Bu eleman kim olabilirdi? vergisi kanununun tatbik şekli hak-
Şüphcsiz köyün tahsil görmüş kında Maliye Vekaleti alakadarlara 

bir genci. uzun bir izahname göndermiştir. 
Köyde en müsait eleman asker· Bu izahnamede fevkalade anza -

llğini bitirmiş, köy ve kışla r,ibi iki lar dolayısiyle arazi vergilerinin kıs
büyük ve tecrübe) e dayanan hayat men veya tamamen terkinine müsa
okulundan çıkmış bir nefer, bir on- ade vermek salahiyetinin vilayet u
başı. bir c.avus olabJirdi Fakat bu mumi meclislerine verildiği. arazi 
fikrin ortaya atılması ılk zaman - vergisinin ikı taksitte alınmasına de
larda camide sildh patlaması gibi vamla beraber taksit müddf'tlcrinin 
korkulu. hayretle dolu bir tesir tayini salahiyetinin valiliklere veril
yaptı Buna en ~·fızel cevabı aka- diği. 1939 ve müteakip vı11ara ait 
demik münakaşa '"'e~i1 . te~rübf' ve- taksit miidrlPtlerinin umumi merlis
recr-ktı Açılan 1.'.ıir kaC' k11rc: b 1 d"· lf'rirı miitaleaları al nmak c:ıırPt•\•le 
fa mfü::heı h~kımrian hayret veren valiliklerce tayin olunacağı bildirıl . 
bir netice doğurdu mektedir 

An karada kaldığım on beş gün ~- ---~~~~~--~~~..._,...,~ 
içinde Ankaradan ziyade beıı\ bü- de fırsatına kavu!'.tum. Bu tecrü-
yük bir bilgi ve tecrübe tarlası o- bede bu günkü şcklile bütün li:Öy-
!an Ankara köyleri ilgilendirdi. İ- lerin okul davasını halledecek iz-
ki gün Ankaranın küçük köylerin- ler ve neticeler belirmiye başlamıs-
de eğitmeni, en taze ve en kızgın tır. Bunu diğer bir yazıya bırakı-



6 

s u ~ 
/ 

Bize derece kazandıran mvarilerimizclen biri Roma sahcuında 

Süvarilerimiz Musolini 
Altın Kupası için Bu 

Senede Yarışa Girecek 
Kafile 25 Martta Hareket Ediyor 

Şerefli süvarilerimizin geçen seneki Avrupa turnelerin
de ne kadar parlak galibiyetler elde ettikleri hala bugün gibi 
hatn lıyor ve göğüslerimizi kabartıyoruz. 

-ı Hele Romada altın kupa müsa _ 

Yen •1 den Be c b~ka~arında dünyanın en ~ah~r ~in~-
~ cılerıyle beraber nasıl çetm bır ımtı-

hana giriştiklerini ve saniyenin onda 

F tb 1 biri uğrunda ne kadar büyük enerji 
U O C U sarfederek mücadelelerini galibiyet . 

le bitirdiklerini biran dahi unutmak 

Ceza Gördü mümkün müdür? 
Süvarilerimizin geçen sene kaza

nıp getirdikleri altın kupa, malum 
Maçlardaki sui.hallerinden dolayı olduğu üzere, Mussolini tarafından 

gönderllen hakem rapQrlaruun tetki- konmuş bir müWattır. İ 
kinden sonra Fııtbol federasyonu Kupayı kazanan millet ıelece" ı 
muhtelif klüplere mensup beş fut- yarışa kadar muhafaza eder. İkinci 1 
bolcuya ceza verec.ek bölgeye tebli- yanşta kupayı "'teslim ederek tekrar ı 
gat yapmıştır. Ceza gören futbolcu- müsabaka mükafatı olarak 
lar şunlardır: ortaya 

konmasını temin eder. 
Galatasaray klübünden Cemil iki Altın kupanın bir millete tama-

ay. Davutpaşa klübünden Ruhi bir miyle geçmesi, yani bir daha ortaya 
ay. Beylerbeyinden Ekrt'ın bir ay. konmaması için üç kere ayni millet 
Beyoğluspordan Hıristo bir ay, Şiş- tarafından kazanılması şarttır. 
liden Agop bi~ ~y cez~landırılmışlar Geçen sene kupayı bizim takım 
ve 8.3.939 tanhınden ıtibaren müsa- k kl ftal ak b b k . azanma a, yan t ımının e e -

a alara iştirak edemiyecekleri bil- d. h. 1 ır. ··k·f . · 
dirilmiştir. . ıyen sa ıp o aca6ı mu a at yennı 

Tekirdağında Yllmaz 

Faaliyeti Sporun 
Tekirdağ (Hususi) - Tekirdağ 

Yılmazspor klübü, kurulduğu gün
denberi hakikaten yılmayan bir gey 
retle Tekirdağmda spor hayatını 
hızlandırmış ve bütün beden faali
yetlm-inde kendini tarutmağa mu
vaffak olmuş bir klübümüzdür. 
1932 6en~e kurulan bu klüp 
1938 temmuzuna gelinceye kadar 
birçok idare heyetleri değiştirmif 

ve nihayet son defa yapılan kon
grede içinde çalışkan kimseler bu
lunan cidden mütesanit bir idare 
heyetine sahip olmustur. Yapılan 
intihap neticesinde Fuat Akıncı Baş 
kanlığa, Şevket Toluay ikinci baş -
kanlığa ve Saim Köksal umumi 
katipliğe seçildiler. Yeni heyet ışe 
başlar b~lamaz, klübUn manzarası 
derhal değişmiştir. 

Yılmazspor, bu sene yapılan fut-
bol birinciliklerinde Tekirdağ böl-

değiştirmiş oldu. Çünkü İtalyanl:ır 
kupayı iki kere kazanmışlardı. Eğtr 
geçen senekini de temin etmiş ol -
saydılar, nizamname mucibince al -
tın kupa tamamiyle onlara geçmiş o
lacaktL 

Şerefli süvari ekipimiz ilk mer -
hale olarak Fransanın cenubunda 
Nis ~hrindeki müsabakalara gire -
cektir. 

Geçen sene de böyle olmuştu. Nis 
şehrinden sonra Romaya geçmiş ve o
rada altın kupayı kazanacak dereceyi 
dünya biniciliği önünde göstermiş -
lerdi. 

Ayni yoldan gidecek ve ayni mü
sabakadan başlayacak olan süvarile
rimizin bu sefer de talileri gayretleri 
kadar zengin ve açık olsun ... 

Erzurumda Kayak 
MüsabakaSI 

Erzurum, 8 (A. A.) - Dün Erzu-
rumda Gümüşhane ve Erzurum böl-
gelerinden 25 kayakçının iştirakiyle 
16 Km. kayak mukavemet koşusu ya_ 

gesi §ampiyonluğunu kazandığı gt. . . .. .. 
bi ik

. g·· 
1 

tl ı· j 
1 

pıldı. Birıncı Erzurum gucunden Sa-
' ı un evve a e ızm a an ığının b h . 

tertip e lediır.· 50000 t lik a attın Ayan 51 dakika 23 saniye-
y &ı me re Jor de iki l .. t 

koşusunda da birinciliği eld etn)i _ ' • ne • bölgeden hsan $af ak 52 
tir e 1 dakika 30 saniyede, üçüncü, Erzurum 

· gücünden Yusuf Akay 53 dakika 28 
saniyede. 

Hatayda 

Klüpleri 
Atlı Spor Denlzllde llılldet Yarııı 

Kırk kilometre üzerinde yapılan 
bisiklet müsabakalannın ikincLıi De
nizli - Sarayköy şosesi üzerinde ya
pılmıftır. 

Açllıyor 
Antakya. 8 (A. A.) - Antakya 

Atlıspor klübü Ordu evinde askeri 
mümessil kurmay albay Ş. Kanadlı -
nın bir nutkuyla açılmıştır. 

Merasimde Millet Meclisi baı -
kanı, Başvekil, Vekiller, mebuslar 
hazır bulunmuşlardır. Klübün baş -
kanlığına Meclis Reisi Abdülgani 
Türkmen, katipliğine Antakya me -
bmm Bekir Sıtkı Kunt seçilmişler -
dir. Klüo üyeleri yeknesak elb~le • 

Birinci 84 da1dkada Ali, ikinci 92 
dakikada Halit kazanmıJlardır. 

rlyle ath gezintiler tertip edecek, 
Hatayda gençliğin dirliği ve katiyeti 
arttınlacaktır. Klübe kadınlar da 8 _ 

za olabilecek ve gezintilere iştirak e
deceklerdir. Atlıspor klübü İskende • 
runda da açılmıştır. 

Kınkhanda da a~. 

TAN 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

ı 

Bu Pazar 
için Şilt 
Maçları 

Tercümana Ne 
Lüzum Var? 

Bu pazar günü İstanbul şilt 
maçlarmın ikinci tur miisaba -
kaları yapılacaktır. Bu haftaki 
müsabakalar ilk haftanm galip 
!erini karşı karşıya getirmekte· 
dir. İstanbul Beden Terbiyesi 
Futbol Ajanlığınm bu maçlar 
hakkındaki tebliğini aynen aşa _ 
ğıya alıyoruz: , 

* Beden Terbiyesi İstanbul 
bölgesi futbol ajanlığından: 

12.3.939 pazar günü yapıla -
cak maçlar: 
Takıim StaJında: 

·Vefa - Kasımpaşa A takım -
lan şilt maçı saat 14.30 da ha -
kem izzet Muhittin. 

Süleymaniye _ Karagümrük 
A takımları şilt maçı saat 16 da 
hakem: Halit Galip. 
F enerbahçe Stadında: 

Beykoz - Hilal A takımlan 

şilt maçı saat 14 te hakem: Şa -
hap. 

Fenerbahçe - Beylerbeyi A 
takımları şilt 'maçı saat 15.45 te 
hakem: Eşref. 

HAFTANIN 
BOKS MAÇI 

Pazar günü baf mü.abakayı 
yapacak olan boloör KAN l 

Önümüzdeki paz:ır günü ıı:ıat iki-
de Taksimde İzzet ~azinosunda boks 
müsabakaları yapılacaktır. En mü -
him karşılaşmayı eski boksörlerden 
Kani ile Ekrem yapacaktır. 

Diğer yapılacak 'llaçlar da şunlar
dır: 

Niyazi, Lefterle, İsmail. Fet:ı: ile, 
Kaya, Hüseyinlc. Afif, Emelle, 
Recep, Hüsamettin ile karşılaşacak
tır. 

Pera Ankaraya Gidiyor 
Pera klübünün önümüzdekı hafta 

iki maç yapmak üzere Ankarava da
vet edildiğini, cuma sabahı h3reket 
edeceklerini yazmıştık. Perahlar An
karada yapacakları müsabakalardan 
birisini Ankara şampiyonu Demirspo 
:-a, diğerıni de Ankaragi.ıcüne karşı 
yapacaklardır. 

Pcralılar. evvelce de bildirdiğimiz 
gibi Ankaraya en kuvvetli kadrola
rile gitmektedirler. Ankara muhte
Jitinin İstanbulda yaptığı maçlar, fut
holün Ankarada günden güne iler
lemekte olduğunu göstermiştir. 

Bu müsabakalar ayni zamanda 
hem Ankara takımlan, hem de Pe
ralılar için ciddi hır imtihan mahi
yetindedir. Maamafih teknik bir ta
kım olan Peranın Ankarada iyi bir 
oyun göstereceğini i.ımit etme!cteyiz. 

Bilecik+• Bir Futbol Maçı 

Yazan: NACI SADULLAH 

Bana Şaka sütununda bir defa 
daha ciddi konuşmak lüzumunu du -
yuran aşağıdaki satırları, bir okuyu
cumun gönderdiği mektuptan ahyo -
rom: 

"- Şu ciimleyi imzanızı taşıyan 
yazılardan birinde okudum: .. 

"İsmet İnönü, genç köylünün şi
kayetini de yaverine not ettirdi.,, 

Şimdi bir de, bir başka muharri
rin Cümhurreisimizden bahseden şu 
cümlesine bakın: · 

"Cümhurreisimiz ve Milli Şefi -
miz ismet İnönü, halkın sürekli al -
kışlarına iltifatkir tebessümlerle mu
kabelede bulundular.,. 

Munsif olun da, itiraf edin: İkin
ci cümlenin usli'tbu, sizin uslubunuz
dan daha hürmetkirane değil mi?,, 

• 
Bu sual bana, ötedenberi açmak 

istediğim ince bir me\'zua, kısa te -
mas etmek fırsatını kazandırıyOI'. 

Bunun için, e\'vela kariimc teşekkiir 
ederim. 

Kendisini, ilk nazarda, haklı gö -
renler bulunabilir. Fakat sorarım si
ze: O ikinci cümlenin hürmetkar gö· 
rünüşlii saraylı edasında, samimiyet
ten mahrum bir teşrifat resmiyeti 
sezilmiyor mu? 

Dikkat ederseniz görürsünüz ki 
bir kilişe haline girmiş olan bu ha -
vadis usliibundan, samimi kalemler, 
ekseriya bucak bucak kaçmışlardır. 

Hele "İsmet İnönü,, adım yazan
ların, "Cümhurreisi", ve "Milli Şef" 
unvanlarını da ilave etmek lüzumu
nu duyuşlarına adeta şaşıyorum. 

Çünkü hiç bir un\'an, hiç bir sı -
fat, hatta hiç bir kelime, ne onun 
şahsiy.etini, ne de o '8hsiyetin bu 
milletin başındaki ve kalbindeki 
mevkiini "İsmet İnönü,, adından da
ha sade bir beliııatle ifade edemea. 

Bence ona hepimiz sadece: "is -
met İnönü,, demeliyiz: Çünkü bil • 
tün manalarını çok iyi bildiğimiz bu 
iki kelimeyi bize yarım yamalak lza· 
ha yeltenen bütün sıfatlar, boyların
dan büyük işlere girişmiş beceriksiz 
birer terciimana benziyorlar! 

İsmet İnönü ile milletinin arasın
da, terciimanın işi ne? 

• F rankonun uimleri / o ün öğrendim: General Franko
nun hakiki ismi şuymuş: 

- Fracisco, Paulino Hermenfil -
do Teodulo Lantos Franko! 

Bunu öğrenmek, bana meşhur bir 
İspanyol hikayesini lıntırlattı: Bir 
gece yarısı, böyle uzun isimli bir İs
panyol asilzadesi, bir yabancı otele 
müracaat etmiş. Kapıyı çalmış. Yat
mış bulunan otelci, orta kat pencere
sinden başını uzatmış. Karanlıkta 

kimseyi görememiş. \'e sormuş: 
- Kimo? 
Müşteri, adını söylemiş: 

- Don Pedro Vigaruzo, Alaban
do Dimera Vego! 

Bu İ!iimlcri duyunca, otelci: 
- Başka kapıya! Demiş, o kadar 

adama yerimiz yok! 
Şimdi de, Cümhuriyetçiler, Fran

koya: 
- Göniillüleri geri gönder: Bu 

vatanın o kadar adama yeri yok! di
yorlar. 

General Frankoya ta\'siye ede _ 
rim: Göniilliileri geri gönderdikten 
sonra, Ciimhuriyetçilcrin kapısını ça. 
lınca, o gafil asilzade gibi bütün i -
simlerini saymasın. Çiinkü alacağı ce
vap yine ayni olacak: 

- O kadar adama yerimiz yok! 
.... 

''Sabah., mı, 
"Yeni Sabah,, mı? 
S abah,. gazetesinin Tilkisi, ya _ 

renliğe meraklı. Geçen gün 
yine kuyruğunu biiküp oturmuş, ve 
bana sataşmış. Diyor ki: 

"- Naci Sadullahın ezbere ten -
kit yaptığını, gazetemizin henüz is -
mini bile doğru düriist yazamama -
sından anlıyoruz: Şirin muarızımız 

"Yeni Sabah,, a hala "Sabah,, de -
mekte devam ediyor!,, 
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E K o N OM 1 1 
Istanbul, Trakya ve 
Kocaelide Mahsul 

Vaziyeti iyi Gidiyor 
İstanbul, Trakya, Kocaeli mınta -ı

kalarında geçen ayın ziraat vaziye- - -----------
tini gösteren raporun hülasasını 

aşağıda veriyoruz: 
EDİRNE: Kışlık mezruatın duru

mu iyidir. Kardaşlama iyi şartlar 
altında vukubulmuştur. 

HAYREBOLU: Kışlıkların genel 
durumu çok iyidir. Ayın müsait geç
mesinden istifade edilerek yazlık 

ekim hazırlıkları ilerlemiş, bazı dar 
sahalarda ekime bile başlanmıştır. 
SİLİVRİ: Kışlıkların durumu ~ok 

iyidir. Havaların müsait ve mutedil 
gitmesi yazlık ekim işlerinin hazır

lığını ilerletmiştir. Yer yer yazlık 
zeriyat başlamıştır. Meyva ağaçla -
rında tomurcuklanma görülmüştür . 
Ağaçların erken uyanarak ileride 
vukuu melhuz donlardan zarar gö -
reccğinden korkuluyor. 

FLORYA: Kışlıkların durumu 
çok iyidir, geçen ayın fazla yağışlı 
ve bu ayın da suhunet bakımından 
mutedil geçmesi bütün mahsulatın 

süratle kökleşme ve büyümesine 
amil olmuştur. Ağaçlar da tomurcuk. 
lanma başlamıştır. Ağaçlardaki er -
ken uyanmanın ileride' vukuu muh
temel donlardan zarar göreceği en
dişesi vardır. Ağaç dikimine faali
yetle devam edilmektedir. 

İSTANBUL Mezruatın durumu 
iyidir. Ağaç ve bağ dikimine devam 
edilmiş, ağaçlarda tomurcuklanma 
başlamıştır. Mevzii olarak çiçeklen
me görülmüştür. Muzır hayvan mü
cadelesine devam edilmiştır. 

GÖZTEPE: Kışlıkların durumu 
çok iyidir. Bağlarda budama, hafrı
yat ve dikim işlerine devam edil -
miştir. 

GEBZE: Havaların müsait gitme
si kışlık mahsulatın süratle büyü -
mesine AmU olmuştur. Enginarll'lr 

Baiık ihracat 
Tüccarları 
TopJanıgorlar 
Bugün öğleden evvel ticaret oda

sında balık ihracat tüccarlarilc Ba
lıkçılar cemiyetinin iler.! gelenleri 
mühim bir toplant1 yapacaklardır. 
Toplantıda denizlcrıınizin kıymetli 

bir mahsulü olan balıkların ihracı 

mevzuu etrafında görüşmeler yapıla
caktır. Balıklarımızın fabrikalar ku
rularak konserve halinde ihracı için 
btedenberi düşünülmekte olan şekil 
etrafında balık ihracatçılarının da 
mütaleaları alınacaktır. Öğrerıdiği -
mıze gore bu işe hükumetçe büyük 
ehemmiyet verilmektedir. İktısat 
Vekaletince yapılmış olan tetkikler 
neticesinde memleketimizde kurula
cak balık konserva fabrikalarının bü
tün deniz mahsullerimizin kıymetlen
dirilmesini temin edeceği anlaşılmış
tır. Bu günkü toplantıda verilecek 
kararlar ticaret odasınca bir rapor 
halinde tktısat Vekaletine bildirile
cektir. 

Dün Piyasamıza 

Gelen Buğdaylar 
Dün piyasamıza Anadoludan bir 

vagon buğday ve limanlardan 484 
ton buğday getirilmiştir Yumuşak • 
lar 5.35 kuruştan satılmıştır. Çuvallı 
arpalar yemlik cinsten rn ton gelmiş 
ve 4,20 kuruştan verilmiştir. Dök
me 45 ton arpa 4, 13,5 - 4.15 kuruş
tan satılmıştır. Çavdar 3,30 kuruşa 
düşmüştür. Çuvallı kuş yemi 5.25.5 
dokme kuş yemi 5.14. keten tohumu 
12.20, susam 20 kuruştan satılmıştır. 
Zerdova derilerinin ~ifti !'i0--56 lira
dan satın alınmıştır . Mal tiftiklerin 
kilosu 117,5-125 kurus arasında, 

güz yünleri 74,5 kuruştan ihracat i
çin satılm~ır. 

her şeyi "eski,. olan "Sabah., refiki
mize "yeni,, demeye kalemim var -
mıyor. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
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ÇEKLER 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atına 

Sotya 
Prag 
Madrit 
Varşova 

Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
128.40 

3.3525 
8.85 

28.7375 
67.1825 
50.'7375 
21.285 

1.0825 

1.58 
4 .3275 
5.93 

23.8450 
24.9875 
0.905 
2.8375 

34.62 
30.53 
23.8525 

FSBAM VE TAllVİLAT 

Ergani 
İş Bankası hamiline peşin 

19.95 
10..M 

normal şartlar dahilinde büyümek· 
tedir, meyva ağaçlarında yer yet 
çiçeklenme görülmüştür. 

YALOVA: Kışlıkların duru.ınıı 

umumıyetle çok iyidir. Müsait h_. 
valar bunların süratle büyümesine 
yardım etmiştir. Yazlık ekim hazır
lıkları ve nadas işleri ilerlemiştir· 
Zeytinliklerde tımara, meyva ağa9" 
larında aralamaya devm edilmiştlf• 

İZMİT: Kışlıklnn durumu iyidir· 
Ağaç dikimine faaliyetle devam e
dilmiştir. Mutedil giden havalar br 
dem ve kayısılarda erken çiçekletl" 
me~ seoebtyet Tex"J"ni~ı. 

Pamuk /pliği 
ithal Eden 
Memleketler 
Pamuk ithal eden memleketlerdeJı. 

memleketim.ize evvelce pamuk iplif 
ithal edilmesi hakkında evvelce me\'" 
cut kararın tatbikcıtında güçlüldet 
görülmüştür. İktısat Vekaleti pamul' 
ipliği gönderen memleketlerin zatel' 
pamuk yetiştiren memleketler oldıl" 
ğunu nazarı dikkate alarak mev~ 
kararı değiştirmiştir. 

Hindistan, Mısır gibi memleketler"' 
den ithal ettiğim.iz pamuk iplikleri 
bu memleketlerde geniş ölçüde P"'. 
muk istihsal olunduğuna göre. ~ 
karar yüzünden iplik tthal edilenıl" 
yor ve fiyatlar yükseliyordu. Veki" 
letin son kararına göre. takas usıl" 
lile bütün bu memleketlerden paJ 
ipliği ithal edilecektir. Takas sı.te
mine göre, iplik gönderecek mernlr 
ketlere taze sebze. meyva, konse~' 
hayvan ve nebat mahsullerinden ;it" 
raç edeceğiz. 

Yugoslavya 

Bankasının Yeni 

Bir Kararı 
Yugoslavya Milli Bankası, Yut!' 

lavya ile serbest doviz esası üzeriJS1 

ticaret yapmakta olan memleketler"' 
den Yugoslavya ihracatçıları naıoı" 
na gelen serbest dövizin bir rubıl" 
nun, kendi tayin edeceği bir kur 6' 
rinden kendisine satılmasını mecbutf 
kılmaktadır. Mesela, İngiliz lirasınd' 
kuru resmen 264 dinar olmasına ral' 
men. İngiliz lirası ile ihracat yaY' 
makta olan müesseseler, namlnrııs' 
gelen İngiliz lirasının yüzde 25 ~ 
Milli Bankaya 20!) dinardan bıra1' • 
mak mecburiyetindedirlert 

Yeniden faaliyete geçen Dileci.k 
Gençlerbirliği, Eskişehir Türkgücü
nü davetle bir maç yapmıştır. Karlı 
ve fırtınalı bir havada yapılnn müsa
baka 3-2 F.sldşehirlilerin galibiyeti i
le netlcelenmiftir. 

Ben, bu refikimizin "yeni,, lik id
diaınnda olduğunu bilmiyor değilim. 
Fakat o zaman da yazdığım gı"bi, 

Hem a Tilkiciğim sen, gazetene 
"Sabah,. deyişi~ kızma, ve yanı -
lıp da: ''Yeni Yarın,, demeyişime 

şükret! 

Son zamanlarda Yugoslavya h~ 
meti serbest döviz ile olan ihr9C•tr 
nın her suretle tezyidine çalışına1'tl 
olduğundan Yugoslavyıı Milli Barıl'" 
sı da, bu hususta ihdası düşünüleı' 
kolaylıklar meyanında bu mecb~ 
döviz satışım yüzde 25 yerine yüıcl' 
10 ile yüzde 20 arasında tesbit etııı" 
yi tasavvur etmektedir. 
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[ IKDTAPLAR 
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etmiş Muharririn 
Yazdığı Bir Eser 

MEHMET AK1F: 
tiA YATI VE ESERLERi 

Yazanlar: 
Yetrni§ Türk Muharriri 

Basan: 
Ascirı ilmiye Kitaphanesi 
A sarı İlmiye Kitaphanesi sa

hibi Eşref Edip, bizim yur
dumuzda bugü
ne kadar kimse
nin yapmadığı 

ve yapılmasını 

da düşünmediği 
yaman bir 4i 
başardı. Meh-

ltıet ! ı.:~ın· h 
'4.IUI. ayatını ve eser-ler; ... ; 

~ Yetmiş Türk muharririne 
~~rdı. Şimdi tahlil etmek iste
ığıın eser işte bu mühim husu

~iYeU hacminde tebarüz ettiren 
ıYnıetli bir kitaptır. 
Eşref Edibin yetmiş muharriri 

~Yıli mevzu üzerinde toplaması, 
ilk lahzada zannolunacağı gibi, ka
Pı kapı dolaşılarak, tümen tümen 
~ektup yazılarak temin olunmuş 
ır muvaffakıyet değildir. Bu yet

~!§ muharririn çoğu, Mehmet A-
hakkında düşündüklerini 

lnubtelif vesilelerle muhtelif sü-
tu la ' 
1

11 
rda ve sayfalarda yazmış 0 u~ Eşref Edip - uzun yılların 

Yeli ile nisyan köşelelerine atıl -
llıış g" .. 1 b' b· orunen - o yazı an ırer 

lrer toplamış sıralamış ve Meh
~et Akif için henüz kanaatini açı
ga Yurrnıyan muharrirleri de in
~ ederek şu kitabı ortaya koy
t\i Uşt~~· Rahmetli şairin eserleri
t ' ınuedda ve hatta eda itibarile 
;snıf eden, tahlil eyliyen bizzat 
Şref Edip'tir. 
. Şu halde o, yetmiş Türk muhar

;rinı Aki!in fikri ve hissi etrafın
" a toplamakla kalmamış, ş01ıretli 
ttıe kıYnıetli şairi de irfan iılemi
y 

1
Ze 'karşı - yetmiş dostunun 

lt ardımiyle - canlandırıp ayağa 
aldırmıştır. 

t ~serin nasıl bir yenilik ve müs
~sna bir kıymet taşıdığını anla
b· ak için yedi yüz küsur sayfalık r;. ~ecelle ve mücellet teşkil et
t~ 1nı bilmek kafidir. Asırlar im-
ldadınca var olup gelen Türk 

eclebiyat tarihinde bir şairin ha
~~tına ve eserlerine bu kadar ge

ıt? bir. t~hlil sahası verildiği ;a: 
b değıldir. Kimi basılmış, kımı 
a~lmarnış ve sayısı on yediyi, on 

~kızi bulmuş olan tczkerelerlmiz
~ binlerce şairin adı vardır. La-
. Onlardan en mühimlerine tah

sıa ecı ·ı 
ib ı en yer, yiI'll)i otuz satırdan 
ıa:et. ~lup mesela 374 sayfa tu-

Latıfi tezkeresinde tam 320 
~ir!n hayatı ve eserleri. :rnünde-

Çtır. }falbuki Eşref Edıp, can -
dan s · · tt' •· ~e evıp takdir ve tevkır ~ ı.~ı 
t~ hınet Akifin hayatını yedı yuz 
llsur Sayfada tebarüz ettirmekle 

:~ıı tek başına iki Latifi tezkere
ltadar geniş bir kürsüye oturt

ikll.lş oluyor. 

l\'I ehmet Akü, böyle engin b.~r 
tahlile mütehammil ve bu

yük küçük bü
tün Türk mu
harrirlerini u
zun uzun meşgul 
edecek kadar 
yüksek bir kıy

d.i '> mete malik miy
hej:· Şu veya bu dimağın içinde 
le lrnıesi muhtemel olan bu sua
~i ben tereddüstüz "Evet,, diyece
"lt.ıtrı. Çünkü Akif, her hangi ba -
~ llıdan incelenirse incelensin, 
~ı.i~tlltaz bir şahsiyetti. Tahsili 
Salı Sekti, rnüsbet ilimler üzerinde 
lı §arak yetiştiği halde, yaradı -
~ırıın 'b . ~ t 

ttı lt l ramiyJe şiıre ragbet e -
n l' len ve - tabir caizse - şiire 
<:1tın ··ı 
}ll.l ~ vermekten geri kalmamıştı. 
.. ltibarla o şiire ac:ık demekti ve ı:,·· ' :5' 

.......... __ Yaz·a·n··=··········ı Aküi hakkiyle anlamak isti -

hayatını taşıyan bu kitabı tavsi-

1 
yenlere onun aziz adını ve temiz 

M. TURHAN i ye ederiz, Eşref Edibe de tebrik-
t }erimizi sunarız. 

I TAN 1 
............................... 

iNAN BANA 
Yazan: Enver Naci 

GÖKŞEN edebiyat alemimizdeki erişilmez 

ve sarsılmaz mevkiini küçültme
ğe yeltenenlerin tariz ve taarruz 
silahı olarak dillerine doladıkları 
biricik nokta bu sadeliktir. Fakat 
şiirin, hakiki şiirin hazzını Aki -
fin her yazısında bol bol bulanlar 
için o sadelik büyük bir kudretin 
tanziri imkansız cilvesidir. Sehli 
mümteni'den de parlak bir lisan 
hüneridir. 

Burada bir noktaya daha işaret 
etmek isterim: Mehmet Aküin 
şairliğini basitleştrmek, onun bü
tün yurdu ve şiir sever yürekleri 
kaplıyan şöhretini baltalamak is
tiyenler, bir hakikata tercüman 
olmaktan ziyade siyaset cereyan -
!arına hizmetkar olmuşlardır. 

Çünkü Akif, edebiyat sahasında 
gösterdiği büyük kabiliyet ve kud
reti siyaset sahnesinde gösterem<.'
di. Bu yüzden ve bir müddet na
hoş bir sima gibi telakki olundu. 
İşte onu şairlikten düşürmeğe yel
tenenler o telakkiye - gereksiz 
ve yersiz olarak - rüşvet sun -
mak istiyenlerdir. Daha doğrusu 
kraldan ziyade kral olmak gara
betine düşenlerdir. 

Halbuki şiir başkadır, siyaset 
yine başkadır. Şu veya bu cere
yana gfıya hulfıs çakmak kaygı -
siyle Aküe hücum edenler, üçün
cü Napolyon'un Fransadan sürüp 
çıkardığı Viktor Hugo'nun şairli
ğini hiç bir Fransızın inkar etme
dğini, Dreyf üs meselesinde evi 
taşlanan ve mahkemece de hapsi
ne hükmolunan Emil Zola'ya kim 
senin "Edip değildir,, demediğini 
ve bizim yurdumuzda da vatan -
cüda yaşamış, zindanlara girmiş 

oldukları halde şairliklerine, alim
liklerine ilişilmemiş - Ziya Pa
şalar, Namık Kemal'ler gibi -
şahsiyetler pulunduğunu acaba 
niçin hatırlamazlar? 

A kife ilişenlerin zayıf bir si
lahları da onun dindar olu-

şudur. Bir şair 
vicdanında kök
leşmiş akidele
rin - dini ol -
sun, içtimai ol -
sun - o şair ta
rafından yazı -

Basan: 
Ahmet Ihsan Matbaası 

B u, genç bir kalemin heye -
canlı bir eseridir. Sevişen, 

fakat birleşe

miyen bir çiftin 
aşklarını hikaye 
ile başlıyor, o 
çütten erkeğin 

başka bir kadı
na bağlanışını 

tasvir ile bitiyor. Halbuki erkek, 
ilk sevgilisini candan da, cihan
dan da aziz tutarken sık sık: "İ
nan bana, inan bana,, diyordu! .. 

Bu kısa srı.tırları, Enver Naci 
Gökşenin romanını telhis etmiş 
olmak için yazmadık, yalnız ese
rin mihverini göstermek istedik. 
Viıkıaların bu mihver etrafınd:ı 

nasıl döndüğünü anlamak, ayni 
zamanda nefis bir roman okumak 
istiyenler, "İnan bana,, dan birer 
nüsha edinmelidirler. 

ANABASIS 
Tercüme Eden: 
Hayrullah ÖRS 

Basan: Remzi Kitabevi 

M ilattan önceki asırlarda in
sanla hayvanı ayırdeden 

eserler serısı 

ıçinde birinci sa
fa geçenlerden 
ve yazıldığı de -
virdenberi yirmi 
üç, yirmi dört 
asır geçmesine 

rağmen hala terütaze kalanlardan 
biri de Xenophon'un (Anabasis) 
idir. Yunanistanın beşinci asır 

(Milattan evvel) sonlarında yetiş
tirdiği bu zengin ve asil muhar -
rir, bir aralık on bin Yunanlının 
başında - gönüllü olarak - İra
na gitmişti. 

Keyhüsreve yardım için bu 
uzun sefere katlanan on binlerin 

ana yurda dönüşleri çok heyec.ın

lı bir macera halinde vukua gel -

diğinden Ksenefon bu vakıayı kıv

rak kalemiyle tesbit etmiş ve on 
binlerin ric'atini hikaye eden ese

rine Anabasis adını vermişti. iki 

bin dört yüz yıldanberi kürenin 

her tarafınd~ okunan bu kitabı 
yalnız biz Türkler okumuyorduk. 

Halbuki eserdeki vakaların dörtte 

üçü yurdumuzda geçmiştir: Hay

rullah Örs'ün himmetiyle ve Rem

zi Kitabevinin gayretiyle o "Her

dem taze,, eserin artık yurdumuz

da dahi okunması mümkün ol -

muştur. Mütercimi de, tabii de 
tebrik ve takdir ederiz. 

lan eserleri kıymetlendirmekte 

veya kıymetsizlcndirmckte mües
sir olacağını kabul etmek değil, 

hatta düşünmek gülünçtür. Şiir -
de aranan ancak bedii şartlardır 
ve bu şartların en mühimmi şai
rin fikre olduğu kadar, hisse de 
hitap etmesidir. Eğer öyle. olm~
sa, Dante gibi koyu katolık bır 
şairin şiiri, protestan okuyucula
rını da heyecana düşürür mü!. -
dü? .. Fakat ne gariptir ki, Aküın 
şiirlerini onun dindarlığında~ do
layı kıymetsiz gös~e~m~~ ıstıyen
ler bütün ömürlermı kılıs~dc ~e
çiren rasinlerin, korneylerın şıır

lerini bayıla bayıla ezber et~ek
ten geri kalmamışlardır. Ah rı~a~ 
ah riya, ah riya. O olmasa, _dını 

* YENi NEŞRIY AT : 

.. 1 rin bile laik sayılacagını, 
şıır e . . 
çünkü edebiyatın beynelmılel ma-
hiyet taşıdığını Akilin muanzlan 
unuturlar mıydı? .. 

Söz uzayacak. Onun için "Atar
lar taşı elbette dirahti m~yvedar 
.. diyelim ve bu bahsı bıra -uzre.,, . k 
kıp esere geçelim: Kıta~,. gerçe -

HALK ZiRAATI: 
Ziraat Profesörü Şükrü Akcrln, Hil

mi Kitabevi tarafından basılmış olan bu 
eserinde meyvacılığa, çiçekçiliğe, bağ
cılığa, sebzeclllğe, kümcsçlllğc, kuşçu

luğa dair mühim bilgiler vardır ve bu 
muhtelit mevzuların her ay ne şekilde 
ele alınabileceği izah olunmaktadır. 

KÖYÜMÜN DOKTORU: 
Doktor R. Fethi Oleaytuğun eseri

dir, Çığır Kitabevi tarafından basılmış
tır. Köy eğitmenlerini, muhtarlarını, 
küçük sıhhiye memurlarını ve her köy
lüyü - bilhassa - altıkadar edecek fay
dalı bir kitaptır. 

MODERN ADABI MUAŞERET: 

Haftanın Resimleri 

Amerikanın tayyare lafıyan zırhlılannclan Lexington, 

son manevralar •ırasında Panama Kanalında 

F'rankonun Lonclraclaki Ajanı 

Dük ALBA 

lngilterecle hava harbine karfı alınacak tedbirlere en büyiik 
ehemmiyet verilmektedir. 3,7 pusluk tayyare dafii toplar 

bu tedbirlerin en mühimleri araaındadır .. 

General Franko fere/ine Baraelonada yapılan mler alayına 170Qu 
ltalyan askeri ele iştirak etmiflercli. Bunlardan bir grup görüliiyar 

---~-

Almanyacla yeni yapılcın Ba1rJekalet bina" geçenlerde 

Her Hitler tarafından açılmııtrr •• 

ı-

H arJa taarruzuna karfı en mü
eHir tedbirlerden biri de projek

törler ve dinleme aletleridir •• 

<ı) vıırlerindc de aşkın pek tabii an h 
};' eyccanını yaşatıyordu. 

~e akat Akif, lisanına hakim. he
b·ı canı coşkun ilmi kudreti derin 

I' ıı • , 
ed b·aır olmakla kalmadı. Türk 
ta~ 1Yatına yepyeni bir dil ve 

Ptaze b' ·· · t' d' O l_0 ır şıır ahengı ge ır ı. , 
tlusur ıübi yazardı. lşte üstadın 

ten kıymetlidir. ~şr.~f E?.ı~: ç~.k
zahmet çekmiş, buyuk buyuk. k~l 
fetlere katlanmış ise de, İst~lal 
marşı şairine o marş kadar laye-

• t bir türbe hazırlamıştır. Ka -
mu Ak'f 
dirşinas gençlerimizin . 1 e yaı: 
mak istedikleri mezar ıle bu kı
tap. gönülden doğma birer eser 
olmak hasebiyle, birbirini tamam
lıyacaklardır. 

SüheylA Muzafferin eseridir, İnkıl!ıp 
Kitabevi tarafınclnn basılmıştır. Oturup 
kalkmak, giyinip kuşanmak, gülüp eğ
lenmek, konu~p anlaşmak gibi içUmat 
keyfiyetlerde çoğumuzun falso yaptığı 

muhakkaktır. O sebeple fıdôbı muaşe
ret kitaplarına ihtiy ''ımız bedihi olup 
bu eser o ihtiyaca CC'\'ap vermek için 

Dört buçuk pualuk tayyare daf ii 
toplar en yük•ekte uçan tayyare
lere karfı kullanılabilecek bir •i· 
lahtır. 36,000 kadem yükaeklik
te uçan tayyareler ele bunlardan 

/ngiliz orcluaunun en yeni tealihatından biri, top tafıyan zırhlı 
otomobillerdir. Bu otomobiller, topları her yere götürebiliyor, 
ayni zamanda ~~p kullanmıya elverifli bir kaide te,kil ediyor •• yazılmıştır. kurtulamıyorlar •• 



8 

Kızılcahamama 
Bir Hakim 
Daha Lazım 

Kızılcahamam (TAN) - Hukuk 
ve ceza işlerine bakan bir tek haki
min, sabahın erken saatinde başla
dığı muhakemelere, petrol lambası -
nın ziyası altında geceleyin de geç 
vakitlere kadar devam ettiği görü -
lüyor. Buna rağmen kazamız merke
zine gelen davacılardan, maznun -
lardan, şahitlerden bir haylisinin han 
köşelerinde günler geçirmeğe, fuzu
li sarfiyatta bulunmağa mecbur ol -
duklan da müşahede ediliyor. Bu -
nun sebebi, beş nahiyeden ibaret ve 
on beş saat uzaklıkta köyleri olan 
kaza mızın seksen bine yakın nüf u -
suna ait adli ~!erin bir tek hakim 
tarafından görülmesine maddi im -
kii.n bulunmamasıdır. Hiç olmazsa 
ceza ve hukuk işleri ayrılıp hfı -
kim adedi ikiye çıkarılacak olursa, 
davaların süratle rüyeti temin edi
lecek ve mevcut müşkülat hemen 
hemen kaldırılmış olacaktır. 

Bu iıcll ihtiyacın yerine getirile
r.eği ümit edilmektedir. 

Safkan Arap Atları 
Çoğaltllacak 

Kızıltepe (TAN) - Ziraat Veka
leti; Diyarbakır, Mardin ve Urfada 
bulunan 3 binden fazla saf kan Arap 
atını, bu atları üretme elemanı ola
rak kullanmak kararını vermiştir. 
Bu iş, baytar Mithat Özdoğana ve
rilm~tir. Mumaileyh; Mardin, Kızıl
tepe ve Nusaybinde birer istasyon 
açmak üz~re buraya gelmiştir. 

İstasyonlarda ikişer aygır bulu
nacak, sun'i tolıı.um aşılama, atların 
sicillenmesi, üretilmesi, ıslah işleri 
yapılacaktır. 

İleride başka yerlerde, ezcümle, 
Hilvan, Urfa ve Erganide de böyle 
istasyonları açılacaktır. 

At sahipleri, bu karardan çok se
vinç duymuşlardır. * Mardin (TAN) - Mütehassıs 
baytar Mithat Özdoğan burada, "A
rap atlarını üretme ve atlı spor,, 
ocağı açılması için icap edenlerle 
görüşmüştür. 

Ziraat Bankası Şube 
Açmah 

Seyitgazi (TAN) - Buranın ve 
köylerinin halkı tamamen çütçi ol -
duğu halde, Ziraat bankasının Seyit
gazide şubesi yoktur. Borç almak 
istiyen köylüler Eskişehire gitmek
teı gidip ve geliş esnasında da al
dıktan paranın yarısını sarfetmek
tedirler. 

Halkın sıkıntı çektiğini gören be
lediye, burada Ziraat bankasının bir 
şube açması için vilayet nezdinde 
teşebbüsatta bulunmuştur. 

_, ' 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Deniz işçileri Birlik 
Kurmaklstigorlar 

Deniz işçllerlnJn hiçbir cemiyet! ve bir- Çetinkayadan Bir DilelC 
llği yoktur Bu yüzden maruz kaldığımız 
brçok haksızlıklan alAkadar makamlara 
duyuramıyoruz Bir kısım armatörler, ken
di arzularına göre, bazılanmızı kolundan 
tutup çıkartıyorlar Esasen 20-25 lira gibi 
çok az bir para mukabilinde çalışıyoruz. 
Gece gündilz demeden kışın soğuğu, kan 
altında güvertede, yazın cehennem! sıca
ğında kazan önünde didiniyoruz. İşten se
bepsiz çıkarıldığımız vakit, hakkımızı an
yacak bir merci bulamıyoruz. 

Sonra bir de, armatörler hesabına ge
mici bulmak için araya giren simsarlardan 
şikftyetçiyiz. Bunlar, gemicilerin çalışma
larına ml\nl oluyorlar. Mesela, kendilerine 
müracaat eden birini para mukabilinde 
bir gemiye yerleştiriyorlar. Üç gün soma 
bir başkası simsara iş için daha fazla pa
ra vaadeder ve verirse, bu adamlar, para 
mukabilinde işe yerleştirdikleri ilk gemi
ciyi yerinden edip ötekini koymak imkA
nını da bulablllyorlar. 

Bütlln bunların önüne geçilmesi için a
lakadarların biz deniz işçilerinin vaziyet
leri ile yakından meşgul olmalarını te
menni ediyoruz. 

Galata Tulumba aokık 
6 numarada Suphl 

* Denizbankın Cevabı 

Birkaç gün önceki sayılarımızaan 
birisinde Denizbank kooperatiftinden 
şikayet eden okuyucu mektubuna 
karşılık Deniı;banktan şu ma!Umat.• 
verilmiştir: 

ı - İdare meclisi, eski idare mec
lisinin iı.5tüası tize.rine kanuni usul
ler dairesinde seçilmiş ve İktısat Ve
kaletince tasdik edilmiştir. 

2 - Kooperatif okuyucu mektu
bunda denildiği gibi alelade bir bak-

kal dükanı gibi işliyen bir müessese 
değildir. Kooperatiften beklene\'\ içti
mai, tktısa<,\t gayeler her an gözönün
de tutulmaktadır. 

Sermayesi dört sene evvel 2500 li
ra iken bugün 50 bin liraya çıkmış
tır ki, bu da kooperatü hak.kında iyi 
bir fikir verebilir. 

3 - Müdürünün aylığı 2 sene fN

vel 250 liraya çıkarılmıştır. 

4 - Meclisi idtırece ihdao; olunan 
müdür muavinliği hakkında bfr tah
kikat mevzuubahis değildir. 

5 - Denizbank memurları k?ope
ratif e mecburi değil, tavsiye ile or
tak olmaktadırlar. 

6 - Her ortağın şi.kayctlertnc kar
şı idare meclisi agrkur. Gazetenize 
başvuranların idarehanemi:ze bir gU
na şikayetleri vaki olmarruştn-.. , 

Üsküdar tramvay şirketi birinci, 
ikinci ve üçüncü dereceden malul 
olanlara paso vermek suretile mec
canen seyahat ettiriyor. İstanbul 
tramvay şirketi b:zden bu lutfu esir
gemişti. İdare şimdi Nafıa Vekaleti
ne geçti. Üsküdarda olduğu gibi Is
tnnbul tramvaylarından da ayni şe
kilde istifade etmemiz hususunda 
.sayın Çetin Kaya'nın lfıtfunu bekli-
yoruz. Beşiktaş Orlabahçe 

19 numarada Malul binbaşı 
Ömer Lfüfi 

* Terbiye Enstitüsüne 

Girme Şartları 

935 de Konya muallim mektebin
den çıktım. Dört senedir, Gazi ter
biye enstitüsünün tabüye şubesine 

girmek için çalışıyorum. Şeraite uy
madığım için giremiyorum. Açılı:ın 

müsabaka imtihanına girecekler 
için azami yaş olarak 25 i koyuyor· 
lar. Bundan ba~ka nehari olarak de
vam edebilmek için de mecburi hiz
meti bitıl'miş olmak lazım. Halbuki 
bu şartlar lüzumsuzdur. Mesela ben, 
tahsilimi bu suretle tamamlamak ve 
yine meslekte çalışmak istediğim 
halde bu mümkün olamıyor. 

Kastamoni köy öğretmen 
okulu öğretmeni 
llakkı Güven 

* Bebelc Deresi Doldu 

Senelerdenb~ri Küçük Bebek de
:-esi dağlardan akan sellerin getirdi
f!i taş, toprak ve µıoloz1a dolar. İlk 
bahara doğru iki amele, bir de çöp 
arabası gelerek bu dereyi haftalar
ca çalışarak. gtlya açar ve gıderler. 
Ertesi sene yine ayni hal vakidir. Bu 
sene fazla yağan yağmurlar dereyi 
moloz, taş ve toııraklarla o derece 
doldurdu ki, sokak seviyesini aşarak 
tümsekleşti. Bu böyle aylarca kaldı. 
Nihayet bundan takriıben bir ay ev
vel sekiz on amele gelerek derenin 
taş ve toprağını sokağa doldurdular. 
Sokak da ortadan kayboldu . .lfahalle 
halkı bu yeni toprak dağının üzerin
den bir keçi yolu yaparak gidip gel
mek zaruretinde kaldılar. Bittabi o
tomobil, at, araba geçemez oldu, ufak 
tefek müracaatlar semeresiz kaldı. 

Küçük Bebekte; Fa1ma 

AKA GONDOZ TEFRiKA No. 58 

::... Pek çokları ziyaretinize geldiler. Fakat dok
torlar kat'i yasak etmişlerdi. Onun için yanınıza 
alamadık. 

- Tabii, kartlarını bırakmışlardır? 
Bu kartlardan bir şey çıkarmak istiyordu: Ken

disıni bu odaya l<lm koydurdu? 
Başhemşire birdenbire şaşırdı hazırladım san

dığı yalanın eksik hazırlandığını hissetti de keke
ledi: 

- Kartlar mı? Tabii tabiL Elbette var. Ben ida
reye soranın, hepsini alır getiririm. 

Halbuki ne tek kişi gelmiş, ne tek kart gönderil
miş değıldi. Savsaklamağa karar verdi. Nasıl olsa, 
unuttururum, aranmamış olduğunu hissettirmem, 
diye düşünerek başka mevzua geçti. 

Çıkacağı gün derin bir üzüntü içinde geldi. Baş 
hemşireye ezile büzüle sordu: 

- Acaba hastane hesabım ne tuttu, lutfen so
rar mısınız? 

- Hay hay, beş dakikaya kadar cevap getiririm. 
Eğer evdeki mevcudu yeterse mesele yok. Yet

mezse, ne yapacak? Bu düşüncede iken başhemşire 
geldi ve pek ciddi bir tavırla: 
.- Hiç bir hesabınız yokmuş Bayı~. işte makbu

zu. Kimin ödediğini bilmiyorum. Bır dostunuz he
sabınızı sizin namınıza kesmiş olacak. Çıkınca tabü 
size hesabınızı gösterecektir. 

Vurgun fazla bir şey söyliyemedi. Kurcalama-
nın münasip olmıyacağını anladı. Demek epeyce 

dostu varmış. Hastalığında aramışlar ve içlerinden 
biri masrafını ödeyerek sıhhatini satın alacak ka· 
dar ileri gitmiş. Artık bedbin olmağa ne lüzum 
var? Hayat iyidir, dostlar vardır, sıhhatler bedava
ya gümbürdemiyor. Yaşamak bir haktır. 

Otomobile blnerken hastane direktörünün elini 
sıktı: 

- Size çok teşekkür ederim, Bay doktor. 
Ve başhemşireye farkında olmadan içinden ~e

len bir arzu ile başka türlü söyledi: ' 
- Size pek minnettarım, pek minnettanm hem

şire. 

Sararan başhemşire cevap veremedi. (Acaba sez
di mi?) diye bir şüpheye düştü. O sırada araba ha
reket etti. 

Kırlara çıkınca sonbaharın yaklaşmakta olduğu
nu gördü. Demek hastalığı iki ay sürdü? iki aylık 
bir hayat fasılası. Daha doğrusu muvakkat bir 
ölüm devri geçti. Hastalığı geçmekle beraber hal
sizliği devam ediyordu. 

Büyükdere çarşısından geçerken bir meyhanenin 
önünde iki sarhoşu bir anda görüp uzaklaştı. Gü
lümsedi. Acı acı gülümsedi. Gözlerinin önüne bir 
çok içki şişelerile ufki beyaz gölgeler, şakuli beyaz 
gölgeler, geniş hastane koğuşlan geldi. Bir meslek
daşının sözü aklına geldi, bu arkadaş dalına şunu 
derdi: 

- lçki bin derde devadır, bir derde değildir: 
Kendinin verdiği derde! lçkinin verdiği dert, bin 

TAN 

iki Hırsız Yakalandı 

~ ,., 
Yahya Fazıl 

Hayli zamandanberi İstanbulun 
muhtelif semtlerinde faaliyette bulu
nan Yahya ve Fazıl isminde iki azılı 
~ıc sabıkalı hırsız dün yakalanmışlar
dır. Yahya ile Fazıl bir kaç aydanbe
ri Aksaray ve civan ile Kantarcılar 
tarafında pek çok hırsızlıklar yap
mışlardır. Hırsızlar dün gece emniyet 
müteferrikasınd:ı alıkonulmuş!ardır. 
Bu gün adliyeye teslim edilecekler
dir. 

Otobüs çarph 

Pirinç 
Mercimel< 
Bezelye 
Yulaf 
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Kerestecilerle Eyüp arasında 

işleyen ve şoför Mustafa tarafından 
idare olunan 3023 numaralı otobüs 
Keresteciler caddesinden geçerken 
o civarda oturan İdrise çarparak ba
şından yaralamıştır. Yaralı hastaha
neye kaldırılm1ş, ~oför yakalanmıştır .. Pirinç Nişastası 

Kornflör 

Güzelliğinin (Mısır Hülôsası) 

Sırrı Yok 
Bakla 
Fasulya 
Nohut Sebebi var. 
Arpa ve saire 
Hububat Unları 

Bu mükemmel ve 
ihtiyacımızın 

Tarihi tesisi 1915 

eısiz 
hakiki 

müstahzarat 
karııhğıdır. 

ta&i1 

M. Nuri ÇAPA 
---....................... . WB ,.... 

--- -

NEVROZ i N 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, liırıkhl<, ve bütün aqrılarınızi derhal keser. 

-· RADYOLiN • 
mm icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

Dişleri mikroplard~m, çürükler
den, iltihaplardan koruyarak 

SPORCULAR 

sağlamlaştıran, hem de min ıle
rinin bozulmasını ve sararması
nı menederek daimi · bir güzel-

Düttünüz ve yaralandınız 
Mikroplar üzerinde 
öldürücü tesiri haiz 

likle muhafaza eden asrın en 
kuvvetli diş macunudur. V. OZA PATl IR Sürünüz. 

Her Sabah, Öğle ve Akşam 

yemeklerden sonra günde 3 defa 

ve Tekrar Oyuna Batlayın 

RADYOLİN 

derdin komprimeleşınişi olduğu için. 
Bununla beraber içkisiz yaşamak ta yaşamak mı

dır·~ lşkisiz hayat, saksısı susuz çiçeğe benzer. içki 
hayat motörünün bir çeşit esansıdır. Içki düşmanı 
ve haram korkağı olan eski softa içki içmezdi. Fa
kat sarhoş edici şeyler içerdi: Keskin boza, yıllan
dınlmış şira, medrese küplerine meyvalarla kurul
muş tükenmez vesaire.. Bunları bulamazsa, mev
simlik sarhoş olurdu. Yani marul mevsimi müdde
tince .. 

Kendisi bile inanmamıştı da tecrübe ile öğren
mişti ki, marul ile birlikte petek balı yenilirse, in
san sarhoş olur! Marul ve bal kimbilir mideye ne 
gibi bir kimyevi muamele görüyor. Demek eski 
softalar marula ve bala onun için pek düşkündüler. 

içkiyi nasıl içmeli? 
- Ben zehir ve ölüm öğretmeni değiliın! 
Diye kendi kendine kızdı. 
Kapıdan girdiği vakit ev sahibinin karısı daha 

(Geçmiş olsun) demeden şunları söyledi: 
- Odanız hazır Beyim, hiç kimseye kiralama

dık, o kadar kişi istediği halde~ Her gün süpürdük, 
temizledik, havalandırdık. 

- Aman Bayan, az1cık nefes al! Ne demek iste
diğini anlıyorum. Merak etme, kaç ay boş kaldıysa, 
kirasını hemen şimdi, bir tahtada vereceğim. 

- Pardon Bayım, onu demek istemedim. 
- Senin demek istediğini de ben dinlemek iste-

miyorum. Kim gelirse (Yok) deyiniz. 
Akşam gezintileri başlayınca, ~encerenin önüne 

oturup dışarıyı seyretti. Eski kalabalık yarıya, bel
ki yarıdan aşağıya inmiş. Bir aralık Bay Davala.ci
royu gördü. Sevgilisi Leman kızla kol kola geçiyor
lardı. Gülümsiyerek düşündü: . 

-- Haberiniz var mı, çocuklar! Sizin yüzünüzden 
oldu. O gün sen Davalaciro olmasaydın, ben me
zarlarda dolaşmasaydım, bu olmıyacaktı. Bununla 
beraber sevişiniz, yoruluncıya kadar, ölünciye ka
dar sevişiniz. Çarpıntısız yürek, dumansız kafa ol
maz. Yunus Emre bile Yunus Emre'liğini büyük aş
kına borçludur. Aşk isterse toprakta, isterse gönül-

de, isterse sembolde olsun, hayattır. 
Bu da kim? Bu süslü püslü tombalak güzel ka• 

dm? Tamam! O! Perihan Soydangel! Ne kadar süs
lenmiş? Ne kadar frapan r~nkler varsa üstünde, &e 

kadar pahalı şeyler varsa sırtında. Yanındaki adarn 
da öyle. Uçları kulaklanna doğru pomatlı karabı
yıklar, bir parmak kalınlığında altın saat kösteği. 
Sol cebinden renkli ipek mendil sarkıyor. 

Iriyarı bir genç azmanı. Bıyıklarının yanlaması
na uzatıp diklemesine kıvnlan biçiminden belli ki, 
ne lstanbullu, ne Ankaralı, ne lzmirli. Ya Dersirnli 
yahut yabancı olmalı. Yıllar var ki, yeni Türkiye 
bu hendesede bıyıklarla sünnetleme değermi sakalı 
terkettL 

Çok kurumlu bir yürüyüşle salınıyor. Anlarnı

yacak ne var, Kolunda güzel ve etine buduna bir 
kadın gezdiren her kenar erkeği böyle kurumlanır. 
Çalımında da hakkı yok değil, görmiyeli Perihan 
bir hayli gelişmiş, serpilmiş. Kızın istidadı da bel· 
liydi doğrusu. 

Garip bir meraka kapıldı, lki aydanberi görme
diği dış alem içine neşe vermişti. Deniz, hava, ay· 
dınlık, ve kol kola piyasa eden dudağı gülümser 
çiftler ... Muhitin neşesi kadar insanı hayata bağlı· 
yan, ısındıran ne var ki? 
Merakı buydu: Usta bir bostancı elinde yetişti· 

rilmiş pürüzsüz bir helvacıkabağına benziyen Pe-
rihanı koluna takan bu toy erkek kim? 

Nasıl olsa dönecekler. Bir tanışma planı hazırla· 
dı ve evin küçük kızına öğretti. Sevdalı oldukları 
her hallerinden anlaşılan çüt, dönüp gelirken kil· 
çük kız karşıdaki zerzevatçının önüne koştu ve 
pencereye doğru seslendi: 

- Bay Vurgun! Vurgun amca! Domates te ala· 
yun mı? Maydanos lazım mı? 

Perihan birdenbire irkildi, duraklar gibi oldtJ; 
Kızın baktığı açık pencereye baktı. Koluna girdiği 
erkeğin kulağına bir şeyler fısıldadı. Palamsı bı· 
yıldı genç azmanı da baktı. Durdular, kız geçerkell 
k<enuştular ve evin kapısına doğru yürüdüler. 

(Devamı var) 
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Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi~ 110 2 
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Düşman Bölüğü Geri Dönmüştü 4 
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kafilemiz, Vatan Endişesile Yola Düşenlerle Gittikçe 
kalabahklaşıyor ve Neşe içerisinde ilerliyordu 
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y Ürüyüşü de hızlandırdım. On 
d dakika sonra geriden um· 
it Uğurn ve hatta beklediğim tehli
lf.e haberi kolbaşından gelmez mi? .. 

aber şu idi: 

lı~<>bnl~ köyünden Yakacık mezar
ltı~na gıden yol üzerinde, kafile
\' ız!n öncülerine iki düşman sü • 
arı bölüğü çullanmak üzeredir. 

len·Bir ok süratile fırladım . Kafi
ltı ın Yanlarında hareket eden ta
b ltılarla beraber, marş marşla kol-
1\:~na vardım. Bizimkileri, hakim 
2tıi ta}arı tutmuş, mevzilere gir
b § Ve hemen ateş açmak üzere 
Uldıı-. s·· . b"l::.n-1 . . -t'ii _ .... ,,, uvarı o UA erının yu. 

fi~~§ Vaziyetlerinden, bizi önlemek 
"az·Inde oldukları anlaşılıyordu. Bu 
Uy 1Yette, taarruza geçmeği daha 
d.e,rı~ buldum. Hemen mevzilerin
~ Çıkardığım efrat ile geriden 
l'in taber getirdiklerimi iki hat üze
dii e açtım, yaydım ve ileri sür -
2tı ~· Geridekilere de yol değiştir
e~ eri ve Soğanlık köyü ile Yaka· 
de arasındaki dereye girerek yola 
t>;arn etmeleri emrini gönderdim. 
caı.. Şrrı~n süvarilerile aramızda an
ltaı:ırıni metre kadar bir mesafe 
ltıa~ ışı~.' Kahpeler, bizimle çatış
Rerf ~oze alamamışlar, selameti 
ltiJt donmekte bulmuşlardı. İki da
dö~ son~a, bu azametli bölükler 
la.td naı ıle Pendiğe doğru kaçıyor
ları ı. Neşelenen cesur arkadaş
tar ltı da attıkları kahkahalarla et-

1 Çınlatıyorlardı. 
t'uru ~ Yak y • 

Çiıı Yüş kolumu acıgın ı-

ltı den, Ayazma suyunun üstünde-

C ~01dan ge irmi ve sabaha karşı 
e1>ıe ı 

gM· c varında Denizli köyüne 
'\1l'zni§tiın. 

J §hni bu kadar gizli tuttuğum 
beniın halde, düşmanlar mektebin 
?itti tarafımdan basıldığı habe
ni~li te~ ~abuk almışlardı. Biz De
lar d 0 Yune geldiğimiz zaman, on
aıay a Atış mektebindeki s.üvari 
Ate~nı harekete geçirmişlerdi. 
gittiğ·Y~kacıklılar, benim Şileye 
ilrt •mı söyliyerek takipçileri şa
he :l§lardı. Son vurduğum dar
dah er halde düşmanların canını 
d.efaa fazla yakmış olacaktı ki, bu 
?ine Çtkardıklan takip kuvvetle
~itıe beş te tayyare katmışlardı. 
~rı Çok aramış, uğraşmışlardı. 
lara ~:e~n a .. İşte mukadderat, on-

"Ça ğıl Yine bana yar olmuştu. 
4! 1 ,, köyünü tutmuş, selame-, llit 
tiltıaı adaşlara kavuşmuştuk. İs-
ltotlait Ve ~urtuluş yolunun ikinci 
flleltı· Yen olan bu güzel köyde ka
~iru ız kalabalıklaşmış, şenlen -
dar ~ learakol cemiyetinin Üskü
dar §kilatı tarafından buraya ka
llleh Uğur]adıklan arasında eski 

İbrcthilardan birçokları ile Çolak 
kir~ ıtı, Mudanyalı Hacı Vasfi ve 
Se~ eh.met Akif de bulunuyordu. 
14t \t n kadar da, Anadoludaki ev
}'<>la ; .. Zevçlerine kavuşmak üzere 
<it, U§en aile ve çoluk çocuk var-

{; Gle, oynıya yola düzüldük. 
iÇitı it ayaklarını fHan vurduğu 
tara a sayan, yorgunluktan iki ta
w Yalp 1 
·ı lcalın a ayan mebuslarnnızrn, ge 
l&tqj 1• arnak için puflıyarak koşan' 
~ıı. h a~lln değil, bazt şişmanlamnı
l}e bi e e cephane sandıklan üzeri
h~lle~dirdiğim koca ninelerimizin 
d.ı. ~ getçllkten görülecek şeyler· 
h~ a ok .. 
-~la.11 Uçük yavrucukların bağ-
lıeŞe} ' neŞe}i koşuşlan kafilemizi 
>-· end· 
'°~i~ 1hnekle kalmıyor1 geçti-
bil.e ~~ara, uğradığımız köylere 
()~. ik ve şakraklık saçıyor-

~;:IJ'aya da gelmiştik. Burada 
l'aya Ze katılan yük araba:lan 
d;; Yolcu1 .. l . . ··1 "%·· arımızın yuz erını gu -
l'lrıı UştQ. Beygirlerin yükle -

'~lt hafifletmiş, yolcuları yü -
~~e~ k .. urtarmıştı. Bu suretle 

§liınuz biraz daha hızlan.-

mış, kafile biraz daha canlanmış
tı. Bir gün evvel aksayanlar keyf
lenmişler, araba üzerinde yanık 
gazeller okuyorlardı. Yalpalayanlar 
beygirler üzerinde heyecanlı nu
tuklar, vatani neşideler söylüyor
lardı. Beygirlerden kurtulan göz
leri yaşlı koca nineler millete, mem
lekete selamet dualan ediyorlar
dı. Bütün bunları dinliye dinliye 
iki günde Adapazarı civarındaki 
askeri araba fabrikasının bulun
duğu mevkie gelmiştik. 

Burada ismini şimdi pek iyi ha
tıırlıyamadığım bir ikinci müla
znn, gizlice yanıma sokulmuş, A
dapazannın ikinci hiyanet haberi
ni vermişti bana. Muhatabım vazi
yet hakkında bildiklerini, gördük· 
!erini anlattıktan sonra yaşlı göz
lerini silerek : 

-Bu alçaklar, Hendekte fırka 
kumandanı Mahmut beyle yaveri
ni de kahbece şehit ettiler. Eşref 
Adapazarından canını çok güçlük
le kurtarabildi. Dayısı Mahmut ve 
kaynı Fahri beylerle, Müdafa:ıi 

Hukuk Cemiyeti mensuplarından 
Sultan Mehmet Reşadm üçüncü 
musahibi Besim ağa asilerin eline 
düştü. Şimdi hapishanede imişler .. 

biraz da yol arkadnşhğı ettitimiz 
beylerin yardımı ile vagonlar1mızı 

yerine göre, birer ıkişer ve bazan 

da daha fazlasını ite kaka ikı gün-

de Arifiyeye ve ondan da dört gün 

de Geyveye götürmüştük. 

Türklüğüm namına, çok haklı 

bir gurur ve iftihaı· ile ve fakat kı

saca anlattığım şu vakıada, ihumal 

ki, mübalağa tevc~hhüm eden ve 

Sadık Baba bunadı mı acaba? di
yenler az, çok bulunacaktır. Fakat 

ben temin ediyorum ki, bu muhal 

sayılan vakıa, o z.:ı.nıan bize yol ar

kadaşlığı yapan mebus Çolak lbra

him ve Mudanyada ticaretle meş

gul Hacı Vasfi ve c.liğer eski ve ye

ni mebus beylerin gözleri önünde, 

onların da yardımları ile başarıl

mıştır. 
(Devamı var) 

* Okuyuculanma C evaplanm! 

G. Antepte Aerf Berber Ahmet Tezele: 
Mektubunuzdan, hatıralarımın baş ta

raflarını okumadığınızı anladım. Dedi
ğiniz zaman gerçi Bulgar hOkômcU, hU
kômetlmlzln bir 'lT!Üttefild idi. Fakat 
bu ittifak, tabii benimle komiteciler a-
rasındaki şahst münafe.ct ve düşman-

E liındeki kuvvet Adapazarlı - lığı iuıle etmiş değildi. Rusyadan dö-
lann yaptığı bu kara kah- nerken Bulgaristandan bu sebeple ve 

beliğin cezasını vermeğe kifi idi. kanıma susayan ezeıt düşmanlanmın 

Fakat, biran evvel Ali Fuat paşaya eline düşmemek için çekine çekine geç-
tim Saygılar. 

yetiştirmek mecburiyetinde bulun- e 
duğum sil8h ve cephanelerle, ya- lep•rt• orta okulund• rlyulyo ve be· 
nıma katılan yolcular bu harekete den eOltlml öijretmenlerlne: 
girişmeme engel olmuşlardı. Ma Birinci sualinizin cevabı hayırdır. Ar-
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN ASAGI: 

1 - Murat * Eler. 
2 -; Ad * Çanakkale vilAyetinde bir 

yer 
3 - Spor sahası * Bildirmek * Bir 

harf 
• - Emmekten emir * Beraber * İs

tikbal 

5 - Bir harf * Memleket * bir rabıt 
edatı * Bir sesli harf. 

6 - Bir hayvan * Küçük orman. 
7 - Eziyet * Bir sayı * Kurum. 
8 - Para * Şu değil, bu değil * İcra 

etmek, yapmak. 
9 - Genişlik * İzah * Blr harf. 

10 - Bir hayvan * Bıkkınlık. 
zu olunan resim pek yakında dercedl
lecckUr. Teşekkür ve saygılar. 

• Reımlml latemek, adrealml eorm•k 
tOtOfklrlıijında bulunan okuyucul•rı-

m•: 
TAN pek yakında resimlerimi tekrar 

neşrcdecekUr. Adresim şudur: İstanbul, 
Samatya, Hacı Hüseyin ağa mahallesi, 
Kalpakçı lçl sokağı, İstasyon karşısı 
numara 17. Hepinize ~ekkür ve say
gılar. 

mafih fırsattan istüade ile, kimse- r-= ---------------------
~r ~~~i~~~~.küçük 1 L o~ k M A , N ~ii~~~iliı®1~~~1mi~ 
suyuA~:~:~ ::v~~ın::r il::: :·:::::::;:::::::::::::::::::::;:;::~::::::::::::;:::::::;:;:::;:;:;· M & ' K ı• M ı• N 
dim. Toplada makineli tüfekleri ~~lft~tU@tU~~~ltti~~{Il 
münasip yerlere y~rleştirdim. Şeh· (!!) G C!J T L E R İ ;füt~§fü~~;~~;i~~~§:!tl:l::"l::l~1~~ 
rjn o gün hakimi olduğunu öğren-
diğim Abaza beylf"rinden Saide bir 
mektup yazdım, arkadaşlardan Ab
di çavuşla gönderdim. Mektubum 
da, Musahip Besim Ağa ile Eşre

fin dayısı, kayını ve diğer adamla
rının silAh ve hayvanlan ile, iki sa
ate kadar set"best bırakılmadıkları 
takdirde, şehri yakıp yağma t>Jece
ğimi bildirdim. Abaza Sait, n~ dü· 
şünce ile bilmem. Dileğimi deıiıal 
kabul etti. Esirleri silih ve hay
vanlan ile birlikte, Abdi çavuşa ka 
tarak gönderdi. 
Kandıra ve Çal havalisinden top

ladığım yük hayv:ınlan ile araba
ları Adapaza:rından geriye çe\·ire
ceğimi vaadettiğiın için sahipleri, 
sözle değilse bile, bakışları ile, ba
na verdiğim sözü hatırlatıyorlardı 
Adapazan ve civarından o sıralar
da, yükümüzü taşıtacak araba ve 
hayvan toplamak şöyle durst•n ye
mek için bir tavuk bile almak im
kam yoktu. ÇerkE>Sier selam bile 
vermiıyorlar, üstelik homu-ılanı

yorlardı bile bize. Eldeki hayvan 
arabaları bırakmamak ta çok ayıp 
olacak ve bilhassa Çal köyünde bu
lunan arkadaşlarımız, sonrad11n ya
pılacak nakliyat kin vasıta !>ul
makta güçlük çekeceklerdi. Çok fe
na bir vaziyette kalmıştım ve düşü
nüyordum. 
Düşünüp dururken, Adapıızımn

dan dönüşte. İstasyonda gözüme ili
şen, üstü açık, hıırif toprak vagon
larından istifade etmek batınına 
geldi. Arkadaşlarla yaptığımı~ gö
rüşmeler ve yerinde yaptığımız tec 
rübeler, yükleri:mb:i bunlarla taşı
mak fikrini kuvvetlendirdi. Bul
duğumuz yirmi d,1rt açık va~nu. 
ite kaka bir saat içinde kafilemi
zin bulunduğıı nl.lktaya getfrdik. 
Eşyalarımızı mümkün olan b :r sü
ratle, bu vagonlara yerlesti rdik. 
Yolcularnnızdan ihtiyar. kadm ve 
çocukları da bindlmik. Yılmaz, yo
ru lmaz fedaklr arkadaşlarımın u
nutulmaz himmetleri, yokluklar, 
zaruretler karpında derec"! dere
ce artan gayret ve kuvvetlen ve 

Davetsiz Misafirlerden, Solucanlar 
Bunlar en ziyade çoc:uklan mi

safir olanlar: Kör?>e vücudü sev· 
dikleri için, yahut çocuklar top· 
rakla oynadıklan için ... Fakat ço
cuk olmayıp ta toprakta calrşanla
ra, yahut içtikleri suya ve yedik
leri sebzelere dikkat etmiyenlere 
misafir olmasma hiçbir mimi yok
tur. 

Bu türlü davetsiz misafirin biT 
hakkını teslim etmek lazımdır. İn
sanın kammda ne kadar uzun za
man kalsa orada döl bırakmaz. Ba
zdan insanın ince barsaiında tek 
başına misafir olur, bazılan bir
çok sayıda. Fakat yumurtaları 
barsaktan dışan çıkar, rütuhetll 
bir toprağa tesadüf eder, orada 
büyür. Oradan bulaşık ellerle, ~·a
hut içtiğiniz veya sebzeleri sula
mağa yanyan sularla tekrar insa
mn hazım cihazına girer. En fena 
marifeti, solucan yumurtasrnın 
barsağın kenarından icerlye gire
rek uzun karaciğere kadar gltme
sldiT, karaciğerden de kanın keri
sine girer, sekiz gün sonra akci
ğere. vanr. onun arasından da ge
çerek teneffiis cihazından yukan
ya çrkar, ağıza kadar gelir. oradan 
da tekrar haznn cizahına girer 
ve mideyi geçerek tekrar ince bar
sağa kadar iner. Bu seyahatin so
nunda solucan yumurtası olgun 
solucan haline gelir ... 

Ondan sonra ne yapacağı önce
den belli olmaz. Birçoklarının kar
nında ses çıkarmadan kalır, geçi
nir. Fakat karnında misafir oldu
ğu çocuğun hastalanmasından 
hoşlanmaz. Meseli çoc:uk bir grip 
hastalığına, kızamık veya kızıl gi
bi lekeli ve ateşli bir hastalığa, ya
hut kara hummaya tutulunca 
hastalığın daha ilk günlerinde ço
cuğun kamından çıkar, gider. So
lucanlı çocuk böyle bir hastalığa 
tutulmadan da, tam sağlık halin
de görünürken, solucanın gene 
çıktığı vardır. O zaman da, içinde 
misafir bulundul'o yerin halini 
beğenmemiş olduğuna bükmedi· 
lebiliT. 

Çocuklardan barılannın kar· 
nında da rahat durmaz Çocuğun 
ateşinin biraz artmasına sebep o
lur, biTçoJunun bumunu kaşındı
... •hından salya getirir, gözü· 

nün görmesini bozar, havale geti
rir, baş ağnsı, baş dönmesi, bu
lantı verir. Kara humma:va benzer 
bir hastalık yaptığı hile. olur. Bu 
haller kendisinden ziyade, çıkar
dığı, hele insanın karnında öldü
ğii zaman kadavrasından çıkan 
zehirlerden ileri gelir ... 

Solucan, daha vumurta halln
denheri seyahati ;evdlğlnden, bar
sak içerisinde hiiyiidüğü zaman 
da gene yukanya doğru genneie 
çıkar. mideye, oradan ağıza kadar 
gelir. Ağzından solucan ~karan 

çoeuklan tabii duymuşsunuzdur ... 
Karnın içerisinde tek olmayıp ta 
birçok olunca o zaman ha:vlice teh
likeli olur, hepsi bir ara~·a topla
nBT"ak ince harsağı tıkarlar. Bazl!'1 
da harsağa açılan ,·ollara, yahut 
apandis kerlsine J;!"İrerler. 

Kendisini ağrıdan ve~·a aşağt
dan gösterdiği vakit Yaptığı mari
fetlerin sehchini anlamak kolav o
lur. Fakat solucanın kendisi S(örül
meyince o aHlmetlerin sebebini i
yke anlamak için mikroskop al
tında mua~·ene ile yumurtaları 
görmek lazımdır ... Böyle muavene 
kabil olamayınca ('Ocuğa sıolucan 
diisürecek Hac icirilir ve hir tane 
diiserse arka .. rnda daha baskalan 
bulunmak ihtimali oldnihından hlr 
miiddet sonra t,.krar lla" icirllir. 
Fakat toıolucan ilacı ile pek te çok 
o~·namağa gelmez. Bir de, solucan 
çıkınca cocuitun onu düşiirme!c 
sebep olan bir hastalığın yanında 
olun olmadığını bckllyerek onla
mak lhımdır. 

Solucandan korunmak l~tn (O

l'uğun tonrakla ovnadıktan sonra 
elerrinin h •ice te~İ?' olmasma. ki
len sulara. ciğ' yenilen sebzeleri 
yıkamağa dikkat etmek ister. 

Onu diisiirmek kin ilacı tabii 
hekim tertip · edecektir. Ancak ço
cuk ilacı icmeden iki ile g-ün önce
den onu perhizle harırlamak la
zım olur: Siit, yoğurt, yumurta, 
sütlü şeyler. İlacı içtikten sonra da 
limonata Jrihl ekşi şeyler icirilme
Jidir. Maden suvundan sakınma
lıdır, cünkü maden suyu gibi ka
levi olan şe~·ler. solucan ilacının 
barsaklann arasından içeriye ge
(erek kanı zehiTlemeslne sebep o
lur. 
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HDKAVE 

HAVA TAARRUZU ........ Yazan: CLAIRE LEWIS ........ 

Sakin bir akşamdı. Ufkıın er
guvan renkleri bey.-ız bu

lutlarla donanmıştı. Şehir dışarı
sındaki ovada ihtiyar Pedro, top
rakları eşeleyip deşmekle ve ev
velce çuvallar dolusu fasulye veren 
tarlasında bir iki kök fasulye ye
tiştirmekle uğraşıyordu. 

Toprak, kuruydu, sarıydı ve can
sızdı. Onun bütün yaratmak, öldür
mak kabiliyeti top atışı ile cayır 
cayır yakılmıştı. Hatta yaralıların 
ve ölülerin kanları toprağın kay
bolan canlılığını \ 'e besleyiciliğini 

ona iade edemiyordu. O topraklar
dan harp geçmişti. 

İhtiyar Pedro göğe baktı ve yi
ne toprağa doğru iki büklüm e
ğildi. Eli ve parmaklan nasırlarla 
tomurcuklanmış zavallı Pedro, sa
bahtan akşama kadar kazma sallı
yacağına, golgede oturup, delikan
lılığında genç kız olmuş olan eş dos· 
tile hoş beşler ederek, son günleri
ni geçirmeli idi. Eğer harp olma
saydı. onun yerine tarlayı oğlu kaz
mış olacaktı. 

Fakat oğlu Madrit müdafaasın

da ölmüştü. Ark:ısında da genç 
karısı Maria ile dört yaşında bir ikız 
çocuğu bırakmıştı. Artık iki saat 
sonra, göz seçemiyecek kadar ka
ranlık olackktı. Tam Maria'nın bir 
desti su ve bir dilim ekmek getir
diği saatti. Pedro yola baktı, yol
da kimsecikler görünmiiyordu. Ku
ruyan dudaklarını dilile ısladı ve 
yine çapanın sapına sarıldı. 

A radan biraz geçtikten sonra 
Pedro yine yoldan Uırafa 

baktı. Yolun üzerinde ta uzakta bir 
beyaz fülkta seçti. 

Maria idi, ona beyaz önlüğüyle 

işaret ediyordu. Fakat Pedronun 
daha kazacağı yer çoktu. Eğilip i
şine koyuldu. Fakat işine devam 
edemedi. Yine başını kaldırdı. O
nu çağıran Mar!ayı değil. gök
den gelen bir homurtu duymuştu. 
Şehre doğru baktı. Şehrin 
üzerinde kara kara bulutlar patlı
yordu. Çok geçmeden bombardı -
man tayyaresi adam akıllı seçilir 
oldu. Evvela bir kuş gibi kara bir 
nokta iken, birdenbire büyüdu ve 
bütiın göğü, davudi b ir öliim inil
ti.si ile doldurup titretti. Pedrodan 
tarafa geliyordu. Tam tayyare Ma
rianm yürümekte olduğu yerin üs· 
tüne gelince bir ~omba salıverdi. 

Bir alevin göğe doğru parladığı gö
rüldü. Kara bir duman kulakları 

patlatan bir infilak. Ovanın yüzünü 
bir rüzgar yaladı ve önünde sürdü
ğü tozu dumanı her tarafa savt~rdu. 
ihtiyar Pedro dizüstü düşürülmüş
tü. Sendeledi. Gözlerinden tozu sil
di. Gözlerini fal taşlan gibi açarak 
Mariadan tarata baktı. Toz biraz 
durulunca hem Mariayı hem çocu
ğu gördü. Neyse dokunulmamışlar· 

dı. Maria çocuğu göğs\ine almış, 

Pedroya doğru koşuyordu. 

İhtiyar, boğuk bir sesle "'yere 
yat! Yere yat!,, diye bağırınıya kal
kıştı. Fakat bağırmakta olduğu sö
zü ikinci bir infil§k boğazına tıka
dı. Maria ile çocuk kara duman i
çinde görünmüyorlardı. 

Tayyarenin Mlgın çığlığı, i
zince bıraktığı tarakal=ın ye 

niyor, deliyordu. Ped.ro, Marianm 

sesini duydu. "Dede! Dede! Nere
desin,, diye çağırıyordu. 
Dumanın inceleyen boğusunun i

çinden, Marianın korkuyla dnğişen 
sesi bir ses heyulasına benziyordu. 
Pedro gırtlağını patlatırcasına yine 
"Yere yat! Yere ynt! Yere yat:,. di
ye haykırıyordu. Hakkı da vardı, 

çünkü bombardıman tayy3..rf'sinin 
pilotu çarketmiş ve son bombasını 
da salıvermişti. Yeryüzü zangır, 

zangır sarsıldı, sendeledi. 
Peclronun kazılamıyacak diye sa

bahtanberl kenarına varıp ta küfür 
savurmuş olduğu bir eski bomba 
deliği vardı. Pedro yere kapanayım 
derken, baş aşağıya deliğe düştü. 
Fakat bir yeri kırılmadı. Hemen a
yağa kalktL Dışarı tırmandı. İnfi
lakı müteakıp dinamitin sağnağile 
iıflenen tozların fısıltısı susunca, 
yeryiızüne bir ölüm sükutu çöktü. 

P edro hala elindeki çapayı ta
şıyarak, Marianın evvelce 

kendisini çağırmış bulunduğu ci
hete doğru koştu. 

Bacakları karıncalanmış, uyuş

muştu. Fakat Pedronun upuzun yü 
zünde okunan o inadile, adam ba
caklarına hükmediyor, onları titri
ye titriye zar zor yürütüyordu. 

Bombanın düşmüş olduğu o tü
ten volkan ağzına varıncıya kadar 
sanki asırlar geçmişti. Tırnakbnnı 
topraklara takıp sökercesine, etini, 
der.isini toprakta sfırtüp sıvarcası
na, toprakları, tırnnklıyor, ,yırtıyor 

ve arıyordu. Ta neden sonra eh yu
muşak bir şeye değdi. Yüreği he
yecan ve meraktan sanki kopacak-

tL Yumuşak şeyin sağını, solunu a
radı. O cismin boyu bosu bir ka· 
rıştan kısaydı. Onu topraktan çı
kardı. Üstünü görebilmek için onu 
gözlerine yanaştırdı. İhtiyarm ba
kışı zaten donuktu. Paçavralordan 
yapılma kaba saba bir çocuk kuk
lası idi. F.ukara insanların esk! göm 

lekle, eski donla ve kınnapla yapıp 
ta, siyah bir mürekkeple kaş göz 
yaptıkları kuklalardandı. Fakat 
kuklanın kara gözlerinin bulundu
ğu yer de şimdi ancak kırmızı kır

mızı kanlarla boyulı idi. Pcdro kan· 
lı kuklayı göğsüne koyarak. toprak
lan eşelemekte devam etti. Toru
nunun güneşte altınlar gibi parlı
yan saçlanndan bir tutamı eline 
geçti. İhtiyar durduğu yerde ya
vaş yavaş toprağa doğru eğildi. 

Düştü. Boğazından bir hırıltı çıktı. 
Titredi ve artık ıif .remedi. 

I~ HALKEVLERINDE 1 
Hint Musikisi Konseri 

EmlnllnU H•lkevlnden: 
En eskJ musikilerden biri olan Hint mu

sikisini tanıtmak ve dinletmek maksadi
le devriAlem seyahatine çıkan Hint musi· 
kl,,inaslarından Profesör Krişma Narain 
SuamJ Evimlzln Cağaloğlundaki salonun
da 10/3/939 Cuma ve 11/3/939 Cumartesi 
günleri saat (18) de iki konser verecektir. 
Profesör konserlerini Hint fliltü, Harmo
nium ve Celtren ismi verilen lelerine ııu 
doldurulmuş bir takım kAsclcrden mü
rekkep darbukalarla verecek ve ayrıca 

Hint usuıu beste De türkçe şarkılar söy
liyecekUr. 

Bu istifadeli konserleri yurttaşlanmıza 
tavsiye ve davetiyelerJ ~ Bilrosunchn al
malarını rica ederiz. 
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Cümhurrelsimizin 

Açtığı Yolda 
Yürüyoruz 

Frankistler 
Teslimde 

lsrar Ediyorlar 
(Bap l inelde) (Ba~'tarafı 1 ir.cide) 

Tavukçulan.n anlathklan Fakat sonunda yeni müdafaa konse-
Dun ilk defa olarak Almanyaya yi vaziyete hakim olmuştur. Anlaşı

sevkedilmeğe başlanan tavuk mese - lan Madrit, bütün komtinist liderle-
lesiyle meşgul olduk. ri yakalamıştır. 

Almanyaya tavuk ihraç edenler - Madrit konseyi, şerefli bir sulh i-
le aramızda şu muhavere geçmiştir: çin çalışmağa devam ediyor. Vaziye

- Ne zamandanberi Almanyaya tin gayet müsait olduğu anlaşılıyor. 

tavuk ihraç ediyorsunuz? Fakat bütun bu mütareke akdi te -
- Üç ikinciteşrin 938 tarihinden. şebbüslerine rağmen Burgosun ka -

beri yitsiz ve prtsız teslimiyet üzerinde 
- Bundan evvel Almanyaya ve - ısrar ettiği anlaplmaktadır. 

ya diğer herhangi bir memlekete ta- Avido radyosu, Madrit müdafaa 
vuk ihraç edildiği vaki midir? konseyinin hiçbir lmnseyi temsıl et-

- Hayır .. Şimdiye kadar Türki - mediii için kendislle hiçbir müza
yede harice tavuk sevketmeyi kimse kerenln yapılamıyac3ğun &0ylemek· 
duşunmemiş, ve biz bu işe başlayın- tedir. 
caya kadar harıce hiç bir tavuk gon- İngiltere hük1lmet4ntn iki taraf a-
derilmemiştir. rasmda mütareke akdi için h•çbir 

- Size bu fikir nereden geldi? teklifte bulunmadığı bugiın Mister 
_ Almanyada et azdır. Et ihti _ Butler tarafmdan Avam kamarasm-

yacını temin için Holandadan, Bul - da anlatdmıftır. ÇOnkü İngiltere hü-
kumeti vut,rett böyle bir teklife mügaristandan ve diğer memleketler -

den tavuk alıyorlar. Biz de öteki salt görmeaıektedir. 
memleketlerin yaptığı bu işi 'ftırki - Yqlngton, 8 (A.A.) - Roosevelt, 

matbuat mümessılh:rine beyanatta 
yede tecrube etmek istedik. Alman- bulunarak Amerika hukumetinin İs
ya firmalan ile temas ettik. Muvafık panyol ciımhuriyetıru tanımakta ber-
cevap aldık. Derhal işe giri§tik. devam olduğunu, Frankoyu tanımak 

- Şimdiye kadar ne kadar ta -
vuk sevkettiniz? için hiçbir tedbir ıttihaz edilmemiş 

- Faaliyetimiz henüz yenidir. bulunduğunu soylemiştir. 
Tefkilitımız noksandır. Ona rağmen Sofya, 8 (A. A.) - Bulgar bükQ-

metl bugün hukukan ve resmen Bur şimdiye kadar 18 vagon tavuk sev -
!kettik. Bir vagonda 10 bin tavuk sev- gos hükumetini tanımıştır. 
kettigimize göre şimdiye kadar 180 

bin tavuk ihraç eım·şiz demek. Harp Yukuunda 
T avulı ihracatı aTfacalı 

- Bu tavukları nereden toplu - Rusyanın Vaziyeti 
yorsunuz? Cll•f' , tnctd• ) 

- Şimdilik yalnız Düzcede teş • cü olan bu iki demokrui, kendi şe
kilitımız vardır. Sevkettiğimiz ta - reflerl ve toprak tamamlıklan mev
vuklan yalnız bu mıntakadan topla- zuubahs olmadığı müdde~ sulhcil 
dık. Bu sene teşkilatımızı genişlet • kalmağa amıetmtşlerdir. Her hangi 
meğe çalışacağız. Trakyada bir teı - bir şerefsiz muameleye müsaade et
kilit vücuda getirmek teşebbüsünde. memek üzere askeri ve siyasi sahada 
yiz. Bu tefkilitımızı tamamlarsak bu da sıkı sıkıya anlaşmış bulunuyorlar. 
yıl tavuk ihracatımızı 200 vagona çı- Rooseveltin hava teslihatı progra
karacağımızı umuyoruz. Bu takdirde mının, mahslıs tidilat yapılmaksızın 
memlekete 2,500,000 liralık döviz ayan meclisinin klhir ekseriyeti tara
girecektir. Halbuki yumurta ihraca - fmdan kabul edilmesi hükumet lçln 
tımımn yekunu ~70' bin liradır. büyük bir muva'ffaldyet te§kil et-

-Tavuk ihracatı memleketin yu- mektedtr. 

iNGiLiZ 
Siyasetinin 
Yeni Hedefi 

(Baıtarafı 1 incide) 
korumak meselesine büyük ehem
miyet verilmektedir. 

3 - Bütün Avrupa devletleri 
iyi komşuluk esaama dayanan a -
demi tecavüz, silAhları tahdit an
laşmaları yapmak. Bunun için de 
bilhassa Almanya ve İtalyaya bu
giınku silah yanpnın kendi aleyh
lerinde olduğunu anlatarak onlan 
yola getirmek gayesi takip edil -
mektedir. 

Bu münferit t"cari ve siyasi an
laşmalardan sonra İngiliz başveki
linin emeli buyuk devletleri umu
mi bir silahları tahdit konferansı • 
na davet etmektir. 

B u programın tahakkuku için 
tuttuğu yol da şudur: 

A. İtalya ile Fransa arasındaki 
ihtilafı halletmek. Bu ihtilafın hal
li için de Cibuti ve Tu,nutta İtal -
yaya bazı haklar teminine Fran
sayı kandırmak. 

B. Sovyet Rusya ile ticaret an
laşmasını müteakip bir siyasi an -
laşma imzalamak. 

C. Almanlann müstemleke id
dialannı tetkik için bir konferans 
toplamak, ve Almanyaya eski müs
temlekelerini iade etmek. 

Bu suretle milletler arasındaki 

ihtilaf noktalannı hallederek umu-
mi bir sulha varmak. 

İşte gelecek aylarda dünya ıl -
yasetinin bu istikamette inldpfı -
na şahit olmamız ihtimali vardır. 

Fakat hldiseler o kadar mu-
dıl, hayat o kadar programsız 

gidiyor ki, İngiliz Ba§Vekiltnin bu 
programını tahakkuk ettirmek için 
karşılaşacağı müşkülleri, buhran -
ları, ve tehlikeleri de bir tarafa at
mamak lizımdır. 

Türk Kültür lirllğl 
Kongresi Toplanıyor 

Türk kOIUlr ve :yardım blrllli Azalan 14 
~urta istihsalitına ve yumurta ibra- Reylere müracaat edılmederı ev- Mart pazar ıünll saat 10 da Balatta Ver-
catına zarar vermiyecek 'midir? vel ayan meclisi demokratlannm li- ya aokatındakl merkez blnumda tevka-

- Gazetelerde bu hususta endi - deri Barkley, irat etmiş olduğu nu- llde bir toplantı 7apacaklardJr. Bu top
şe izhar eden yazılara tesadüf ettik, tukta, Amerlkanm sillhlarmı takviye lantıda ld re heyetinin lıtlfa11 iti a6rilfü
halbuki tavuk ihracına başladığımız etmesi zaruri olduğuna işaret etmiş- ıec::r ve 7enl idare hqetl MÇim1 7apıla-
tarihtenberi ne tavuk fiyattan art - tir. Mumaileyh, demokrat hük\imet ca • 

TAN 

Halk Hamamları 
Agllıyor 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğil İlanlan 

1 - 100 Eytam 8 3/939 Çarşamba 
1 - 80 Mütekaidin 9/ " Perwembe 

101 - 200 ~ 0/ " Cuma 
8f - 140 ?dntek:atdin um-a~'!"' ... 

201 - daha yukan Eytam " Pazartesi 
140 - " Mütekaidln 14/ " Salı 

Vakıflar idareleri veznelerlnclen maaı almakta olan Mütekaidin, 
Eytam ve Eramiltn Uc; aylıklan yukarrda yazıh tarihlerde bizalannda 
yazılı sıra numaralarına göre verllecelf Uln olunur. (1M7) 

mış, ne de yumurta istihsalitı azal - prensiplerini şiddetle mudafaa etmı, ------------------------------------------
mıştır. Tavuk, kesilmekle nesli tü - ve totaliter memleketlerin tazyikle
kenen bir hayvan değildir ki, yumur- rine karşı gös~recekleri mukavemet 
ta istihsalitına zarar versin. gayretlerinde demokrasilere iktısadi 

Hem komşumuz Bulgar.istan bu vasıtalarla yardım etmeğe Amade 
tecrübeyi muvaffakıyetle yaplillJ ve olduğunu söylemiftir. 
senelik tavuk ihracatını bin vagona Barkleyden Amerika milletinin 
çıkarmlflbr. Bet aenedenberi bu ilı- Tunus meselesi yüzünden zuhur ede
racata devam ettiği halde, Bulgaris- bilecek bir ihtilifa müdahalede bu
tanın yumurta Dıracatı eksilmemiş, mup bulunmıyacağı hakkındaki 
artmıftır. Buıün yumurta ve tavuk mütaleuı ne olduğu sorulmuştur. 
ihracatı Bulgaristan ihracatının dört- Barkley menfi olarak cevap ver-
te birine varmlfbr. miştir ' 

-Tavuğun tan.mı kaça Atı701"- Cebeliittanlıta vaziyet 
~Alm? '-ududunda ıeau- .. 2 ı..... Tokyo, 8 (A.A.) - Nişişinl gaze-

an a unı t1 uu- tesi "Cebelü•tarık artık zaptedilmez "* kuruşa. bir kale olııiaktan çıkmıştır,, başlığı 
k - Tavukları canlı olarak mı aev- altında lspanyadaki muhabiri tara-

ediyorsunuz? fmdan çekilen bir telgrafı nep-et-
T aualılar naJ lıoiliyor? mek.tedir. 

- Meafe malı olduğu için kesip Telgrafta deniliyor ki: 
te ıönderiyoruz. Almaııya ve ltalya. İspany.anm tet-

- Tavukları keısmek için A!man- rild mesaislle, Cebe!uttarıka karşı 
yadan mütebe•111 tavukçular geldiği Alcezirasın iki kıyısında, Ceuta, Lo
doiru mudur? tarif a, Azila ve Kadisde zigzak §9-

-:- Yanltftll". l'akat tavuklann ke- kilde bir çok asker! üslerden mıırek
silişi ve sevki fennl usulde yapıl - kep bir hat tesis et·nişlerdir Alman 
dığı için, ortaya böyle bir dedikodu mühendisleri Losparacio 'da ve Villa 

~ıımı;ı~ bizim Franca'da hava uslcıi kurmuşlardır. 
d 

-:_ aml an blldllknlz usul- İtalyan hava üsleri de Kadisde tesis 
e -s yor musunuz? • . d 
_ Bizim tak" etti edilmiştir. Cebe uttarıkın arkasın a-

dur: Tavukları :plad.:::: usul fU- ki yeni Buglo istihkamları ikmal e-
. basil besli 10nra bet dilmiş gibidir ve Ccbelüttarıkrn iç on gun un çor e yoruz. Bu 

usul hem hayvanlann aemtzı istihkAmlarmı bombardıman e~ccek 
ne, hem de etlerlnin beyw.n: bataryalarla ~iz ;ıılm~ir. CP.U~a, 
hizmet ediyor. Sonra kesmeden PYVel Lalinea ve Sidonf'Ja da dığer istıh
tavuklara müshil ıurubu içirlyoruz. klmlar inşa halindedir. 

Bu da haıyvanlann barsaklannı te- P~ ptirlyorlar. B:ınun, yani piya
mizlemek içindir. (,.'Unkü biz tavuk- A)'a piliç ve 18D9 tavuk getlrilme
ların karnını yanp barsaldarım çı- •inhı 6nQne geçmelıdlr. Tavuk ve 
karmıyoruz Sonra Kesmeden evvel yumurta latlıjını ancak pllh:lerin 
bayvanlan ürkiıtuyonız. Tavuk ür- ketllmeai dolurabılir Yqlı tavuk za. 
Jnince tuyleri kabarıyor ve kesi ince ten az yumun: ar Yeniler yetiştikçe 
etinden tüylen kolay ıkla çık1ıılt lıçin eskileri kemnekte mahzur yoktur. 
deri uzerınde benek bırakmıyor Kes- Blzlm uıl dercllmız. ihracatta gör
ti.kten sonra yağlı parfiimen kijıtla- dillQınb mütkiUAıtır. lhraç ma&s. 
ra sarıyor, frigorilıkll vqonlarla lerl aruında tavutu pterJnemifler. 
sevkediyoruz. Bu lllbeple tavuk bqma fil buçuk 

_ Bu işin, düzelmesi, memlekette lturuş vergi verlyol'U&. Halbuki bu 
bir tavuk ve yumurta kıtlığı olma- yeni bir tıır.ç maddesidir. Meınleke-

. · ta · e edersiniz? te milyonlar ptirebilir. HükClmet, 
ması ıçın ne vsıy --·"' b •-·n• e+·-·" ı. ... 1-1J. 2-6 

K lül. zarlara ve taVUA unu _,. .... -...... _,,.,.. g ... ,er-
- oy er pa k Udir 

)>orsasına her cins her baş tavu ve me · 

9. 3-139 

Ş•b•y• Davet 
lnılnlnD Askerlik fubealnden: 
Şubenin 7edek suba7 ka:ydında T 

ve Muhabere astetmen (yarsubay) 
dan Muhabere (10) mart 939 ve T 
(18) Mart 939 da (45) günlük staja 
karrerdir. Hemen şubeye müracaat 

* Beykoz AL f. den: 

Beykoz subesind• ka71tlı rnatn1 
erat ve ısehit 7etlmlerinln 939 M"nesl 
ikramiyesine dahtl edilebilmesi lçın 
lamasını yaptımuyanlann ellennde 
nan v .. lkl eube1'e .ıtetfrert"k 25 mart 
gününe kadar 7ok!arnıllarmı 7aptmn 
ilAn olunur. 

1 - Mec&I İdare ve MuraJdp 
porlarmm okunması ve kabulil, 

2 - Bil!nço, klr ve zarar ve 
cudat helaplannm okunmuı ve 
bul il, 

3 - Heyeti İdarenin ve M 
ibrası, 

4 - lbıaia •aühabL 
S - Heyeti İdareye iliveten 

6 - Memur, müdür ve m 
demlerin tayini ve ücret ve ma 
nnm tesbiti için Heyeti İdareye 
IAhlyet verilmesi, 

7 - Heyeti İdare lzasmın lil 
munda flrketle muamele yapma 
na müsaade verilmesi. 

Ankara Anonim 
Türk Siaorta Şirketinden: 
Şirbtlmizin 1938 MneSi 

hf•aedarlar umumi heyeti 
yazılı maddeler hakkında görü 
ve karar vermek üzere 29 Mart 1 
tarihine müsadif çarpmba günü 
at on bet buçukta Ankarada T'" 
it Bankan Umum Müdürlütü b 
smda toplanacaktır. Şirket dahilt' 
zamnamesi mucibince umumi 
iştirak edecek olan en •Piı on 
se senedine sahip hissedarlarm 
mil bulunduklan hisee senetl 
veya bunu müabit vesikalan top 
tıdan bir hafta evvel Ankarada 
kiye tı Bank•sma ve İstanbulda 
nipostahane k8l'f1IIDCla ErzurmD 
nındakl ilrket muamelit merk 
tevdi ederek mukabilinde düh 
kartlan almaları 1Amndır. 

Göriitülecek Maddeler: 
ı - İdare Mecllll raporund 

kunmaaı, 

2 - Bllinço w kir w sarar 
bmın okunması, 

3 - Murakipler raporunun 
man, 

4 - Yukarda yazılı evrak ve 
kalarm okunmumı müteakip b11 
susta w temettüün tevzi: 
müzakere lcruiyle karar ittlhall 
idare Meclisi lzalarlyle 
rin lbruı, 

5 - Şirket esas niizarırma_.""I 
26 ne1 llllddesl mucibince 
Meclisinin tamamen tecdidi icap 
ğinden yeniden ldu. Mecllat 
~intihabı, 

8 - Munklplerin MÇtım..l, 
"I - Ticaret kanununun 321 

324 tlncO maddelerine tevfikan 
re Mecliat ba1annm prü 
namlarma, gerek bafb Şirk 
İdare Meclisi lzaaı veya mildnıl 
fatile şirketimizle muamele ya 
melerlne müsaade verflmesl. 

8 - idare Mec&I Ue m"-Kln 
rln 1931 1en.ı hskln huzur .,. 
sls3tmm telDltl 
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Meşhur Alman 
TARAFINDAN 

T A N ~-======================================~======:::::::::::::::::::::========== u 

Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 

V E N U S PUDRASI Formülü Yapılan 

Terkibi altın kremli 21 saat havalandırılmış 12 cazip renkli fevkalade ince ve hafif VENÜS Pudrasite tuvalet güren bir ciJd dUnyanın en taravetli güzelliğini ifatle eder. -- Deposu: NUREDDİN EVLİYAZADE, ISTANBUL 

Almanca Mutercimi 
Aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüijünden : 
A.lrnancadan türkçeye ve Türkçeden almancaya mükemmelen ter-

cümeye muktedir bir mütercim alınacaktır. Almnnca ile beraber Fran
sızcayı da aynı derecede bilenler tercih olunacaktır. isteklilerin şart
ları Cığrenmek üzere birer istida ile Umum müdürlüğe müracaatlan. 

(1207) 

Erzincan Belodiyesinden : 
. Belediyemizin 108 lira ücretli Veterineri münhaldir. Laboratuvar 
lŞlerinden anlar bir Veterinerin tayini için Belediyemize muracaat 
ettnelerL "1312" 

Belediye Sula r idaresinden: 

kapalı Zarfla Münakasa ilanı 
İdaremizin Göksu Elmalı bendin deki terşih havuz!arı için satın alı

nacak 400 m3 Sultançiftliği kumu kapalı zarfla mıinal:asaya konulmuş
tur. 

ÖkS-ürük. 
için 

en müessir ilaç 

Pekt0rir1 
Komprl m eıerı 

Kutusu 35 Kuruş : 

Beşir Kemal - Mahm~d Cevad 
· ECZANESİ .... 
Sirkeci - İstanbul 

- -•SATILIK 
Müfrez Araslar 

Kalamış deniz kıyısında. Mü· 
racaat: Kızıltoprak. Rüştiye so
kak 47 No. da Miço delaletile 

~ • Dr. SUPHI ŞEN SES 4 

. l - Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servi
sıııdcn pnrasız olarnk alınabilir. 
~ - Talipler şartnameye göre ha zırlıyacakları kapulı zarflannı Jhalc 

f5lrnü olan 27 mart 939 pazartesi günü sant 16 ya kadar Taksimdeki ida
re nıerkezinde müdürlüğe verr.nelidi rler. Bu saatten sonra getirilecek 
~ar kabul edilmez. (1480) 

1 İdrar yollnn hnstalıklan miltehassısı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-

1 l,.r nnnrtıMnn. Faklrl,. .. P .," r"~'" 

rcı: 43924 

, Saç bakımı ~ 
1 Güzelliğin e n birinci şartı. 1 

M. M. Vekôlet inden: 
b Afyon Dekovil tamirat deposuna 108 lira ücret ve imtihanh bir 
Uharlı makine kazancı ustası alına cnktır. Bu ücret bıltıhare vaziyet i
~bına ve taliplerin göstereceği liy akata göre 126 !ıraya kadar çıkarıla
~1eccktır. Alınacak kazancı ustasın da aranılacak şeraiti talipler İstanbul I 
d erkez K. dan ve Afyon dekovil depo Md. den ve M. M. V. Harbiye 1 
airesi 6. cı şubesinden ahnahilir. Bu şeraiti haiz olanlar 27.3.939 pa

~rtcsi sabahı saat dokuza kadar Af yon dekovil tamirat depo müdürlü
ne nıüracaatlru ı o gün yapılacak imtihanda bulunarak ibrazı ehliyet 1 

~lcrdir. (867) (1500) 

Petrol Nizam 
Kel)ekleri ve saç dökülmesinı 

~davi eden tesiri mücerrep bir 
ıtaçtır. 

Türkiye 

AK T l F 
KASA: 
Altın: &ıft kflo.ı:rram 17.lGI.274 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahfldeld Mahablrler: 
Türlıı Uraa 

Hariçteki Muhabfrlf'r~ 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 

Altma tahvili kabil Serbest 
dövizler 
Dltcr dövizlcr •• Borçla kn.. 
rinı bakiyeleri 

Hazine Tabdllerl: 

Cümhuriyet 1 Merkez Bankası 
4 • Mart • 1939 Vaziyeti 

PASiF. ~ Lira Lira Sennaye 
24.138.704,78 

6.566.670,. ihtiyat Ak~i 
1.016.341,47 31.721.716,25 Adi •e fCTta.lide 

527.565,08 

12.736.038,33 

15.864,64 

9.883.839,77 

Huıual 

527 .565,08 Tedavüldeki Ban.im otlar: 

22.615.742,74 

Deruhde edilen evrak> oakdlye 

Kanunun 8 - 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine carafmdaD 
vald tediyat 

Denıhde edllen evrakı nnkdJye 
bakiye» 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.397.316, -

1'2.351.247, -

15.000.000,-

8.712.234,11 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
karşılıtı lM.748.563,-

Kartıhtı tamamen altm olarak 
illveten tedavüle •azcdilm 

ID.000.000,-
Knnunun 8 - 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdaa 
vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 

HAZiNE BONOLARI 
TlCARI SENEDAT 

Esham ve TahvlUU OUzdam 

(Deruhde edilen evrakı nak 
A - (diyenin ltarıılrtı P'..sham ve 

(Tahvıllt(itibarf kıymetle) 

B - Serbest caham ve tahvillt 

Avanslar: 

Haizneye kısn vadeli avans 
Altm ve Dovız llzcruıcı 

Tabvilit Bzerino 

Hissedarlar c 
Huhtdlf: 

16.397.316.-

86.058.471,14 

40.347.668,31) 

Reeskont mukabili lldveten teda 
vazed. 

142.351.247,- Türk Lirası Mevduatı: 
Dövb taablıüdatı: 

35.000.000,- 196.351.247,-

20.282.009,15 

Altına tabvfl.I tabiJ diS't"fdet' 3.506,28 
86.058.471,44 Di~er dövizler ve alo.caklı kll· 

nne bakiyeleri 24.345.213,22 
Muhte.U.fJ 

24.348.719,50 

06.318.312,4 5 

7.922.808,64 48.270.477,03 

4.937.000, 
152.820,38 

7.897.877,75 12.987.698,13 

4.500.000.-

11 .979.604,54 

361.012.522,21 
1'~ktln 361.012.:522,2] 

1 Temmuz 1938 tarilıinC:len itibaren: İskonto 
haddi °!o 4, altın üzerine avans °!o 3. 

~ESKiN KAŞELERi; Kırıkllk, nezle, Grip, Romatizma, baş ve di§ ağrllarına birebirdir. 

r D ....., A I -....... ...... ____________________ . ___________ .... ____ -..; 

:._. ~ AKARAT: 
Ç.j c: 
s E 
~ ... 

::c:: ~ 
.ı::: 
::ı 

t.. El 
l<. 

Cinsi No. 
Mahallesi 2 L. K. 

76 48 20 74 Üsküdar lcadiye 
Sokağı 

Maruf Ahşap ev ve bahçenin ta-
No.taj 

500 oo 37 50 Üsküdar 

320 
00 24 00 C'sküdar 

74 69 5 60 Bcy!erbeYi 

46
6 32 34 97 'O'::.küdar 

1119 
20 83 94 Mnltepe 

Kepcedede 

Kepçedede 

Burhaniye 

Solaksinan 

Maltepe 

mamı 27 25 
Tenbeller çıkmazı Ahşap ev ve bahçenin ta-

mamı 22 16 
Tenbeller çıkmazı Ahşap ev "ve bahçenin ta-

Abdullah Ağa 

Tophaneli oğlu 

Karatepe mevkii 

mamı 20 14 
İki dükkan ve oda arf'ası 101 

101 
1,2 

Ahşap ev ve bahçenin ta-
mamı 9 
Yarım kagir ev ve arazi ırn.ı 

1 
32 

2
50 00 18 75 Üsküdar Selfııninlt Karakolhane 

~ °YUkarda cinsi ve mevkileri yaz ıh gayri menkullerin mülkiyeti satılmak üzere müzayedeve çıknnlmı$
ır. İhaleleri 16-3-939 perşembegünü saat 15 dedir. İsteklılerin Kadıköy vakıflar müdi.ırlüğiıne gel
lllelerf. (1239) 

-ELMAS CIZME I 
F OT 1 

]) . 

Denizyolları Kooperatifi 
idare Meclisi Riyasetinden: 
Kooperatifimizin senelik umumi heyeti 29 IMart/1939 çarşamba günü 

saat 14 de Tophanede Deniz hanında muhasebe salonunda sureti iıdiye
de içtima edeceğinden hissedarların mezkur içtimada hazır bulunmaları 

d CUnla muhtelif Avrupa mo-
v eUe.rı üzerine değerli malzeme 
e e Yüksek işçilikle yapılan ve 
~ ll'ıeraklıları memnun bırakan 
r· rif kadın ve erkek iskarpinle
./ Ve Çizmeleri meşheri bulunan 

l lee~ mağazamızı sayın müşterir:ı:ı e takdim eder. Beyoğlu Tü
lııır.ıi lö'flto ~üreyya karqsında No 
........._ 394 h --........._ _____________ _ 
.U()l{ 

lıl\ti\CJ l\IAKINE USTASI VE 

13 
İŞÇİSİ ARANIYOR 

:ı,. on servislerile beraber Y edikule 
·~~lı ,.._ 
lilt ~§rne Mensucat Santral fab-

asına .. 
~uracaaı. 

ilıtlt"-l'ıp : 938 haziranında Sarıyer 
lt <ıltuıundan aldığım diplomamı 
aybet · 
~isi tını. Yenisini alacağımdan; 

ntn hilkınü kalmamıştır. 
Fethi Betil 

1 . l 
rıca o unur. 

1 Müzakere Ruznamesi 
1 1 _ İdare meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 

2 _ l 938 senesi bilançosunun tesdiki ve idare meclisinin ibrası, 

3 _ Hissedarlara tevzi olunacak faiz ve istihlak hisseleri hakkında 
knrar itası, 

4 _ Devresi biten idare meclisi azalan ile mürakiplerin yeniden 
intihabı . 

.·Devlet Oeiniryolları ve Limanları iş.letme U. idaresi !lariları 
Muhammen bedeli 7330 lira 80 kuruı olan muhtelü toz ve analin bo

yalarla muhtelif cins vernilc üstübeç vesaireden mürekkep 28 kalem 

boya malzemesi 3/ 4/ 939 P azartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
binaSTndaki satınalına komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 549 lira 81 
kuruşluk muvakkat temJnatlarile birlikte tekliflerini muhtevi zarflan
nı eksiltme günü saat (14) on dörde kadar komisyona vermeleri lazım

dır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta-
Nfından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1559) 

• 

Tnlibi zuhur etmemesine binaen tediye şartlan ve in~aat Udd ı· 
~ d"l d'l t '$ m e 1 

ta ı c ı en zmir Turistik yollan inşaatına nid ek · tme ilanı 

lzmlr Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Eksitmeye konulan iş: 26 + 000 kilometrelik Tepeköy _ Selçuk 

lunun tesviyei türabiye, sınai imalat ve makadem şose 5 + aoo k;°: 
metrelilc Güzelyalı - lnciraltı ve ılıca Branşmanı yollannın asfalt k~;
lamalı şose 11 + 975 kilometrelik Karşıyaka Izmir yolunun asfalt 
kaplamalı şose ve kısmen parke, 1 + 283 kilometrelik J'.lsancak ş 
bitlik karnkolu kısmının parke kaldırım, 4 + 850 kilometrelik Me~ 
sinli - Bornova yolunun asfalt kaplamalı şose inşaatı. 

Keşif bedeli: "1194090,, lira "76,, kuruştur. 
Bu işe ait eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır. 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bnyındırlık işleri genel şartnamesi, 
E - Şose vcsınai imalat yapısına ait umum! fenni şartname asfalt 

beton şartnamesi, ' 
D - Hususi şartnameler, 

G - Huliisat keşif, mesaha, silsilei fiat cetvelleri ile malzeme gra
fikleri ve projeler. 

!.st~k~~ler: . Bu eksiltme evrakını lzmir - Ankara - Istanbul Nafıa 
Mudurluklerınden 50 lira mukabi,!inde tedarik edilebilir. 

Eksiltmenin yapılacağı tarih gün ve saat ve yeri: 16/Mart/ 939 Per
şembe günü saat 11 de Izmir Vilayeti Daimi Encümeninde kapalı z rf 
usulile yapılacaktır. a 

Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü suret
le ifa ve ikmal ettiklerini tevsik edecek evrak ile Izmir Valilig-· 

il 1 1 ıne 
m racaat a a acaklan ehliyet vesilcası ve 939 yılına mahsus Ti t 
Od :ı. care ası vesıAası. 

Muvkkat teminat: "48423, liradır. 
inşaat : 1 Ağustos 941 tarihine kadar bitirilecektir. 
Tediye şartlan: Müteahhıde mali 938 yılı içınde 100 bin 939 940 

941 seneleri içinde Dörder yüz bin lira ödenecektir. Inşaatı~ hit~mın~ 
dan sonraya kalan istihkaklar için % 6.5 fnizli bono verilecektir. 

Teklif mektupları: Isteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 
ünciı maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektupla
rını yuknrıda 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evvel Izmir Vila
yeti Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek ve 
postda vaki gecikmeler knbul edilmiyecektir. (1253) 

Göynük Belediye Reisliijinden: 
l - Belediyemizin Göynük'te yaptıracağı elektrik tesisatından Dür

bin, Dinamo, cebri boru nazım tevzi tablosu ve bunlann bil'umum te
ferrüatının teslimi ve montajı 5100 lira bedeli keşif üzerinden eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulile 27 /Mart/939 Pazartesi günü saat 15 
de Göynük Belediye salonunda yapılacaktır. 
. ~ - İstekliler bu işi yapabileceklerine aid Nafıa Vekaletinden alınmış 
ihtısas vesikasını ve ayrıca müteahhit vesikasile 939 senesi Ticaret Oda
sı kayıt makbuzu ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu
nun teklif mektuplarına lef etmiş olacaklardır. 

4 - Teklif mektublarının 2490 sayılı kanunun 30 cu maddesine uy
gun surette hazırlanmış ve eksiltmenin ihalesinden bir saat evveline 
kadar Belediye Reisliğine verilmesi meşruttur. 

5 - .Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
6 - Muvakkat teminat 382,5 liradır. 

7 - Proje d~~yasını görmek isteyenler Galatada HaliJ Paşa sokak Ça
nakcılı han 4 cu kat No. 28 de mukim Yüksek Mühendis A. Samuelı' 
veya Göynük Belediyesine müracaat etmeleri. "15G9" -
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ZAFI UMUMİ. KANSIZLIK. 

ROMATİZMA. SiRAC~ 

KEMİK. SİNİR 

hastahklarına, cıhz yavrular, yürümeyen, diş çı 

karamayan c;ocuklar, dermansız ihtiyarlar sol9u 

kızlar, vereme istidadı olanlar H AS A N K U V 

·v ET Ş U R U B'undan içmelidir. Kanı arttırır, İl FOSFAT 

Vardır. 

~ 'l/1j1ıı11ıı1111) 
tiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surett 

imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir !Urup 

~tur. Küçük, büyük her yaşta istimal edilebilir. 

11 ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•uıı•ıııı•ıııı~ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı 
~ Evinizde neş'e ile vakit 9eçırmek... § 
1 Evizine bütün dünya haberlerini almak isterseniz? ~ 

1 

1 
= = 
1 Radyolarını Tercih Ediniz. 

1 

1 

1 

1 

i Safı§ yeri: Beyoğlu lstilcl81 Caddesi No. 34 ,.. i 
i E D i S S O ·N Müessesesi J). i 
1ı, 1•111,.,,,,.,,,,. 111,. 1111•111 ,. 1111•1111 .,,,,.,,,,., .,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,, 
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Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve kli,e 

işleri yapılır. 

TAN Matbaası . lstanbuJ 

Telefon: 24310 

PASTİL KATRAN HAKKI 
öksürükleri kökünden 

keser, tecrübelidir 

\., ____ J 

Güzellikler ···l *---0-D-·-E---~~· .. 
Dünyada mevcut 

bütün şeylerden 

üstündür. 

Onu koruyunuz 

KREM PERTEV 
Sizin bu yoldaki müca· 
delenizde kendisine iti· 

mat edilebilen en 
kuvvetli vasıtadır. 

Yeni Çıllan Plaklar 
Değerli san'atkar 

ı 
BAYAN VEDİA RIZA 

1 270272 No Hicazkar şarkı - Bu yll ya1nız geçti ömrüm 
• Uşak şarkı - YıUarca senin hasretine 

BAYAN BİRSEN S KEMAL GÜRSES 
Tango - Sevda biilbülii i Urfah kız 

270274 N•Tango - İnan 5 270275 N•Yakıcı gözleı 
REFİK BAŞARAN 

270277 No.Ha1k şarkısı - Aman AUah gurbet ellerde 
Halk şarkısı - Lirayı bozdurayım 

\1ezkCı.r plaklar mevsimin en güzel plaklarıdır . Her halde dinleyiniz. ...................................................... 

•ıııı •ıııı •il 11•1111• 1111• 1111•11 il •ıııı •ı ı ı ı•ııı ı ı ı ııı• ıı ıı •ııı ı • ı ııı• 
§ Meşhur ~ 
1 = 1 

1 .... 

Bisiklet ve 1 

HANGİ RENK sızı MES'UD EDER. 

r 

1 

1 10 KADINDA 9 u 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir 
pudraı yüzünüze 
korkunç bir mak
yaj manzarasını ve
rir ve sizi olduğu
nuzdan d a h a 
fazla yaşlı göste-
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 

bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün. 

size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To-

kalon pudrasile yapınız. Bu ve
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vas1tasile karıştırıl
mıştır. Sihramiz bir göz. tam ve 

kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektır. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 

.PARASIZ 

Bu sihramiz yeni 
" Pudra renkleri,, 
tecrübe edilebilir • 

dairesinde "Krema 
köpüğü" ile karış
tırılmıştır. Bu sa
yede pudranın sa
atlerce sabit kal
masını temin etti-
ği gibi pudranm cil

din yağlı taıbii ürazatmı mas
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklann zu
huruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile kanştınlmıŞ 

meşhur Tokalon pudrasını knl· 
!anınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğiniz

de lıitfen İstanbulda 622 No. pas 
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası servisi 22 No.) vaki ol8 

cak talebde size memnunıyetle 

muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak paket pudra göndere
ceğiz. 

1 
ı ~ 

1 , .............................................. . 
1939 modelleri gelmiştir. _ 

Motosikletlerinin 

ı ! 
Soğuk al9ınhijı, nezle ve teneffüs yol· A~FJJ!i~~M 
larile 9eçen hastahklardan korur 

v ' 

grip ve bo9az rahatsızhklarıJ'lda. ses ~r::iiiiil 
Toptan ve perakende sattş yerı: ! 

İst. Sultanharnam Hamidbey geçidi 1 
1 No. 46 - 56 = 
~ Taşrada acenta aranılmaktadır. 1 ı 
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'usıkhğında pek faydahdır. · 

INGILIZ KANZUK ECZANESi KARADENiZ PERŞEMBE POSTASI 
Beyoğlu • latanbul 

Sahıbı ve Neşriyat Müdürü 8ali1 LOtfü OÖRD'ONCt) Gazetecilik ve 

N l t T L Ş BastldıiJ ver TAN Matbaası 
eşr ya . · · ~ 

' Universite Rektörlüğünden : 1 

1 

Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınaların seferler üzerinde hu· 
sule getirdiğ'i büyük teehhürlerden dolayı 9 Mart Perşembe postasını 
yapacak (GÜNEYSU) Vapuru bir gün rötarla 10 Mart Cuma günü sa· 
at 16 da kalkacaktır. Hukuk fakültesi ceza hukuku doçentliği açıktır. Talimatnamesi muci

bince 5 Mayıs 9:>9 cuma günü imtihanlar başlıyacaktır. İsteklilerin ni
san sonuna kadar fakülte dekanlığı na başvurmaları. (1477) 

1 

1------------------------~ 


