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HATAYDA BAYRAM BUGÜN 

Hataydaki. .an Fransız askerleri. 5 Temmuz bayramı münasebetile geçit resminde 

MAARİFi Heyetimiz 
Meseleleri ti 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL T eza h Ü ra a 
A nkarada toplanan ilk l\ia-

arif ŞUrası mesaisini K 1 
bitirmek üzeredir. Memleketin a [ a 
en hayati meselesiyle meşgul . . 
sai~iy e matbuat kafi er c ae 
meşgul olmamış, Şüra etrafında 
layik olduğu al~kayı uyandır- · 
mak vazifesini yapmamıştır. 

Civar Vilayetlerden de Binlerce Halk 

Antakyaya Akın Ediyor. Şenlikler Başlad 
Halbuki, Maarif Ş,~rası, maari!i

mize yeni bir istikamet verecek mü
hiın kararlar vermektedir. Seneler
denberi gazetelere mevzu olan, mu 
alHmlerin, talebenin ve bütün vatan
daşların. zaman zaman şikayetlerini 
mucip olan mühim maarif meselele
rine Şura birer hal çaresi aramakla 
meşguldür. Bu bakımdan Şuranın 
mesaisiyle yakından ala!tadar olmak 
hepimizin borcudur. 
~aarif Şurası, müsbet neticelere 

varacak surette hazırlanmıştır. Ve
kalet senelerdenberi yaptırdığı tet. 
kiklere, elde ettiği tecrübelere göre 
maarif sistemimizde yapılması lü
zumuna kani olduğu ıslahatı tesbit 
etmiş, bunların layihalarını ve ka
nunlarını hazırlamış, düşüncelerini 
bastırıp Şuraya vermiş, ve onlara bu 
meseleler hakkında yalnız karar ver
meleri vazifesini bırakmıştır. Onun 
için bugün encümenler halinde çalı. 
şan Maarif Şurası· az zaman içinde 
büyük işler görmek imkfınnıa ma· 
liktir. 
• Şuranın ha11~niği ve etmek ütere 
olduğiı meseleler şoyle tasnif oluna
bilir: 

1 - İLK TAHSİL. Şehirlerde ilk 
tahsilden mahrum çocukların nis
beti % 19, köylerde '1:ı 74 dür. 

İskenderun, 22 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi mu
habiri bildiriyor: 

Büyük Millet Meclisi İkinci Reisi Şemsettin Günaltay'ın 
riyaset ettiği Meclis ve Parti Genyönkurul heyeti bugün 
17.15 de İskenderun'a gelmiştir. Başta Hatay valisi Şükri..ı 
SökmensUer ve Albay Şükrü Kanatlı olduğu halde bütün 
mülki ve askeri memurin ve kalabalık bir halk kitlesi misafir
leri selamlamak için istasyonda bulunuyorlardı. Bu sabah hu
raya gelmiş bulunan Hami<liye kumandanı ve Subayları da 

karşılayanlar arasında idi. ı 
Meclis ve Parti heyetleri ile ci- Gümrük Vekili 

var vilayetler mümessillerini geti. 
ren tren istasyona girdiği zaman, o
rada bulunmakta olan halkın coşkun 
tezahüratı ile karşılanmış ve \"ali 
Şükrü Sökmensüer, Şemsettin Gi.ın
altayın bulunduğu vagona ç.ıkara\t 
"hoş geldiniz,, demiştir. Şemsettin 
Günaltay, karşılamağa gelen diger 
zevat ile ayrı ayrı musafahada bu
lunmuş ve ihtiram resmini ifa eden 
asker ve jandarma kıtaatını teftiş 
etmiştir. Şemsettin Günaltay, asker
leri "merhaba asker,, diye selamla. 
mış, asker de "varol,, diye mukabe
lede bulunmuştur. 

Millet Meclisi mümessili, i :ıs· 
yonun dışında yer almış buluna•ı 

mekteplilerlc izciler ve her sınıf 
halk teşekkulleri tarafından ;eten 

Komisyoncuları 
Dün Dinledi 

sevgi tezahüratı ile karşılanmıŞ Vt! Raif Karadeniz 
Sökmensüer ve Şükrü Kanatlı ile o. Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif 
tomobile binerek İskenderun Ifolk- Karadcniz, dün de İstanbul Gümruk. 
evine gitmiştir. 

HALK GAZETESi 

~--------------------------, t D E A L B 0 R O 
Bu kitap bUrolarının it çıkarma kudretini arttırmak lıteyenler 

için kııa, fakat amel! bir kitaptır. O ılze az maeraflarla çok it 
na11I çıkarılablleceğınl gôıterir. Fena ve yantıı büro uıullerl 

yUzUnden geri kalın, hattı zarar eden veya batan mUeneaeler 
aayılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak için 

yazılmıftır. Fiyatı 50 Kr. 

Berlinin 

Danzigde 

ltillıf Akdi 
için Tavassut 

Umidi Az 

Uzaksarkta 

lngiltere 
ve Japonya 
Anlaştılar 

P arise Göre, Berlin, Zihinleri 

Teşviş Etmekte Meşguldür. 

Bu Haber, Almanyada Derin 

Bir Asabiyet_ Uyandırdı 

Londra, 22 (Hususi) - Ber
lin hükumeti namına söz söyle
meğe salahiyettar bir şahsiyetin 
dün Danzig meselesi hakkında 
söylediği sözler, bugün aynı şe
kilde Lehistan hükumeti namı
na söz söylemeğe salahiyettar 
bir zat · tarafından mukabele 
görmüştür. 

Alman hükumeti namına srjyle
nen sözler, Danzig meselesinin ser
best şehrin kayıds1z ve şartsız ola
r 1r 1m:;ı11µsıv11 inoPsi ile halledil · 
lil 1 aYJ g 1 ~ 1: ıct.fl) ·--._~""~""'-

neticeyi mu. lihane bır latzda 
etmek istcdıli mcahnde idi. 

Lehistana Göre 

Lehistan hükumeti namına 
söz söylerneğe salahiyettar şuh
L ivetin bi1mukabe1e verdiği ce
vap, Danzig'in bila kaydü şaı t 
Almanyaya ıadesi istenirken 
muslihane tesviye -tarzından 
bahse imkan kalmıyaca_ğı, Al
manya tarafından teşebbüs ctli
lecek her ilhakın mukavemetle 
karşılanacağı, muslihane teşeb
büs1erin Lehistan hükUme1 ine 
değil, fakat Alman hükumetjne 
tavsiyesi lazımgeldiği mealin
dedir. 

Af manyaya Göre 

Alman mahııfili henüz bu cevap 
hakkındaki mutalaalarııu bildirme
miştir. Fakat bu mahafil Danzig me
selesinin ilanihaye talik cc:Hlemiye
ccğini, ancak birkaç ay intizara ta
hammülü olduğunu beyan etmekte 
ve Danzigin_ Almanyaya ne suretle 
ilhak edileceğine ve bu işin ne za· 
man yapılacağına dair bir şey söyle
memektedir. 

lngiltereye Göre 

İngiliz mahafili içinde Alman be
yanatını, Alman siyasetinde bir ta
havvül telakki edenler ve bu tahnv
vüldan istifade edilebileceğini söyli-

f Sonu: Sa 10, siı. 1J 

Japon Hariciye Naz.ıra Arita 

Alman· Rus 
TiCARET 

Müzakeresi 
BAŞLADI 

--o--
Berlin, Bu Neticeden 

Memnun Görünüyor 
Londra, 22 (Hususi) -Mos

kovadan resmen bildirildiğjne 
göre Rusya ile Almanya arasın
da ticaret ve kredi müzakerele
ri yeniden başlamıştır. 

Almanlar, bir müddettenbcri, Rus
ya ile yeni bir ticaret muahedesi 
yapmak için mesai sarfetmckte idi
ler. Bu yoldaki en son teşebbüs ge
çen şubatta başlamış ve o zaman, 
anlaşıldığına göre, iki memleket a
rasında hemen sıfıra inen ticaretin 
canlandırılması için Rusyaya esasen 
açılmış olan 200.000.000 markhk 
krediye 300.000.000 marklık yeni bi: 
kredı ilavesi düşünülmüştü. 

Müzakereler son derece y:ıvaş 
(Sonu: Sa. 10, sii. 2) 

r Londra, 22 .(Hususi)" - U
zak Şarktan gelen en son ha
berlere göre, Japonya Hariciye 
Nazırı Arita ile Ingilterenin 
Tokyo sefiri arasında yapılan 
konuşmalar iki tarafın umumi 
meseleler üzerinde tam anlaş
masile neticelenmiştir. Anlaş
ma pazartesi günü Londra ve 
Tokyoda Han olunacaktır. 

Japonya Başvekili Baron Hirono
ma bugün beyanatta bulunarS.:c In
giltere ile Japonya arasındaki mese

n'n h ranlı safhayı t:ımPmiylc at. 
!atmış oldugunu soylcmi~tir. 

Aritanın Sözleri 

Japon nazırlar meclisi, bu sabah 
Hiranumanın reisliğinde yaptığı top
lantıda, dünkü görüşmeleri esnasın • 
da Arita ile Craigie arasında elde e. 
dilen anlaşmayı tasvip eylemiştir. 

Arita, beyantta bulunarak İngi -
Iiz ve Japon tezlerinin bidayette bir. 
birine ne derece zıd olduğunu fakat 
nihayet İngilterenin "Tiençin mesele 
sinin esasını teşkil eden" mesele 
hakkında Japonyanın tekliflerini ka· 
bul etmesi üzerine iki tezin birbirine 
yaklaştığını tebarüz ettirmiş ve 
"şimdi yol Tiençin hakkındaki husu. 
si meselelerin rniızakeresi için açık • 
tır" demiştir. 

Anla~manın Esası 

Tokyoda çıkan "Asabi,, gazetesi. 
Arita • Graigie anlaşması hakkında 
şu malumatı vermektedir: 

Arita ve Craigie arasında dün el. 
de edilen prensip anlaşması. İngil -
terenin aşağıdaki Japon tuleplerini 
kabul etmesi üzerine vukua gelmiş -
tir: 

1 - İngiltere, Çinde halen mevcut 
fili vaziyeti tanımaktadır. 
2 - İngiltere, Çine Japon ordu!'iu. 
nun mcYcudiyetinc dokunacak ,.e
yahut Çindc süki'ın ve niznmı ih
lal edebilecek hareketlerde hulun. 
mamayı taahhüt eylemektedir. 
3 - İngiltere, Çindeki İngiliz ma. 
kamlarına bu tarzda talimat gön· 
dcreccktir. 

(Sonıı Sa: 10 Su· 3l 

Bu çocukların da ilk tahsili yapa
bilmeleri için bu1unan çare, şehirler
de ilkokul tedrisatına sabahm seki
zinde başlayıp öğleyin bire doğru bi
tirmek, öğleden sonra çalışınıya mec
bur olan çocuklara çalışmak, ve ge. 

(Sonu, Sa. 10: Su: 4J 

lcri Baş Müdürlüğünde meşgul ol-
Şehrin ana yolu üzerinde topl2n- muş 've şehrimizdeki tetkiklcdni ta- M 'f s .1\ d 

mış olan Hatay ve civar vilavctlcr- rnamen bitirmiştir. Vekil bugün saat a ar l ura s l n a 
d ] • b" 1 v ~·········..... ·~····· ••••••• ..................................... : t , en gc ınış ın erce halk, Millet l\Tcc ıı de Ege vapurile izmire gidecek, "' i 

• • lisi mümessillerini, "Yaşasın Milli perşembe günü tekrar şehrimize dö· • 
: yeni Nesle Eski : Scf. Ya<;asın Cümhuriyet, yaşasın necektir. 
J $ Millet Meclisi,, diye seltımlamışlar- Raif Karadeniz, dün öğleden ev-

t HiKA YELER f dır. vel gümrükler baş müdürliığünde 
.. f Halkevinde bulundukları esnada gümrük komisyoncuları birliği idare 

ı
ı Yazan: AKA GVNDVZ l caddede toplanan halk, misafirleri heyeti reisi Tahsin Özgen, ikinci reis 

Arkadaşımız Aka Gündüzün • ve Milli Şefe karşı bağlılık ifadesi temden mürekkep dört kişilik bir he- karada ikinci toplantısını yapmış, yüksek Bunlar arasında İstanbul Üniversitesi fakül-
bu isim altında hazırladı 1 hi • 1 olan tezahürattn bulunmuştur. yeti kabul ederek bir saat kadnr gö. öğretim komisyonum.~n . hazı~ladığı umumt telerin~ al~k~dar ~eden talimatnameler de ka- $ 

ı kay-e serisine bu,fin başladık. • Yarın büyük gününü kutlulaya. rüşmliş, komisyoncuların dert ve di- rapor~. miizakere etmıştır. Munakaşalardan bul edılmı~tır. Şura, yarın saat 10 da f<Jpla- t 

l 
ilk hikayeyi 9 uncu sayfam:,.:-ı'lAl~~;at:ııaaı.ı_k olan Hatay daha bugünden bii- !eklerini alaka ile dinlemiştir. sonra Universiteye ve diğer yüksek mektep- narak me~aisine devam edecektir. Dünkü J 
okuyunuz. r • ·. Y i\c bayramına başlamıştır. Bütün Komisyoncular, bilhassa yeni bir lere ait birçok talimatnameler tetkik edilmiş toplantıya ait tafsilat onuncu sayfamızda<lır. i 

••• ••••••••••••••••it•••••• ~ ~ilayetlerden binlerce halk komisyoncular kanunu hazırlanması •••• ••• ••• ••••••• •••••• • ••••• ••••• • •••••••..,..••• ••••• ••••• ••••••••••• ••• ••••• •• ••-• 
~ j' , ... ~ - (Sonu Sa. 10 Sü. '') (Sonu Sa: ıo. Sü: ;) 

• . .. 



z 
Büyük günde: 

Hatay Bayramı 
Tarihi 
Müjdeler zinde gönülde ölümsüz yatana, 
Döndü kıymctll Hatay bir ve bölümsüz 

vatana. 
Geldi meltemle bu yaz ıtn gülistanlarının. 
Dinle şehbeytini, ruhum, Ata destanlarının. 
Yirmi yıl umduğu yıldızla kucaklaştı da 

ay, 
İktiran aşkına gül ::ıerbeti sunmakta bu ay. 
Ayrılık yıllarının kalmadı renginde izi, 

--
:.~· ...... _....._. .... .__ .... ~.-,,,... .. "'-'.u>t.-.. --------.-...----.------------------- - - ----·---------- --- ----- --- --- -

TAN 23 • 7 • 939 

Elektrik Tesisatı 
Yurdun Her 

Bir gümü~ aynadır İskenderunun şen ~ Yapılıyor, 

Yeni Elektrik 

Takviye 
Tesisatı 

Ediliyor 

Tarafmda 

Eski Tesisat denizi. 
Geldi fer sevgili Antakya.mızın gül yiizüne. 
Beylfının indi dağından kuzu ceylan dU

züne. 
Gündüzün şevklni ühengi tamamlar gece-

nin. 
Ay ditar parçalayıp bağrını kat kat pe-

çenin. 
Türkü çağlar tepeden, türkü çağıldar de-
"'" reden. 
Türkü zira ayıran kalınadı aydın türeden. 
Kutlanan bayramı davamız için müjde 

dolu. 
'.Alnımız ak ve açıktır bize her ülkü yolu. 
Görmek ister de bütün, elleri candan ba-

rışık, 

Altı oktan uzanır her yana bir mutlu ışık. 
Başlayanlar Atanın açtığı yoldan sefere, 
Daima gitmeliler böyle zaferden zafere. 
Başta Milli Şefimiz, doğruca, toptan ilerl, 
Biz kavuştımnalıyız nura yetim ülkeleri. 
Bin seliım olsun o insanlığa örnek lidere, 
Bir güneştir ki bugünden taşıyor ertelere .. 
Bin selam olsun Wnden yürüyen ordumu-

za. 
Ordudur can adayıp şan getiren yurdu-

muza. 
Yaz ld cevherle bu tarihi "Büyüktür Ka

mutay; 
"En güzel günleri, memnun, yaşayor şimdi 

.. Hatay.,, 
1939 , 

Fuad HulOsl Demlrelll 

POLiS: 

ıToros Elispresi Bir. 
Adam Çiğnedi 

Evvelki akşam Toros Ekspres! rz. 
mite bir buçuk kilometre mesafede 
hat üzerinde çırılçıplak dolaşan bir 
adama çarparak parçalamıştır. Biraz 
sonra tekerlekler arasından parça par 
parça çıkarılan cesedin üzerinde el
bise namına hiç bir şey olmadığından 
hüviyetini anlamak henüz mümkün 
olmamıştır. Bu yüzden Ekspres Hay. 
darpa_Şaya bir buçuk SHt rötarla gel-
miştir. v 

Denizde Çarpı!ma 
Dün sabah saat dörtte deniz ü

zerinde bir hadise · olmuş, bir motör 

batmak üzere iken kurtanlmıştır. 

Karamürsel limanına bağlı 12 ton • 
luk Cihan motörü Süleyman kapta

nın idaresinde İzmitten limanımıza ,,. 
gelirken Adalar açıklarında meçhul 

bir motörün sademesine maruz kal-
mıştır. ...,_ 

Hadise pek ant olmuş Süleyman 

kaptanın, sabah karanlığında adını 

aeçemediği motör süratle uzaklaş • 

mıştır. Cihan motörü bir müddet da

ha yoluna devam etmiş, bu esnada 

motörün su almakta olduğu görüle

rek etraftan imdad istenmiştir. Et

raftan sandallarla yetişilerek motör 

batmadan içindekiler kurtarılmıştır. 

Cihan motörünün müsademe ne

ticesinde bir buçuk metre uzunlu • 

funda büyük bir yara aldığı anlaşıl

mıştır. Meçhul motör aranmaktadır. 

.. Otomobil Çarptı 
Şoför Rifatın idaresindeki 1172 

ııuınaralı otomobil Karaköyden Be

fiktaşa doğru giderken, Tophanede 
dikimevinde çalışan Hasana çarpa

rak muhtelif yerlerinden ağır suret

te yaralamıştır. 

TAKViM va HAVA 

23 Temmuz 1939. 
PAZAR 

7 inci ay: 
Arabi: 1358 

Gün: 31 Hızır: 79 
Ruml: 1355 

Cem. ahar: 6 
Güneş: 4.47 - Öğle: 
İkindi: 16.16 - Akşam: 
Yatsı:-21,30 - İmsfık: 

Temmuz: 10 
12,20 
19,35 

0,2.38 

- Hava Vaziyeti 
Ye~llköy meteoroloji istasyonundan a

lınan malumata göre, hava yurdun dolu 
anadolusu ile Karadeniz kıyılarının şar -
kında çok bulutlu ve yeryer yağışlı, Trak
ya, Ege ve Akdeniz kıyılarında açık, diğer 
bölgelerde kapalı geçmiıı, rüzgirlar bütün 
bölgelerde şlmall istikametten orta kuv -
vette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava açık geçmiş, rüz
ıtır cenubu garbiden saniyede 2 - 4 metre 
hıüa esmiştir. Saat 14 te hava tazyıkı 
1012,4 milibar idi. Suhunet en yüksek 32,2 
Ye en dü~k 20,9 santigrat olarak kayde
ılUmlştlr. 

~ . 
.. ... •-4- •cı.~ -# - •;,I 

İstanbul dün de sıcaktan kavruldu, öğleden sonra bütün hallC plajlara, sahillere ve bahçelere kottu. 
Bunaltıcı sıcaklar gece de devam etti. Bu reıim plajda rüzgarla ıerinliyen bahtiyarları gösteriyor. 

Memleketin her tarafında hummalı bir imar faaliyeti göze 
çarpmaktadır. Bilhassa bütün şehirlerimizin de elektrik tesisatı 
yapılması ve halkın bugünün en mühim ihtiyaçlarından olan 
elektrik kuvvet ve ziyasına kavuşmasına çalışılmaktadır . 
Muhtelif şehir ve kasabalardaki muhabirlerimiz bu faaliyet et
rafında izahat vermektedirler. Aşağıdaki haberler bu faaliye
tin verimi hakkında bir fikir vermektedir.~ 

Adapazannın elektrik iıi 1 r~lık ~~mür yakmakla ~ümk~n ola-

Ad (TAN) Y 
. bılecegı, bu paranın verılmesı de A-

apazarı, - enı su tesi. . . . . 
satınm ı ·ı 1 kt d" B. dapazarı beledıyesı ıçın yıkım olaca-

yapı ması ı er eme e ır. u- y • 1 . .. ··1m k d" S ı. 1 tu··n t · t 250 b' 1. 1 1 k ~· ı erıye suru e te ır. u uoru arı. 
esısa , ın ıraya ma o aca .. . . . . . 

tır An ak b t ıs t d 1 nın doşenme ışı bıter bıtmez, tesısat-. c u su es a m an nası t . tif d d·ı b'l . . . bel d" 
1. t'f d d"l y • i k d 1 an ıs a e e ı e ı mesı ıçın, e ı-s ı a e e ı ecegın mera e en er . . 

d Ç .. k'" t 1 tt . t"f d yenın Sapancadakı tulumbaları ma-var ır. un u es sa an ıs ı a e o- . • 
1 b·1m · · · S .. 1.. d zot ye.kan makınelerle çalıştıracagı una ı esı ıçın, apanca go un e . . . 
b. tulumb · t . d t' tahmın edılmektedır. Bunun da mas. 
ır a ıs asyonu vucu e ge ,_ 
·1 · b h · .. b . lik ik·. raflı bir iş olacağı söyleniyor. 

rı mesı ve e erı yuz eygır ·ı 
. . . Ada;azarı su tesisatını en masraf-

elektrıklı tulumbanın ışlemesi şart- k'ld · 1 t k 1 · A s1z şe ı e ış e me çın yegane çare-
tır. nin, elektrik işini esaslı bir surette 

Bunun için lazım gelen cereyanın halletmek olduğu iddia edilmekte
araba fabrikasından alınması düşü. dir. Bunun için de Hendekteki bin 
nülmüşse de, bugünku vaziyetle fab- beygirlik Haraklı şelalesinden istila
rikanın buna takati olmadığı anlaşıl- de edilebileceği hatıra gelmektedir. 
İnıştır. Fabrika, su tulumbalarını iş- Bu tesisatın yapılması bir sene süre
letecek kadar elektrik istihsalatını ceği, masrafının da yüz ellı bin lira
arttırsa bile, bunun senede 30 bin Ji. yı bulacağı, maamafih her sene 30 

---·----------·---------------------------------------- bin lira kömür parası vermektense 

MEBUSLAR Ankarada Bı·r Asker"'ı FABRIK.LAR bir defa 150 bin lira sarfederek Ha-raklt şelalelerinden elektrik almak 

Halkla Temas Şehir Dışına ~~:~~d!~~:. karlı olduğu neriye sü-

Edecekler Müze Açılıyor Çıkardacak 
lstanbul mebusları Ptıırti merkezin 

de toplanarak kazaları dolaşıp halkla 
teiifas etmek ve onların :htiyaçlarını 
tesbit etmek için bir program hazır
lamışlardır. Mebuslarımız yarından 
itibaren ka1:aları dolaşmıya ve halkla 
temas etmiye başlıyacaklardır. Du te 
maslarda halkın dilekleri tesbit edil
dikten aons-a P. ı.w.. "·~~·-
rak bu dilekler üzerinde görüşecek-
lerdir. Bu temaslar on gün katlar de
vam edecektir. 

llk temas yarın saat 14,30 da Be
şiktaş Parti ve Halkevi binasında ya
pılacak, bunu 17 de Beyoğlu Halke
vinde yapılacak olan temas takip e
decektir. Mebuslar 26 Temmuz Çar
şamba günü saat 14,~ da Eminönü, 
17,30 Fatih, 28 Temmuz Cuma gi.inü 
Şile, 31 Temmuz Pazartesi günü E
yüp, 2 Ağ'listos Çarşamba günü Ba
kırköy, 4 Ağustos Cuma günü Usıtü
dar ve Kadıköy, 7 Ağustos Paznrte
si günü Yalova, 9 Ağustos Çarşamba 
günü Sarıyer, 11 Ağusfos Cuma gü
nü Beykoz, 14 Ağustos Pazartesi gü
nü Silivri, 16 Ağustos Çarşamb.ı. gü
nü Çatalca, !1r Ağustos Cuma günü 
Kartal, 19 Ağustos Cumartesi günü 
Adalar, 21 Ağustos Pazartesi günü 
Şişli, Beyoğlu ve Şehremini Parti bi
nalar'ıyle Halkevlerini gezecekler ve 
buralarda halkla temas ederek te
mennilerini tesbit edeceklerdir. 

----o----

lstanbul Müzesindeki Eşyanın Tasnifine Başlandı, 

Birçok Mükerrer Eserler Bulundu 
Askeri müzenin esaslı bir şekilde tasnifine başlanmıştır. 

Tasnif şu esaslar üzerine yapılacaktır: 1 - Avrupa silahlan 
van.i. A.V..-U~&&& Ô~U&U.'&.&1.a. Y g.......1'4$'~1.'.Uv' ~!f& 2'-L'-C2SQU."2&~'1U&:'& 

silahlar, 2 - Şark silahları, 3 - Türk silahlan. Aynca bun
lar tarihleri sırasıyle tasnif edilecektir. İlk mesai göstermiştir 
ki Askeri müzede mükerrer eserler çok fazladır. Tasnif neti
cesinde bugün müzede mevcut eserler üçte birine kadar düşe
cektir. Artacak olan eserlerin Ankarada açılması takarrür e
den Askeri müzeye nakledilmesi düşünülmektedir. Tasnifin iki 
sene kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. 

BELEDiYE VERGiLERi SATIE TAHKIKATI 
--·-0- --o--

Vergi Yoklamalarma Ay Yusuf Ziya Öniş Tekrar 

Başmda Başlanıyor Tahliyesini istedi 
Bina '\iergisi kanununun izahna- Satie Şirketinin Fındıklıdaki elek-

mesine göre bir Ağuı;tostan itibaren trik sergisi binasını aeğ~rinden çok 

şehir dahilinde bina ,tanzifat, kon. fazlaya satın almak suretile hazine
trat ve h111J,ran vergi ve resimlerinin yi zarara sokmaktan maznun Deniz 
yoklanmasına başlanması icap etmek Bnnk erktını hakkındaki tahkikatın 
tedir. Du yoklama hem kuyudat üze· ikmalinden sonra iddianamenin ha. 

zırlanması için çalışmalara devam e .. 
dilmektedir. 

Diğer taraftan mevkuf maznunlar. 

Imar mütehassısı Prost, imar pla
nını haz1rlarken şehir dahilindeki 
imalathane ve fabrika nev'incien, şeh 
ri:c. hem sükutunu bozan, hem de ha
vasını ifsat eden müesseselerin şehir 
haricine çıkarılmasını da tavsiye et
miştir, Mütehassısın bu tavsiyesi ü
zerine şehir dahilindeki bu aibi mü-
._..~ ~-'li*R &&U..&..6"".&. 

ne çıkarılacaklardır. Mi.itehassıs ba-
dc.>ma şehir dahilindeki bu gibi mü

esseselerin kurulmasına müsaade e
dilmemesini de teklif ettiğinden bu 
hususta vaki olan tekliflerin hiç biri 

kabul edilmemekte ve bunların ya 
şehir haricinde, yahut ta bir sanayi 

mıntakası olarak imar programında 
yer alan Halicin iki tarafına kurula

bileceği cevabı verilmektedir. 

* Tevdora isminde bir mi.ihendts be-

lediyeye müracaat ederek Taksimde 

ki. su deposuna koyacağı tesisatla su
ların istenilen renkte ve şemsiye bi

çiminde havaya fışkırtılabileceğini 

söylemiş ve bu tesisatın projesini 

göstermiştir. Mühendisin hazırlad1ğ1 
tesisatın tecrübeleri yapılacaktır. 

- - - -0----
lktısat ve Ticaret 

Vekilleri Geliyorlar 

Beı Tayyare ısmarlandı 

t'inde, hem de mi.'ıkellefle:".' üzerinde 

yapılacaktır. Bu yofı::Iama sırasında 

binalarda yapılmış olan değişiklik-

ler de nazan dikkate alınacak ve veı-
Havayollan beş Duglas tayyare- gi tahakk11kları bu değişikliklere in

si sipariş etmiştir. Tayyare adedi tıbak ettirılecektir. Bunun i~in bele
yolcuların fazla rağbeti karşısında 1 diye tahsil ve tahakkuk şubelerinde 
kafi gelmemektedir. Yeni tayyarP. - . . . · 

t · t b 1 A k r hattı şımdıden tertıbat ahmnıy.ı başlan-ler zmır - stan u - n a a -
na tahsis edilecektir. 1 mıştır. 

dan Denizbank umum müdürü Yu- Alakadar makamlara gelen malu
sui Ziya Oniş avukatı vasıtasiyle tek mata nazaran Ticaret Vekili Cezmi 
rar müracaat ederek istendiği mik- bu hafta içinde şehrimize gelecekti!'. 
tarda kefalet akçesini vermek şerli- Iktısat Vekilinin de gelmesi beklen
le tahliye talebinde bulunmuş. dör. mektedir. Her iki vekil Yerli Mallar 
düncü sorgu hakimi bu !.a!ebi de red; I Sergisinin açılış merasiminde bulu-
cletmiştli'. nacaklardır. 

SU A · L 
S. - Hataya gitmek fstiyen va. 

tandaşlar için tenzilatlı biletler 
ihdas edilecek mi? Antakyaya kaç 

kuruşla ve kaç günde gi<lilebilir? 

C. - Hatay için tenzilatlı bi. 
!etler ihdas edilip edilmemesi et. 
rafında henüz bir karar yoktur. 
Antakyaya gitmek için takip edi
lecek yola gör.e fiyat ı:leğişir, ka. 

ra yolu ile tren Haydarpaşadan 
Payasa kadar üçüncü mevki 24, 
ikinci mevki 39, birinci mevki 54 

liradır. Payastan Antakyaya kadar 
da otomobil ücreti gidip gelme 
18 liradır. Kara yolu ile Antak. 
yaya 10 günde gidip gelmek müm
kündür. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

Salı günleri lskenderuna deniz 
postası vardır. Vapur yedi günde 
gider. Birinci mevki bilet 26 lira 
70 kuruş, ikinci mevki bilet 13 li. 
ra 10 kuruş, üçüncü mevki bilet 
4 lira 53 kuruştur. İskenderun. 
dan Antakyaya otomobil ücreti 
beş liradır. 

Hava yolu ile Adanaya kaacu 

gidip gelme tayyare ücreti 45 li. 

radır. Oradan İskenderuna kadar 

trenle gidilecektir. Fiyatı 560 ku. 
ruştur. Oradan otomobille gidile. 
cektir. 

Antakyaya kadar otomobil iic· 
reti beş liradır. Hava postasiyle 
Antakyaya tevekkuI etmeksizin 4 

• 

günde, deniz yolu ile 20 günde gi. 
dip gelmek mümkündür. 

* S. = Yüksek mübendis mekte-
bine nasıl girilir? _ ... 

C. - Yüksek mühendis mekte

bine girmek için liseden mezun 
olmak, fen kısmından olgunluk 

imtihanı vermek ve ayrıca mekte 
bin açacağı müsabaka imtihanını 

kazanmak lazımdır. 

* S. :::::. Liseyi bitirdim. Muallim 
olmak istiyorum. Bunun için tek. 
rar mua11im mektebine devam la. 
zım mıdır? 

CEVAP 
C. - Hayır. Liseyi veya altı 

sınıflı muallim mekteplerini ik
mal edenlerden, Maarif Veka. 
letince her yıl üniversited~ açılan 
orta okullar muallim muavinliği 
imtihanına girip kazananlar, orta 
okul muallim muavini ehliyetna
mesi alırlar ve 25 lira asli maaşla 
muallim tayin edilirler. 

* S. - Gelenbevi orta okluna de. 
vam ediyorum. Babaan mcmuri. 

yetle Hopaya gidiyor. Burada 

kimsem olmadığı için babrunla 

gitmeğe mecburum, or:ıda orta o .. 

kul var mıdır? 
C. - Vardır. 

Mudurnuda elektrik 
Mudurnu, (TAN) - Fendicak kö

yündeki sudan istifade edilmek su
retiyle belediyenin yaptırdığı ~5 bey 
gir kuvvetindeki elektrik santralı te-
11isatı bitmiştir. 

Iki dağ arasına sıkışmtş olduğu 

için akşamı daima erken gelen kas11-
bamızda elektrik, büyük bir rağbet 

cırA........ öiiic1;'d-e~ı~J;l;flı·ct: .... 
yeniden yapılacak 

Düzce, (TAN) - 27 beygirlik bir 
!okomobilden istihsal edilerek kilo. 
vat saati 30 kurıı~a verilen elektri
ğin hem pahalı, hem de kifayetsiz 
olduğu görülmü§ti.ir. 

Belediye, Belediyeler Banlnsından 
40 bin lira borç alacak, buradan 9 ki· 
tom"'tre uzaktaki Şakoç şelalesinden 
elektrik istihsal edecektir. Bunun ki. 
lovatı on kuruştan satılabileceği he-
sap olunmuştur. .. 

Geredede elektrik ve 
renkli havw: 

l:.-erede, (TAN) - Iki senedenberi 
hali faaliyette bulunan altı:r.ış beygir 
lık elektrik tesisatı, altmış beygir 
kuvvetinde bir makine daha ilavesi
le takviye edilecektir. 

Belediye Reisi Ihsan Ya1çın,' Esen. 
tepede, elektrikle aydınlatılan bir 

renkli havuz yaptırtmaktadır. 

lzmit elektriği 
kuvvetlendirilecek 

lzmit, (TAN) - Şehrimizin an
cak 9 k.Hometnlik bir kısmı, yani so
kaklarıınızm dörtte birl elektrikle 
tenvir edilebilmektedir. Elektrik te. 
sisatının takviye ve tevsii kararlaş
tırılmıştır. Yakında işe başlanılacak 

ve her taraf aydınlatılacaktır. 

Bolu elektriği ıalah edilecek 
Bolu, (TAN) - Eski ve hurda elek 

trik tesisatının ıslahına karar veril
miştir. Satın alınan yzni lokomobH 
yakında gelecek ve yerine konulacak 
tır. 

/Gonyanın müstakbel planı 
Konya, (TAN) - Şehircili!t mü· 

tehassısı doktor Lamber, Koııyaya 
gelmiş ve şehrimizin müstakbel pla· 
nı için tetkikata başlamıştır. Bu tet
kiklere, na~ıa müdürü Niyazi. Kiper 
de iştirak etmektedir. 

Şehrimize Gelen Seyyahlar 
Dün, Bulgar bandxralı Çar Fer

dinand vapurile Varnadan şehrimize 
25 seyyah gelmiştir. Seyyahlar şeh

rimizde üç gün kaldıktan sonra tek. 
rar Varnaya gideceklerdir. Yugos -
lavya bandralı Kraliçe Marya va -
purile Venedikten 170 seyyah gel -
miştir. Bu son kafile bugün aynı va
purla Rodosa hareket edecektir. 
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IBUGüNI ------ ·~ (~fE[~~ 
Yine Danzig 

Himayesine 

Karşı Çeklerden 

Vergi isteniyor 

Meselesi 1 

Ye.zan: ômer Rıza DOC.RUL · iAıman Amerikanın Bitaraflığı Kraliçe 
Jeraldinin 
Beyanatı 

D anzig meselesi yine A vrupanm 
baş meselesi oldu. Almanla • 

rın Danzige silah, asker gönderdik -
leri ve Danzigin içinde yapacakları 

bir darbe ile Almanyaya ilhak kara. 
rıru vermeyi temin etmek istedikleri 
sırada sulh cephesi bu ç2şit oyunla • 
rın sulh cephesini vazifesini yapmak
tan geri bırakamıyacağıru bildirerek 
tecavüziin içten de dıştan da gelse 
tecavüz sayılacağını ve mukavemet 
göreceğini ilan etti. Almanların Le· 
histana tecavüz vaziyetini verecek 
bu oyunları boşa gittikten solll'a 
B2rlin hüki:mıeti namına söz söyle -
meğe salahiyettar bir şahsiyet Al
manyanın, Danzigi ilhak talebinden 
feragat etmiyeceğini, bilakis bu il -
hakın kayıtsız ve şartsız olarak ta -
hakkukunu istediğini, fakat bunun 
sulh şartları dairesinde vukuunu di
lediğini anlattı. 

Almanyanın bu talebi derhal mu

kabele gördü ve Lehistan hükôıneti 
namına söz söylemeğe s~lahiyettar 
bir şahsiyet, bilakaydüşart ilhakın 
harp çıkaracağını ve mukavemet gö. 
receğini söyledi. 

Bu suretle iki tarafın her biri de 
vaziy'2ti muhafaza etmekte olduğu • 
nu göstermiş oldu. 

Almanyanın, Danzig meselesini 
bilikaydüşart ilhak şeklinde, fakat 
sulh dairesinde halletmek istediğini 
söylemesinin manası ne olabilir? 

l\Iesele, sulhen halledileceğine 
göre, karşılıklı konuşma ile halledi _ 
lec·ek demektir: Karşılıklı konuşma 
ile halledileceğine göre şartları pe -
şinden ileri sürmenin manası ne? 

Fakat şartların· peşinden ileri sü
rülmüş olmasına rağmen neticenin 
bir harple değil, fakat sulhen tahak
kuku istendiğinin söylenmesi, Al _ 
man siyaseti bakımından bir tahav
vül ifade etmez mi? 

n.uuı~ııHn vazı ~ondra -ınatıaıın 

bu kanaattedir. Ve bu kanaate göre 
Almanlar bu sözleri söylemekle ve 
bu hattı hareketi takip etmekle Dan
zig meselesinin halli için vukubula • 
cak tavassutu kabul edeceklerini 
hissettirdiklerini anlatıyorlar. 

Paris mahafilinin bu fikirde ol _ 
madıkları ve Almanların siyasetle _ 
rinde ihsas etmek ist·edikleri tahav. 
vülü sahte bir gösteriş saydıkları 

anlaşılıyor. 

Demek iki taraf da gösterişin ya
pıldığına kanidirler, fakat gösterişin 
kıymetini tayin edecek hareketse, 
bir anlaşma teşebbüsünün göreceği 
karşılıktır. Onun için İngiliz ve Fran. 
sız mahafilinin, Almanyayı bir yok
lamaları, bu yoklamanın vereceği 

neticeye göre hareket etmeleri muh. 
temeldir. 

Bütün bu ihtimaller, son Alman 
beyanatının ilhak siyasetinde bir ta
havvii.1 ifade etmesine bağlıdır. 

Yoksa vaziyet olduğu gibi kalır 
ve sulh cephesi icabı zamanında va -
zifesini yapar. 

Çekyada YahudHerin 

Altınları Toplanıyor 
Prag, 22 (A.A.) - Çek Ajansı, Ya

hudi hakkındaki kararname suretine 
ilaveten bugün imzalanan bir karar. 
namenin metnini neşretmiştır. Ya
hudilerfo vaziyetini bir kat daha va
himleştiren bu son kararnameye gö
re, Yahudiler, nişan yüziikJeri de 
dahil olmak üzere ellerinde bulunan 
altın, gümüş, platin ne kadıır eşya 

varsa hepsini hükümet makamlarına 
bildirmiye mecbur bulun;naktadır. 

Çek Ordusu Kuruluyor 
Prag, 22 (A.A.) - Milli Mi.irlafıia 

Nezareti, Çek hükumet ordusu için 
asker toplamanın nihayet bulduğunu 
ilan etmiştir. 

----ıo---

Çinlile.rin Bir Muvaffakıyeti 
Çungkıng, 22 (A.A.) - Çin Ajan-

sının öğrendiğine göre, Japonlar. 
bilhassa yiyecek bulabilme!t için, Su 
ateu ile Hongkong arasındaki kiiçük 
Suabue limanına çıkmışlardır. Çinli
ler, bidayette geri çckilmi~lerse de 
bilahare mukabil taarruzda huluna· 
rak mütecavizleri gemilerine atmış. 
lardır. 

Prag 22 (Hususi) - Deyli 
1 Telgraf hususi muhabiri bildi. 

riyor: Haber verildiğine göre 1 

Cümhurreisi Hacha, Çeklerin 
şikayetlerini bildirmek üzere 
Hitlerle görüşmek istemişse de 1 

buna imkan buJamadan ters yü. 
:ıüne geri dönmüştür. 1 

Kanunun Tadili işi 
Roosevelt ile Ayanın 
·A.rasznz iyice Açtı 

-o--~ 

Kraliçe, Yakında Tekrar 

Taç Giyeceğiz, Diyor 
Londra, 22 (Hususi) - Deyli Eks

presin İstokholm muhabiri bildi
riyor: Arnavutluğun eski Kralı Ah
met Zogo lngiltereye gitmek üzere 
buraya gelmiştir. Kral Zogo, istik
balden ümitlidir. Ve onun için "Ben 
hala b ir siyasi kuvvetim,, d iyor. 

Hachantn taraftarları ve nii- , 
fuzu gittikçe azalıyor K d' . · en ısı 

Alman1arı hoşnut edemediği gi. 
bi ÇekJeri de memnun ed . . eme. 
mıştır. 

.. Neşrolunan hazt rakamlara 
~ore: Almanlar altı milyon ster
lıng kıymetinde altın gu" .. , muş ve 
=~ymetli evrakı zaptetmişler • 1 

ır \'e bunlar kumpanyalardan 
bankalardan ve yahudilerden a~ ı 
lınmıştır. I 

Bundan başka, Çekler Al _ 1 

man himayesi mukabfünde her 
sene 735.000 sterling ödemeğe 

mecbur edilmektedirler. ı 
-~-- - ___ ı 

Fransadaki Siyasi 

Mülteciler 
Paris, 22 (A.A.) .::. Reisicümhur 

Fra.osada mukim ecnebilerin nüfus. 

larmm tahririne ve bunların asker 

olaruk istihdamlarına müteallik bir 

kararname imzalamıştır. Bu karar~ 

uamt.ye nazaran Fransada iltica hak-

kından müstefit olan bütün ecnebi si 

yasi mülteciler askeri hizmette bu. 

lunmııa mecbur tutulac::ıldardır. 

Bu mükellefiyet, kendilerini siya
si mülteci addetmediklerinde;ı dola-

Hydepak, 22 (A.A.) - Roosevelt 
' 

bitaraflık meselesi hakkında rnafüu-
at mümessillerine beyanatta bulun
muştur. 

Müşarünileyh, bu baptaki müza
kerelerin kongrenin önümüzdeki iç
tiına devresine taliki kararının işlere 
zararı dokunacağını söyJemiştir. 

Reisicümhur, daha geı;enlerde iş 
adamlarının kendisine müracaat e
derek kongrenin bu bapta herhangi 
biı karar ittihazından imtina etme
sinin işlerin kendisini göstermeğe 
başlamış olan kalkınmasını tevkif et
mekte olduğunu söylemiş oldukları
nı tasrih etmiş idi. 

Roosevelt, iş adamlarının ileride 

kongre tarafından kabul edilecek o

lan bitaraflık kanununun ne olacağı
nı sarih surette öğrenmeden evvc] 
hiç bir karar ittihaz etmemek arzu
sunda olduklarını söylemiştir. 

Roosevelt, bundan sonra bitaraflık 
meselesini müzakere etmek üzere 

kongreyi fevkalade içtimaa dave~ et
meğe kendisini icbar edecek olan §e

yin herhalde alelade buhrandan baş
ka bir şey olması lazım gelmekte ol
duğunu beyan etmiştir. 

Ancak Amerika, silahlara ambar
go konulmasını derpiş ellen şimdiki 
bitaraflık kanunu varken bu gibi ah
val ve şerait dahilinde herhangi bir 
yardımda bülunacak vaziyette dc-
ğildir. 

~ ·--- ---·-- , · · · • - - · · • J -·· '\71----- ~ ..... .... ......,.,,.ı;.,; ~7<ıc:1 hn hn-
de bulunrnıyan ecnebilere şamil de- 1 susu tamamiyle müdriktirier. 

Roosevelt, bitaraflık meselesi hak 
kında karar ittihazı hususunun tehi
rine karar vermiş olan aye.n azasının 
harp olmıyacağı ihtimaline istinat et 
miş olduklarını ilave ey !emiştir. 

ğildir, fakat bu ecnebiler Fransa hü

kumeti tarafından, dilediği zaman, 

hudut harici edilmek tehUkesine ma 

ruzdurlar ve zikri geçen iltica hakkı 

ile hiç bir vcçhile içtima edemezler 

Bu kararname, Fransada ve Cezair

de derhal tatbik edilecektir. 

Gene buna mümasil başka bir ka-

rarname, yakında isdar edilecek ve 

Fransanın müstemlekelerinde meri

yet mevkiine konacaktır. 

Viyanada Bir Nazi 
Düşmanı Mahkum Oldu 

. Viyana, 22 (A.A.) - Schuschuigg 
ıdaresi zamanında Stirya nuntakası
nın emniyet direktörü olan eski Ge. 
neral Franz Zelburg Zivny, salahı. 

yeti suiistimal ve şantaj sucu:ıdan 

sekiz sene zindan cezasın . .\ m~hkı1rn 
edilmiştir. 

Nazi hareketlerini tenkil etmiş .,_ 
lan Zivny milli sosyalizmin en bü. 
yük düşmanı addedilmiştir. 

Paris Gazetelerinin 

Büyük Elçimiz 

Hakkındaki Neşriyatı 
Paris, 22 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Suad Davazın Paristen 
ayrılmasını bahis mevzuu eden Dor· 
messon diyor ki: 

Başka bir büyük elçili~e tayin olu
nan Suad Davazm Paristen ayrılaca-. 

ğını teessüfle haber aldık. Nezaketi, 
tecrübesi ve yüksek kültürü ile, Su
at Davaz pek çabuk bütün Fransız
ların dostluğunu kazanmıştı. Türk-
Fransız ittifakının imzası ile vazifesi 
tetevvüç ettiği bir günde bizi terke
diyor, kendisi, Türk - 1'"'nnsız yak
la~masına çok çalışmıştır. Kendisini 
unutmıyacağız. 

Anupada cııc:;us ve mukabil casus teşkilatı bütün dün
~·ayı rnhatsı:ı r·dN'<'k bir hal almıştır. Casus işlerill(]c 
en çok faaH;ır<-t sarfeden devletler totaliter devletlerle 
deınokrasilndir. Casus teşkilatı için Almanyanm se
nelik s'lı-fiy:ıtı 4,000,000 İngiliz lirası İn.,.ilfrrcniu 
l .Otl0.000 İnr.'i!iz lir&sı, İtalyanın 2,000,0~0, . ~e Fran
sanm 1,000,000 İngiliz lirasıdır. 

• 
Bir harp vukuunda Polonyanın Baltık denizine 

yegane mahrecini teşkil eden Gidinya limanı ka

pandığı takdirde, Romanya hükumeti biri Kara

denizcle, diğerleri Tuna üzerinde olmak üzere 

üç mahreç vermeği kabul etmiştir. 

* 
IIltlerin bugfüılcrde doğrudan doğruya Polonya hiiku. 
n~etine _ıııürı.t;uat ederek Danzig meselesini hal için 
~oyle hır frkJif yctpacağı haber veriliyor: DanZtg, Al. 
man lımludu içine alınacak. Fakat vaktiyle Ren saha. 
sı olduğu ~ihi, ar-.kerJikten tecrit edilecektir. Bitler bu 
tck1ifi y~pmnk !~in. fırsat kollamaktadır. Fakat Polon. 
ya J>auzıg mcsclt.!sini konuşmağa hazır olmakla bera-

Bitaraflık kanununun tadilini 
istiyen Amerika Hariciye 

Nazırı Hull 

Reısıcl.imhur, bitaraflık hakk1nda
ki münakaşa ve cidalin 19.J.O içtima
ına kadar hitama ermiş olacağını, a-
yan meclisi kararını nazarı it ibara 
almıyarak memleketin reyin.:! müra
caat etmek istememekte olduğunu. 
çünkü ayandan bazı grupların Ikin
cikanundan evvel her türlü münaka
Şı:l ve müzakereyi imkanstz !lir hale 
:SUKffiU!? OlOUKiarmı soy1eıııiı.1.ir. 

Roosevelt, ilaveten demiştiı- ki: 
Infirad siyaseti takibine t:ıraft:ır 

olanların bu suretle bitaraflık mese
lesinde bütün mesuliyeti yüklenmiş 
oldukları aşikardır. - • • 

Mısır Başvekilinin 

Yakında istifa 

Edeceği Söyleniyor 
Paris, 22 (Hususi) - Mısırdan ge

len haberlere gfö:e şimdiki Başvekil 

Mehmet Mahmut Paşanın yakında, 

sıhhatinin müsaadesizliği yüzünden 

Bugün kraliçe Jeraldin ile ikamet 
ettiği otcJin salonunda görüştüm. 
Kraliçe dedi ki : "İngiltercde yerle. 
şeceğiz. !ngilizJerin sıcak kalpleri 
vardır. Ve ben İngilizleri sa verim. 
Orada huzur ve bahtiyarlık içinde 
yaşıyacağız ve çocuğumuzu yetişti

receğiz.,, 

Derken kraliçe bu sözlerine şun. 

ları ilave etti: 

"- Bir yerde uzun müddet kala
cağımızı sanmıyorum. Çünkü çok 
geçmeden Arnavutluğa dönmeyi bek 
liyoruz. Zevcim, Arnavutlugu yeni
den istiklaline kavuşturmaı.. için ça. 
!ışıyor. Yakında geri dönerek tetviç 
edileceğimize eminiın.,, 

Kraliçe beyaz krepten bir tuvalet 
giymişti. Bütün mücevherleri mo
dern tarzda yapılmış elmaslardandı. 

Kraliçe anlattı: 

"- Her şeyimi Arnavutluktaki 
sarayımda bıraktım. Çünkü ancak 
bir bavulu doldurmağa vakit vardı. 
Mücevherlerimi bile alamaC.~m. Fa. 
kat kocamın bana hediye ettiği bir 
kaç m ücevheri yanıma almağa dik· 
kat ettim. 

İlk seyahat sırasında fevkalade 

yorgundum ve bir sedye üzerinde 
hareket ettiın. Olanın bitenin far
kında değildim . Çocuğum mütema
diyen ağlamaktaydı. Bense, iyiden 
iyiye hastaydım. Bir aralık çocuğu
mun tehlikeye uğramasınddan kork
tum. Fakat seyahatin son bulması 
üzerine çocuk kendini süratle topla
dı.,, 

Kral ve kl'aliç:eye, kralın dört hem 
şiresi refakat etmektedir. Kralın 

muvasa4ıtı üzerine bir bavuı göze 
çarpıyordu ve bu bavulun krala ait 
serveti ihtiva ettiği söylen:yordu. 
Kral yaptığı masraflar m:ıkabılinde 
Arnavutluk altını ile mücevherler 
kullanmaktadır. 

Kraliçe ile tekrar konııştıığwnuz 

istifa etmesi kuvvetle muhtemeldir. zaman bana: " Kral, saraydaki bir 

Mehmet Mahmut Paşa 57 yaşındadır kaç anti~ayı toplamak [stedi. Fakat 
ve 1938 Nisanındanberi iktidar mev- elbiselerimizi bile gerirle bırakmak 
kiindedi.r En kuvvetli ihtimal, Mısır mecburiyetinde kaldık. ,, 
Kralının hususi kabine şefi Ali Ma- o---
hir Paşanın yeııi kabineyi teşkil et-

1 

Thetis Çıkarılamıyor 
mesidir. Ayandan Mahmut Kamil Be Londra, 22 (A.A.) - Thetis'in çı-

. karılması için bu sabah ta bir te-
yın de yeni kabineyi teşkil etmesin- şebbüs yapılmış ise de aklın kalmış. 
den bahsolunmaktadır. tır. 

bcr ~chri Almanlara vermeğe katiyen yana~mı:v~ıcaktır. 

* Stalinin daveti üzerine Bulgar Meclisinden 74 
mebus sonbaharda Moskovaya gidecektir. 149 
mebustan 74 ünün daveti kabul edişi Bulgarisla
nı kazandıklarını zanneden totaliter devletleri 
şaşırtmıştır. 

Jf. 
Almaııya 15 ağustosa kadar bütiin seferberliğini fa-

mıwılamek için lazım gelen tedbirleri almakta devam 
ediyor. ~ecen Wi.nunusanide tesis edilen Meme! ter. 
saueleri kturıandaııhğına, Danzig'in kumandası veril
mi~tir. Hifrım· kttalan efradına 10 ağustosa kadar kı. 
talarına iltihaldarı emredilmi:)tir. Alman tot·pit.> filo
ları 27 t<:mmuzdım itibaren Baltık denizinde talimler 
yapmak Üzt.'re emiı almışlardır. 

* Macaristanda vaziyet günden güne vahamet kes-
bediyor. Berlini ziyaret eden Macar Erkiinıhar. 
biye Reisine, Macaristanın Almanlarla birlikte 
hareketi lüzumu anlatılmış, bu takdirde Macaris
tana Slovakyadan bir parça verileceği vadedil

miştir. 

Sükun ve 
Sükut ihtiyacı 

Yazan: B. FELEK 

J nsan iki kulaklı olmasına rağ _ 
men sesten hoşlanmıyan bir 

mahluktur. Hayata tam bir sükun i. 
çinde başlar. Dokuz ay ana karnı 

sessizliğin ilk ni.metlerini ona doya 
doya tattırır. Doğar doğmaz eğer fer
yat ediyorsa, ses işitmediğinden de • 
ğil ses' çıkaramadığından dolayıdır. 

.Medeniyet, maalesef insanın bu 
nimetten istifadede devamına imkan 
bırakmıyor. O derece ki, sessizlik 
şimdiki medeni insan için tebdiliha
va kadar lüzumlu bir sıhhat zarureti 
halini almıştlr. 

Avrupada (istirahat evleri) istni 
altında medeniyet merkezlerinden 
fabrika bacalarından, vapur, tre~ 
düdüklerinden, otomobil, otobüs pa. 
tırtısından ve her türlü çalgı çağnak. 
tan uzak yerlerde, manzarası gözü 
ve sükuneti başı dinlendiren orman 

' 
göl, vadi kenarlarında müesseseler 
vardır. Dinlenmek isteyenler bura • 
Iara can atarlar. 

Bizde de bu vazifeyi sözüm ona 

Boğaz, Adalar ve Anadolu yakasının 

Marmara kıyıları yapacak. 

Vaktiyle buralarda oturan halkı 

iz'aç etmesin diye vapurların lüzum. 
1u lüzumsuz düdük çalmaları olsun 
yasak edilmişti. Şimdi sükunete lıe 

halkın istirahatine karşı olan bu en 
iptidai hürmet alamtei de ortadan 
kalktığı gibi vapurlarda insarun ak. 
şam üzeri şöyle başını dinlemesine 
bile imkan bulunmamaktadır. Bil • 
miyorum hangi lüzum üzerine va -
purlara konulmuş olan radyolu gra
mofonun hele akşam seferlerinde 
yolcuların yorgun başlarına döktü • 
ğü. çırlak hava1ar; hastası, endişesi, 
eleıni, hulasa sükunete d · 'hti · erın ı yacı 

olan]arı ölçü1mez derecede bihuzur 
etnıe~te ve bu da - maalesef - yolcu. 
\arı eglendirmek niyetiyle yapılmak. 
tadır. Hani vapurun yalnız güverte • 
sinde olsa da salon kısmında olmasa, 
bu mecburi musiki dinlemek külfe
tinden kurtu]nıak isteyenler, sıcak • 
ta terlemek pahasına dahi olsa salo. 
na inip yakalarını sıyırabilirler. La. 
kin bu musiki ziyafetinin idaresi el
lerine verilmiş olan löstromolar, yol. 
cuJara bu imkanı da vermemekte ve 
her tarafı bu şıllık plak musikisi life. 
line boğmaktadırlar. 

Diyeceksini:ı ki; 

. - Ne yapalım! On beş yirmi da. 
~ıka yahut daha fazla bu azabı çek
tıkten sonra köye çıkar dinleniriz. 

Ne mi.imkün aziz okuyucular?! 

Musikiyi her istenildiği zaman a
yağa geçen bir terlik haline getirmiş 
olan gramofon oralarda da biz fani. 
lerin tepesine binmekte ve vapurda
kine rahmet okutacak hale gelmekte
dir. 

Mesela Kısıklrda, mesela Çeng·el. 
köyU iskelesinde, mesela Beykozda 
ne bileyim meydanında bir iki kah
vesi veya gazinosu olan yerlerde her 
kahve, her gazino ayrı bir plak çal
mak ve bunu, karşıdaki rakibi sus • 
turabihnek üzere en yüksek perde
den çalmak suretiyle dünyayı velve. 
Jeye vermektedir. 

Birbirinin ayni olmıyan bu misiki 
parçalan tabiat kuvvetinden daha 
fazla bağırmak suretiyle yekdiğ'erile 
karşılaştığı zaman kulak için taham. 
mülü gayri kabil öyle bir (kakofoni) 
yani ses curcunası oluyor ki: 

- Amanın! Can kurtaran yok 

mu? Diye bağırarak kaçmamak için 

nefse büyük bir hakimiyet lazım ge-
liyor. · 

Bu kaJn:ecilerin musiki babında 

edna zevkleri olmadığı muhakkak. 
Y~lnız akılları, muhakemeleri de 
yok mu ki; birbirinin şarkısını bas. 
tırmak icin hep daha fazla t . .. - şama a 
sıstemı ıle mc:vdan)ara döktiikleri bu 
nota muzahrefatı müşterileri iz'aç et. 
ınektedir. 

. Ben, her şeyi hükl'ımctten. Bele • 
dıyeden, hulasa idari otoritelerden 
beklemek taraftarı değilim . Ferde de 
kabiliyetlerinin hududu dahilinde bir 
takım vazifeler ve tesebbiis hakları 
verilmesini isterim. L~kin izandan 
o derece mahrum adamlar ve man -
~~tan şol derece uzak hareket]cr gö. 
rnyorum :ki zıd kanaatime raihnen 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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iki Analı Çocıık 
Bir Mesele Ofdu 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Meh.met Ali, Çocuğu Sokağa B.ırakmak lstıyor, 

icra Kabul Etmiyor. Yakında Bip Dava Başlayacak 
Muhtelif mahkemelerde sek iz sen.elik hukuk ve ceza dava

larından sonra anasına teslimine karar verilen Nermin 
kanunun kat'i olarak tesbit ettiği hakiki anasından kaca~ 
rak sekiz ~er>:e yanında kaldığ~ muhallebici Aliye gitmiş, orta
ya yepyenı hır hukuk meselesı çıkarmıştır. Bütün büyük 
avukatlar ve hakimler bu mesele ile meŞ'gul olmaya başlanııs-
lardır. -

Asliye beşinci ceza tnnhkcmcsi, ı m:nzsmız. 
bu kararı r~isin muhalefeti ve iki Fatma İlhan Fakirdir. Beni yetiş. 
azan.m eks~riyetiyl~ ~erm~ş, temyiz 1:iremez, okutl. p adam edemez, de. 
tasdik etmış, Alinın ias"hilıı karar mişti.:. 
talebi reddedildikten sonra, hiiküın Nerminin bu ısrarı üzerine polis 
katiyet kesbetmiştir. Beşinci icra Nermine elini sürmemiş, icra me· 
memurluğu da kanunun hiikmünü muru onu münasip bir dille kandır. 
yerine getinniş ve iki defa çocuğu mış, ve anasına gotürmüştur. Fatma 
Aliden alarak anası Fatma ilhana İlhan dün icra ımemurluğuna bir is· 
teslim etmiştir. İki gün evvel, çocuk tida göndererek çocuğun kendisine 
tekrar Aliye kaçmıştır. tekrar teslimini istemiştir. lcra me. 
Fatma llhan evvelki gün AH aleyhi. muru istidadaki imzayı tanımadığı 

ne .. bir k~çırma ~av~sı ~çmıştı~" Önü., için, muameleye koymamıştır. Fat
muzdckı ayın yırmı bırinde ıcra cc. ma İlhan dün bir muharririmize: 
ıa mahkemesinde bu davaya devam - Artık bu çocuğun sıkıntısından 
edilecektir. Ali dün sabah beşinci yatağa düşüyorum. Bir ananın do. 
icra memurluğuna gelerek şu teklifi ğurduğu çocuğa sahip ohımaması ve 
yapmıştır: o çocuk tarafından: 

- Çocuk benim evimdedir. Ben, - Sen benim anam de~ilsin. seri 
çocuğu kaçırmıyorum. O kendisi ka. kabul etmiyorum, hitabına maruz 
çıp geliyor. Anası gelsin alsın. Eğer kalması ne :feci scydir. Alinin iste
mesuliyeti kabul ediyorsanız, ben diği yakında olacaktır. Sıkıntımdan 
çocuğu kapının önüne bırakayım, so. ölüp gideceğim, demiştir. 
kakta kalsın. - Ali ise: 

İcra memurluğu, bu teklif karşı· - Çocuk benimdir. Onun karyo. 
sında yapılacak bir şey olmadığına lasını bir köşeye koydum, elbisele
karar vermiştir. Eğer Fatma Ilhnn rini ve bütün hatıralarını hususi bir 
tekrar icraya müracaat eder ve ço. odaya sakladım. ÇocuR riıştünü ld· 
cuğunu isterse, icra memuru tekrar riık edince, elbette beni nnyacaktır. 
çocuğu anasına teslim edecektir. Fatma İlhanın yanında kalacağını 
Çocuğun kaçmaması için kanu. katiyen tahmin etmem. Dün bir ga. 

nun koyduğu bundan başka bir mü. zetede bir ananın iki çocuğunu ev. 
eyyide yoktur. Mütehassıs hukukçu. latlığa vereceğini okudum. Karıma 
lar ve cezacılar, bundan başka. bir bunlardan birisini almayı teklif et. 
müeyyide düşünemiyorlar. O halde, tim, o bnna: 
çocuk her gün anasına teslim edilse - Artık Nermfnin üstüne b!ijKa 
ve her gün de kaçsa yapılacak baş. çocuk alamam. Yarın çocuğum zah
ka bir şey yoktur. metsizce bana dönecek ve elbette be. 

Kanun, Fatma İlhanın çocuğu ev. nim olacaktır, dedi. Fakat çocuk yi. 
de hapsetmesi veyahut bağlnmasını ne bize knçtı. Ben gönderemiyorum. 
da şefkat hissine uymıyan ve ceznyı Bugün icraya geldim, isterseniz so
istilzam eden bir suç saymaktnd·r. kağa bırakayım, dedim. I<abul et. 
Nermin geçen gün kendisini Aliden mediler, demiştir. 
almıya giden polise: Alakadar icra memuru ise: 

- Bana katiycn ellnizi süremez- - Anası kanunen müracaat eder. 
siniz. Ben küçüğ'tlm, çocuğum. Ben, se, çocuğu alır, kendisine teslim e. 
babamın yanında kalmak istiyorum. deriz. Fakat çocuk her defasında 
Eğer elinizi sürerseniz, ;;izi dava e. kaçmaktadır. Kanunen başka yapa
derim. Benim hürriyetime karışa. cak bir şey yoktur, demi§tir. 

Darphanede Bir Cürmü Meşhut 
Ayar Memuru Eksik Ayar'!. Altan Bileziklere 

Damga Vururken Yakalandı, Mahkemeye Verildi 
Darphane ve Damga Matbaası müdürü Fuadın Darphane

nin altın evani damga memuru Mehmet ile tüccardan Kamil 
Tatari aleyhlerinde yaptığı cürmi.i meşhut hadisesinin duruş
masına dtin Asliye dördtlncü ceza mahkemesinde başlandı. 
Darphane idaresi 22 ayar altın l>i. 600 miligram altın kazımı~ ve bun-, 

!eziklere damga vurmıya mem:ır e. ları knğıtlara koymuştur. Işte bu sı. 
dilen Mehmedin bilezik tü~carı Kiı. rada darphane müdürü ve muavini 
mil Tatari ile uyuşarak, noksan a. ile alô.kadar memurlar içeriye gir. 
yarlı bileziklere de yüksek ayarlı mişler, evvela Mehmedin tistüntı a. 
altın damgası vurduğunu haber al. ramışlar, sonra da bilezL'<lerden ny. 
mış ve hemen tahkikata başlamış. n ayrı altışar yüz miligram altın 
tır. ı kazıtarak muayene ettirmişler ve 

Geçen gün Kamil Tatnri, darpha. bileziklerin düşük ayarlı olduğunu 
ne idaresine damgalanmak üzere 40 görmüşlerdir. 
kadar altın bilezik getirmi:i ve dam. Bunun üzerine de memur Meh. 
galanmasını istemiştir. Mcm'Jr Meh. metle, Kamil haklarında bir ciumiı. 
met bu bilezikleri beşer beşer grup. meşhut zaptı yaparak müddeiumu. 
lara ayırmış, ve her beş bilezikten miliğo teslim etmişlerdir. l\Iehmet 

buna da Belediyenin bir program çiz. 

mcslni 1 tcmeğe kadar varıyorum. 

Mustkl parçaları pestil gibi herkesin 

elinde \'C nğzındn yalanıp durdukça 
ve bu parçaların intilınbını kahve 
tiıbilerinc( meydan kahv~sindeki çı. 

raklnra \•erilen i im) ve gazino gar • 
sonlanna bırakıldıkça ondan bir ha. 
yır beklcm:!k Nasrettin Hocanın gü. 
IUn yol:'llrt olma ını ummasına hen. 
zer. 

Ö~rctmell ''e öjtrcnmeliyiz ki, tn. 
blatın gilzclUğini, özentisiz ve pli -
rUzsUz tatmak bUyilk bir ihtiyaçtır. 
Bu güzclllklcrl kendi silpriintii este. 
tiğiml7:1c ta~şiş etmesek ne kadnr iyi 
• lncak! 

dün kendisini müdafaa ederken: 

- Ben bileziklerin her beşinden 

altışar yüz miligram altın knzıdıın. 

Ben, bunların ayarlarını bilmem. 
Onlar kimyahenede tahlil edilir. Ben 
bilezikleri boyle gruplara ayırmış.. 

kcn, birdenbire ~udür içeriye girdi. 
Beni ayağa kaldırdı. Soydular, her 
tarafımı aradılar. Üstümde hiç bir 
şey bulmadılar. Benim kazıdığım al
tınlar kimyahanedc tahlil edilir. A. 
yarları yüksekse damgalarım. Değil

se darphanenin kasasında hıizcdilir, 
dedi. Kamil Tatari ise: 

- Ben, Mehmetle uyuşmuş ve o. 
nu suiistimale teşvik etmiş değilim. 
Diyordu. Muhakeme şahit 1erin çağ. 

rılması için talik edildi. 

7'AN 

Şubeye Davet 

Gercüş Halkevinin 
Köycülük Tetkikleri 

Beykoz. askerlik şubesinden: ı - Şu -
bemlzde kayıUı sakat subay ve erat ile 
E6,_hit yetimleri için M. M. V. den gönderi
len ikramıye tevzi cilzdnnlarının tanzim 
işi hcnOz ikmal edilmediğinden 24 tem -
muz 939 pazartesl g{!nUnden itibaren dağı
tılacağı ilan edilen lkrnmlyenin 31 tem• 
muz 939 pazartesi gUnilnden itibaren tev• 
z.le başlanacagı, 

2 - Şimdiye kadar şubeden cüzdan -
lnrını almayan sııknt subay erat ve şehlt 
Yetimlerinin ' acele 'şu~ye milracaatları. 

ikmal Kursları 
Kadıköy Hulkcvinden: Riyaziye. :fizik, 

ki~yn, edebiyat, tarih, İngilizce, Almanca 
ve Frensı~cn ortn ve lise lkr-.al imtlhnnla
rı kurslnrına knydolmak isteyenlerin ida
re memurluğuna murncantlnrı. 

* Kadıköy Hıılkcvinden: Evimizin şarpJ
lerinclp denizcilik \ e yelkencilik rnümare
selerl ynpmnk isteyenlerin şeraiti görmek 
ve kaydolmak Uzcrc iki fotografi ile mil -
rncaa tln1', 

• 
BC'ykoz askerlik şubesinden: l Beykoz 

şubesinde knyıtlı sakat subny sakat erat 
ve sehlt Yetimlerine ail 939 senesi tiıtiln 
ikramiyeleri p:ıznrtesi - çarşamba, cuma 
ıtünleri dnğıtılacnktır. 

Gercüş Halkevi mensupları köylülerle beraber 2 - Altıkadnrlnrm mczkür gilnlerde 
öğleden sonra saat 18 - 16 yn k-Jdar &y • 
koz Mnlmudürlfiğilnc nüfus, manş 'cüzdan
ları \'e 4 lnne vesika fologra!ı ile müra ·
cnatları. 

Cercüş (TAN) - Halkcvi köycü- etmişlerdir. 

lilk şubesi, 939 senesi çalışma pro - Köylüye kinin ve diğer ilaçlar tev-
gramını hazırlamış ve ilk seyahatini 

zi olunmuş, bir hasta köylünün te • 
merkeze bağlı Cümelin köyüne yap. 
mıştır. Bu geziye kaymakam vekili, davi ücreti temin edilmiş, dertler 

----o'----
ltüşvet Alan Mübaşir 

jandarma kumandanı Zeki Arman, dinlenilmiş ve öğütler verilmiştir. Mahkum ordu 
Halkevi reisi ve maarif memuru İb. Köylüye bir öğle ziyafeti. verilip 
rahim Oğuz, köycülük şubesi reisi ve raydalı bir gün geçirildikten sonra Tophanede Emin Pozla isminde 
malmüdürü Sadık Saygın da iştirak dönülmüştür. birinden otuz lira rüşvet aldığı için 

------------- ------- - -- te\•kif edilen müba ir Basri hakkın. 
Çatalcada Şap 
Hastalığı ve 

Çekirge Kalmc:dı 
Çatalca, (TAN) - Karacaköv ııa

hfyesi hariç olarak, kazamızın bi\+ün 
köylerinde martta çıkan şap hastalı. 
ğı, başka tarafa sirayetine meydan ve 
rilmeden, boğulmuştur. Şimdi ya~nız 
merkezin üç köyü ile BüyükçekmC<'e
nin on köyünde şap hastnlığı vardır 
ki o da tamamen söndürülmek iize
rcdir. Bu sebcble kordonun vakın-
aa :tı.Einn n 'k 1ffimrun neınenıym·. 

Bu hastalık, iktısadi bazı mii§ • 
küllere sebep olmuştur. TekirdRğ vi
liiyeti müsaade etmediği için köylii
ler, kömürcUlükle geçinen İstranca 
ve Karacaköy havalisi halkı, Cerke'> 
köyüne gidememektedirler. Üç ay -
danberi devam eden bp sıkıntılı va
ziyetten halkın kurtarılması icin zi
raat Vekaleti nezdinde te~ebbüsatta 
bulunulmuştur. 

* 17 köyde görülen çekirgeler, ge-
celi gündüzlü çalışma neticesinde im
ha edilmiş, rnezruat k.ıırtarılmıştır. 
Pek az ve uçkun halde kalan çekir
gelerin de imhasına çalışılmaktadır. 

-o-

Kaman Köyde Bir Cinayet 
Bartın - Kaman köyü civarmcla 

bir cinayet işlenilmiştir. Ayni köy 
lü Fevzi oğlu İdrisin bir çalı dibin. 
de ölüsü bulunmuş ve kafasının hal
ta ile parçalanmış olduğu görülmüş
tür. Tahkikata göre, kız karrfoşiııi 

boşadığı için İdrise gdrez bulunan iz. 
zet Temeltaş ile maktul karşılaşın
ca kavga etmişlerdir. İdris, taban • 
casını kullanmış, silah sesini duyan 
İzzetin kardeşi İbrahim Temeltaş 
vaka yerine koşmuş ve karısiyle bay 
rlmcşru münasebette .bulunduğu i. 
çin zaten diş belediği İdrisi balta ile 
öldürmüştür. 

İzzet ve İbrahim kardeşler tev
kif edilmişler, suçlarını ikrar etmiş
lerdir. 

-o-

Ba rtanda Şarbon 
Bartın - Bir kısım köylerimizin 

hayvanlnnnda şarbon hastalığı gö· 
rülmiiştür. Vilayet baytar Müdürü 
Nafjz Güngör ve Zafranbolu Baytl\
rı Hüsnü Kişioğlu, hastalık mınta -
kasına gitmişlerdir. Hastalık tama· 
men geçinciyc kadar orada kalacak
lardır. ı 

Şarbonlu mıntakalar kordon al -
tına alındığı gibi hayvanlara aşı tat
bikine de devam edilmektedir. 

-0---

Bir Kaçakçıhk 
Köstenceden gelen Prenses Marya 

vapurunun şef kamarotu Mihail vv. 

pur limanımıza girdiği esnada yolcu

lara dôviz mukabili Türk parası ve
rirken yakalanmış, 'mahkemeye tevdi 
edilmiştir. , 

Metresini Öldüren 

Dursun 12 Seneye 

Mahkum O~du 
Bursa, (TAN) - Karısı Zehravı 

çok sevdiği halde, arkadaşlarının ;s. 
rarı üzerine gittiği umumi evdeki 
Karacabeyli namile mnruf Fatmaya 
tutulan ve ondan da vazgeçmeyen, 
bu yüzden karısı deli olan ve bir 
gün Fatmayı tabanca ile feci surette 
öldürdükten sonra aklı başına ge -
lince kaçmak jsterkcn kend.is.i de a-
ır sureCt.e aralanan Krtvın makı-

nist mektebinden mezun Mevhid oğ
lu Dursunun muhakemesi bitmiştir. 

Dursu un cinayeti mü~t?hevvircn 
ika ettiği neticesine varılmış, 12 se
ne ağır hapsine ve 400 lira ölüm taz. 
minatı vermesine hükmolunmuştur. 

--o--
Kardeşini Pencereden Attı 

daki duruşmaya dün asliye dördün-
cü ceza mahkemesinde devam edil. 
di. Müddeiumumi Kemal, iddiasını 

söyliyer~ hadisede rüşvet rengi 
görmedi. Suçlu, mahkemeye ecza 
kanununun 213 üncü maddesile sev
kedildiği halde kendisine 503 üncü 
maddeye göre ve adi dolandırıcılık 
suçtyle ceza verilmesini ve dolandı. 

rılan paranın az olmasının da hafü. 
letici bir sebep olarak nazarı itiba. 
ra alınmasını istedi. 

Mahkeme bu tnlep dairesinde 
kendisine 3 ay hapis ve füi lira pa. 
ra cezası vt!rcli. Fakat ltendisinln 
hi• -..ı11;.... ~l'J)ur.u -1-a--.-~-.... ,:a.,.._ 
layı cezasını J..:> gun art.\u'd1 

Suçlunun mevkufiyetinin devamı. 
nı da karar altına aldı. 

Doktor Fuat Sabitin 

Casusluk Muhakemesi 
Casusluk yaptıkları iddiasıyle tev. 

Bursa (TAN) - Mantıcı mah?l- kif edilen doktor Fuat Sabit, Nu. 

lesinden Mehmcd Naim adında 20 rettin ve Rıza Bakırın muhakemele-

yaşlarında bir genç, asabi bir buhran rine dün asliye ikinci .'.:"~- -.nahke. 

sırasında, kardeşi altı yaşlarındaki mesinde' devam edildi. Fl..~ Sabitin 

Semnhati evin penceresinden sokağa ve arkadaşlarının gösterdikleri mü. 

fırlatmıştır. Semahat hafifçe yara- dafaa şahitleri dinlendi. Şahitler a
lanmıştır. Yakalanan Natmin dimaği 

1 
rasında Türk sazı şairi saylav Meh. 

bir hast 1 kl ı · ı 1 1 d r. met Emin, doktor Mazhar Osman 
a ı a ma u o up o ma ısı a- doktor Hasan, Halim Sabit, Tevfik 

rnştırılmaktadır. c 1 'b' k' T" k ocag~· ·· · cma gı ı es ı ur • muessıs-
-o-

Gir Musevi 
Müslüman Oldu 

İzmir - Orhaniye mahallesinde 
havai sokağında 26 numaralı evde 
oturan Musevi Serina adında genç 
bir kız, Mustafa isminde bir Türku 
sevmiş ve İslamiyeti kabul edeceği 
için ihtida muamelesinin yapılm:ısı 

hakkında bir istida vermiştir. 
-o--

Zonguldak Parti Reisliği 
Zonguldak, (TAN) -'C. H. Par

tisi reisliklerinin valilerden alınması 
üzerine, Halk Fırkası reislik veka· 
letlni, Halkevi reisi Tahr Karaoğuz 
ifa etmektedir, Reislik için bugfın

lerde intihap yapılacaktır. Tahir Ka
raoğuzun intihabı muhtemeldir. 

Konya Valiliğinden : 

leri de vardı. Muhakemı:? gelmiyen 
şahitlerin çagrılması için talik edil. 
di. 

Afyonda Binalar 
.Boyanacak 

Afyonkarahisar (TAN) - Beledi

ye, binaların boyanmasını emre~iş 
ve her semt için ayrı ayrı boya renk. 

leri intihap eylemiştir. 

-o--

lzmirde 8 Bin Lira Çahndı 
İzmir, 22 (Tan Muhabirinden) ·

Türk tütün limitet şirketi veznesin. 
den sekiz bin Ura çalınmıştır. Bazı 

kimseler şüpheli olarak yakalanmış.. 

lardır. 

l - Konya - İstasyon - Beyşehir Yolunun 1+528.70 - 2+243.10 
kilometreleri arasındaki (25399) Lira (92) Kuruş keşif bedelli parke taıı 
ihzar ve fer i işi (20) gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 - 8 - 939 Perşembe günü saat 15 de vilayet daimi 
cncUmeni odasında yapılacaktır. 

3 - ııuvakkat teminat (1905) Liradır. 
4 - Bu işe ait keşif, pro~~. plan ve şartnamelerle müteferriğ evrakı fen. 

niye her gün mesai saat!e~i içinde Konya Nafıa Müdürlüğünde görüle. 
bilir. Ve 2 Lira mukabUin de temin edilebiflr. 

5 - Taliplerin 1905 Liralık muvakkat teminat mektup veya makbuzu 
ile Ticaret Odası kayıt vesikasını ve ihale tarihinden (8) gün evveline 
kadnr Konya Vilayet makamına müracaat ederek alacakları ehliyet ve
sikasını haiz olmak şartlle 2490 sayılı kanun n tarü ettiği şekilde hazır. 
lıyacakları teklif mektubunu ihale saatinden bir saat evveline kadar ve 
makbuz mukabilinde Vilayet makamına tevdi etmeleri lazımdır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. (5:l2ôl 
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ANKARA RADYOSU 
Tü rkiye 
Türk iye 

R adyodifüzyon 
Radyosu Ankara 

Dalga Uzunlu!u 

Postalan 
Rfdyosu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m, 9456 Kes. 20 Kw. 

Paıar, 23. 7. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği (klA· 
sik program) Ankara radyosu kiımc ses 
ve saz heyeti, 13,00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve metl!OroleJI haberleri, 13,1~ Mil
:ıik (kilçük or!tcstnı - Sei: Necip Aşkın), 
l - Brussclmans - Felemenk raksı 

2 - .J, Strauss - Güzel mavi 'l'unada 
(Vals) 

8 - Eduard Künnclte - Teessür valsı 
f --Hnnns Lôhr - Bavycıra valsları, 
5 - J, Brehms - Macar dansı No. 9 
6 - Frnnz Lchar - Çocuk prens opc• 

retindcn Potpuri, 
14,15 - 14,30 MUzlk (plano sololar -Pl.) 
18,30 Program, 18,35 MU~ (Şen oda 

müziği - lbrahlm Özgür ve Ateş böcek
leri), 19,00 Çocuk snaU, 19,25 Türk mQ&· 
ği (r'asıl heyeti), 20,00 Memleket saat a
yarı, ajans ve metl!OroloH haberleri, 20,ıo 
Neşeli ıtlAklnr - R., 20,15_, 'lftrk müzi~I 
(S ı: erltr1 ve ınrkılar). 

ı - Hic ı: ~re'Vi, 2 - Suphl Ziya -
Hicaz şarkı - Anılsın yar ile, 3 - Asım 
bey - Hicaz şarkı - Her zahmı clğersuze, 
4 - Kemençe tnks1ml, 5 - Arif bey -
Hicaz prkı - ·Tasdi edeyim, 8 - Hicııı: 
arkı - lndJm yarin· bahçesine, 7 - Hi

caz saz ısemalsl, 8 - Halk türkilsü - Sür• 
mclimin gözlerine, 9 - Halk türküsü -
frafa J'incnn koydum, 10 - Halk tllrkllsü 
- Mcnek§elcr tutam tutam. 11 - Oyun 
havası, 2ı,eo Müzik (RlyaseUcümhur ban
dosu - Se• İhsnn Künçer), ı - Kuts
chera - Dai ve vadiler (marş), 2 - Al
lan Macbeth - Entcrı:nedzo, 3 - Satnt -
&ens - "Phneton~ (SenfonJk parça), 
4 - Gnvdlncr - Dans, 5 - BcrUo.ı -Ma· 
car Mıırııı, 2ı,so Anadolu ajansı (Spor ser
visi), 22,00 Müzik (Cazband - Pl.), 22,45-
23 Son ajans haber1cri ve yarınki pro-
gram. 

--o-

p C J istasyonunda 
Seyfettin Asal Konseri 

Türkiyenin tanınmış musiki üs. 
tadlarından ve İstanbul Konscrvatu. 
arı Profesörlerinden Seyfetin Asal 
bu kere Memleketimizin en oüyük 
Radyo müessesesi olan Türk Philips 
Şirketi tarafından Philips Fabrikn. 
!arının Hilverswn'daki hususi istas-
J ---- ---· - --

25 '.l'emmuz 939 Salı Akşamı biz.im 
saatimizle 21.30 da armonize edilmi 
Türk halk şarkı ve dans hnvaların. 
dan m ürekkep konserini verecektir. 

YENi NEŞRIY AT : 

Çığır mecmuasının yeni felsefi ve içti
mai neşriyatı - Ankarodn çıkma~ olan 
CıJır mecmuası, ayrıca felsefi ve :fçtimol 
eserler neşrine devam ederek, ta~n 
yerli bir fikir havııyi neslmiıd yarat 
çalısmaktadır. En son olarak Peyaml S 
f'ıının (Felsefi buhrnn), Ömm- Barkanın 
(Osmanlı lmpnratorluğundn kurulu~ dev -
rinin 'toprak meseleleri) ve Mustafa S.eldp 
Tuncun (Yeni Tilrk kadını ve ruhi müna· 
sebellcri) unvanlı eserlerini kitap halinde 
çıko•ııştır 

• 
TUrk kanunu medenisinde mir~..?!!'

kilmlcrl ve tatbikatı - Bu isimle ve bJ.ı -mevzuua dair, herkesin kolaylıkla okuyup 

istifade edebMeceğl lisanla, İstanbul sulh 

hı'lklmlerlnden Cevat Erkul tarafından ya
zılnn eser, kitap halinde çıknrılmıstır. 

Niıan Merasimi 
Merhum General Ismall hn!ide!ll 

Bay Ali Rıza Karaman kerimesi Ba
yan Müzehher Karamanla avukat 
Orhan Arsalin nişan merasimi Göz. 
tepedeki köşklerinde tal'afeynin ai. 
leler;:i arasında icra ol~mu~tur. 

Genç nişanlılara saadetler temenni 
ederiz. • ..... ı _,,..,. ...... 

Tecrübeli Bir Muallim 
Lise riyaziye .. fü~lk • Kimya • ol. 

gunluk imtihanlarına talebeleri ve. 

rimli ve kısa bir usulle yetiştiriyor. 
Adres: Kadıköy _ Kadife sokak 

numara: 4 !\f. Nevzat 'f an. 

Budapeıta radyosu 
tenoru 

J. KISHONTI 

ve Budapeştc operası sopranosu 

RUDOLFFY 'nin 

NOVOTNI 
Bahçesindeki parlak muvafia. 

'9.. kıyetleri devam ediyor. ,.1 
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ABONE 
Tllrklye 

BEDELi 
Ecnebi 

1400 
750 
400 
160 

Kr. ,, 
it 

it 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 

1 Ay 

~800 

1500 
800 
aoo 

Kr. .. 
it 

it 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adres değiştirmc.k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru:ılulı: 
pul il~vesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELE9'.İ 
·'' . , 

Almanyada 
Harp Korkusu 
Derler ki dünyadan harbi lraldır· 

manın en kestirme yohl, dev. 
let idarelerini halkın eline bırak
maktır. Halk sulhe o kadar aşıktır ki, 
hiç bir zaman harbe taraftar olamaz. 
Halkın biitün gayesi, sulh ve sükun 
içinde çalışmak, refaha ermek. me • 
sut yaşamaktır. Harp onun bütün ga· 
yelerini bir hamlede yıktığı için halk 
harbe düşmandır. 

Bu hakikatin en güzel misalini 
Almanyada göriiyoruz. Alman dev • 
Jet adamları beş senedenberi harp e
debiyatı yapıyor, ıniitemadiyen 

harpten bahsediyor, yalnız Alman 
miIJetinin değil, biitün dünyanın hu
zurunu kaçırıyorlar. Halbuki Alman. 
yadan gele.nler Alman milletinin 
harpten korktuğunu söylüyorlar. 
Nasıl hal'p istesin ki, bugün harp sa. 
nayiini beslemek için yapılan f cda
kıirlıktan dolayı et bulamıyor, yağ 
bulamıyor, yumurta bulamıyor; hu. 
Jıisa yiyecek bulamı~·or. Şefleri d~ 
onlara yağ yerine bombayı tavsiye 
ediyorlar. 

Maamafih, harp korkusu Alman 

ricaline de sirayet ctıneğe başlamış. 

tır. Çünkü demokrasiler kuvvetlen

miş ve yüksekten konuşmağa başla. 

nıışlardır. İngiltere artık korkusuz • 
ca bir harbe girebUaeek derecede 
4 ...... u .. uıuıgıut, :ı!ı\'\ cl.ce 'karşııarın 

dakilerin zaaflarından istifade eden 
totaliter devletler artık blöfün para 

etmiyeceğine kanaat getirıneğe baş. 
lamı şiardır. 

Bu kanaat, onları da harp ihtima. 
li karşısında düşünıneğe mecbur et
miştir. 

Bu sayede Avrupa Üzerinde bir 

sulh havası esmağe başlamıştır. Av. 

rupanın miihim meselelerle karşıla. 

şacağı tahmin edilen ağustos geHr

ken, ortalığı su]h sözleri kaplamıştı~. 

Demokrasiler kuvvetli olmanın, 

kuvvete boyun eğmemenin faydaları. 
llı ıiındid~n ffplamağa başlamışlar
du. 

* Yeril Mallar Sergisi 

İstanbulda her sene bu mevsimde 
açılan Yerli l\Iallar Sergisi açılmak 
üzeredir. Bu sen~, geçen seneki ku • 
surlar nazan dikkate alınarak, sergi. 
nin ınlinıkün olduğu kady güze] ve 
mükemmel olmasına çalışılmakta • 
dır. Vali bizzat sergi ile alakadar ol. 
maktadır. Sergi işi ile meşgu] olan 
alakadarlar da, bu seneki serginin 
yerin dal'lığına rağınen, ze\·kli ve 
mtikemme] bir eser olmasıw temine 
gayret etmektedirler 

l\faamafih daimi sergi binası ya. 
pılmadıkça Yerli MaJJar Sergisinin 
istenilen kemali bulmasına imkan 
yoktur. Valimiz, bu binanın gelecek 
seneye kadar hazırlanacağını müj • 
delemektedir. Yerli Mallar Sergisi 
ancak o zaman kemalini bulacaktır. 

Valinin bu vesile ile İstanbulda 
beynelmilel bir sergi tesisi fikri iize. 
rinde çalışması da şayanı mernnuni. 
yettir. 

Yıldırım Çarptı 
Bartın - Saziye Dereköyünde 

Osman Demribiikenin karısı Havva, 
geceleyin yağmur yağarken, ahırda. 
ki ineği sağmağa başlamış, bu esna
da düşen yıldırım hem kadını, hem 
hayvanı öldürmüştür. 

Kocareis köyünde Mehmed Ça -
vuşun karısı da akşamleyin ahırda 
mandasını sağarken bir yıldırım düş
müş, kadınla mandaya bir şey olma
mışsa da dört koyun ölmüştür. 

TAN 5 

jf lHJ&lFV LA .~D~ .~~~&C=Il&lID_~~!] 
Lokman Hekimin ''YE,, 

1 
Sırası geldikçe : 

Gazete Şehidi 
Yazan: Aka Gündüz 

- BüyUk mevzuun bir fasıl ba~ı -

Mudanya • Bursa yolunda işle. 
yen yolcu otobüslerinden bi. 

ri bir köylü çocuğu parçalamış. Tabii 
isteyerek değil. Araba hızla gider. 
ken yolun üzerinde birdenbire iki 

U z~n senelerden sonra 
Istanbula dönüşümde, 

baktım, eskiden ancak bir 
kaç yüksek otel, klüp veya 
gardenparti eğlencelerinde 
rastladığımız oldukça nadir 
ve çoğumuzca tamamen meç
hul bir uzaktan tanıdık - bı
rakınız Beyoğlu caddelerini -
yayıla yayıla, rağbet göre gö
re Y edikule surlarına kadar 
yürümüş gitmiş herkesin e
linde ve ağzında ... 

B uıı_u. icat eden Lord, günün 
bırınde, sevdiği o nesne

nin Paristeki "Cokey Klüp,, ün 
kumar salonundan fırlayıp İs· 
tanbulun Topkapı semtinde, iki 
kale bürcü arasına sıkışmış bir 
sinekli bakkal dükkanında mevki 
tutacağını şüphesiz tahmin ede
mezdi. Yine tahmin edemezdi 
ki kendi Aristokrat adını alan 
bu nesne sayesinde, bir gün 
soyadı İstanbulun, camekanlar
da en çok okunan bir ismi olsun! 

Bilmem sezebildiniz mi? Sand
viçten bahsediyoııum. 

Dört el ile sarıldığımız bu pra
tik azığın biraz da tarihini bilmek 
faydasız sayılmaz: İngilterede bir 
Montagu ailesi vardır, pek eski 
ve çok meşhurdur, bunlardan bi
ri. Conte de Sandvich müthiş ku
marbazdı, oyun masasına oturdu 
mu kalkmak bilmezdi, kağıtlarla 
uğraşırken yemek zamanlarını 

geçirir, karnı acıkırdı. Kendi mi 
düşündü, bir kendisinden akıllı 
sadık uşak mı, nihayet hem oyna
ması, hem de aç kalmaması çare. 
si bulundu; incecik kesilmiş has 
ekmeklerin arasına tereyağ, hav-

n"tP..., ,.. •• _.. ,..,._.,.. ' • 

da sıkıştırılarak önüne konulurdu, 
müsrif lord da bir yandan oyunu
na devam eder, bir yandan da a
tıştırırdl; işte sandvic bu suretle 
kibarlar arasında taammüm etti. 

1 
~fg 

B izdeki tarihine gelince pek 
yenidir. Çocukluğumda İs. 

tanbulda yerleşmiş ecnebi aileler. 
le birlikte, bir kaç kere kır gezin
tileri, kotra dolaşmaları yapmı~
tık; ilk defa onlarda gördüm ve 
kaz ciğeri ezmesile yapılmış olan
larından pek hoşlandım. Gel za. 
man, git zaman büyüdük, yetiş
tik, gardcnpartilere davet olun
duk; böylece üç, dört kahvaltı da 
sandviçle yaptım. Sonra yollan
dık; döndük, dolaştık; yine yeri
mize ulaştık. Vay efendim vay, 
kotrada ve hususi parklarda ne
zaketle, ucundan tutup aheste a
heste yediğim sandviçler - ek -
meği çok, katığı az bir şekle gi
reı:ıek - cümlealemin ~ğzında .. Şöy
le başından yakaladılar mı, dille. 
rinin üzerinde bir, iki dönüyor, 
lop. mideye iniyor 

Afiyet olsun. 

Demediği 
Yazan: 

Refik HALİD 
yar peyniri koyuyorlar, lüks cinsi
ne sığır dili sokuşturuyorlar ve "yi 
yeceğimiz hazır, buyurunuz, artık 
gidelim!,, diyorlar, Ben de Cont dö 
Sandviç'e ata tuta, halimize du
dak bilice büke. canımın sıkıldığını 
kaşlarımın çatılmasından belli e
de ede yolu neşesiz, tutuyorum. 

E vet, pratik şey, zahmetsiz u. 
sul ama niçin pratik olmak 

merakınday1z? Vaktiniz o kadar mı 
dar, işiniz bu kadar mı çok? Öyle 
ise sandviç başlı başına koca bir 
inkilabın delili, bu inkilabın do
ğurduğu bir ihtiyaç olacak. Ma
demki sandviç yiyoruz, demek kj 
meşgulüz. 

Her ne olursak olalım güzel İs
tanbul mutbağının ufak evlerde, 
belki de bazı zahiri büyükçelerin
de, kapandığına işaret o sand
viçtir. 

Zira deli lordun altınla oynar
ken kendisine bulduğu hazırlop 
lokmayı biz esas yemeklerimizin 
yerine koyduk. Mide bastırmak
tan ve ikindi kahvaltısı yapmak
tan ziyade yemek istihasını kes • 
mek, yalancı ve noksan bir tok. 
luk vücude getirmek için kullanı
yoruz. Mevsime göre sinemaya ve
ya plaja gidebilmek için, oralar. 
da gözlerimiz kararıp safram1z ka
barmasın diye, atıştırıp geçini. 
yoruz; göz zevkine mide zevkimi· 
zi feda ediyoruz. Tam sofra ku
rulacağı ve yemek aktarılaca,ğı bir 
saatte ağzına sandviç tıkmakla 

meşgul insanlara gözüm iliştikce 
anlıyorum ki evde lezzetli buha
rını salıvererek tıkır tıkır, keyifli 
keyüli, yüreği ata ata kaynıyan 
bir tencere yoktur. Tenceresi tı
kırdamıyan bir ev kadar da ha. 
zin, boş, nursuz ve imansız bir a
ile yurdu tasavvur edilemez • 

Mutbak tezgahı önünde bir ka
<lın, tuvaleti önündeki kadından 
fazla kadınlığı temsil eder. İkisi
ni birleştıi.rene ve yakıştırana ne 
ınutlu! 

Sonra doğrusunu m1 istersiniz 
asıl sandviç, dükkanlarda dizi 
dizi, tınazlar gibi yığılan o pey
nirli ekmek parçasına denmez. E. 
sasta, icadında ve kibarlığında bu 
gıdanın ekmek kısm1 pek zayıf 
tı; adeta el içindekine sürünme-

sin diye bir incecik mahfazalık 

yapardı; etrafında da kabuğu yok
tu; torpil biçiminde de değildi, 

yuvarlak veya dört köşeydi; şöyle 
yerken ağızda sadece tad bırakır. 
erir, giderdi; yerken deve hamur 
yutar gibi zorlukla yutkunmaz ve 
un helvası yer gibi nefesinizin tı. 
kandığını duymazdınız. Yirmi ta· 
nesi biribiri üstüne konsa ancak 
on santimlik bir boy yapardı. Şim
di bunu, eskidenberi bildiğimiz, 

mekteplerdeki arnavut bakkalın 
"beş ekmek, beş peynir" ine ben
zetmişiz; yalnız adı kibarlaşmış, 

beyne im ilelleşmiş! 
Sandviç, olsa olsa simitlerin 

yerine geçmeliydi, yemeklerin de
ğil. 

F akat gıda hususunda f stan. 
buldaki büyük değişiklik 

lordun azmanlaşmış ve tanınmaz 
hale gelmiş, çerez iken fodullaş
mış keşfinden ibaret değil; bir de 
pasta ve pastacı bo1luğu arız ol
muş. Öteki hiç olmazsa mide boz • 
maz. terkibi mallım ve basit bir 
şeydir, ya bu? o neden yapıldığını 
bilmediğimiz. lakin en az ihtimal 
bayat yumurta katıldığına süphe 
etmediğimiz kremleri, mahIUt ol
ması iktiza eden yağları, cinsi bel. 
lisiz reçel artıkları, acaip nesne
lerden süsleri, çiy renkleri. Hiye. 
roglü şekilleri ve "Adis-Ababa'' 
dan tutunuz da çorbayı hatırla tan 
"sup" lara kadar münasebet.siz 
isimleri ile pastalar - bütün göz 
alıcılıkları hilafına ve belki de o 
sebepten • hep mide bozucu birer 
abur cuburdan ibarettir. 

Vaktiyle - o kadar da eski değil, 
yirmi sene evvel - pek iyi bilirim, 
pasta yalnız Beyoğlunda sekiz. on 
dükkanda, Karaköyde Cenyo lo
kantasında ve Kuledibi ile Gah
tasaray karşısında iki fırmda i::ıu. 
lunurdu; o zaman en iyisini Löbon 
ve Tokatlıyan yapardı. Köprüyü 
geçtiniz mi pasta kaybolur, süt
laç, pandispanya, revani revaç bu
lurdu. Yalnız Aksarayda Lale. 
li camiine yakın iki pastacı dük -
kanı bilirdik ki bunların asıl işi 
Kumkap1, Yenikapı hıristiyanları. 
na nişan ve düğfın şekeri hazır
lamak ve süslü mum satmaktı. 
Pastamsı şeyler de bulunurdu a
ma rağbet görmediğinden bunlar 
tabaklarda, tepsilerde kurur. kok· 
laşır, ısırınca veya bıçak sürünce 
k1rılır huHisa satılmaz. haftala!"ca 
kalırdı. O dükanların isimleri 
de alafranga şekerci idi. 

Fakat ben sandviç'in aleyhin· 
deyim; ille bir şeyin aleyhinde ol
mak, hafüinden olsun bir şeye 
ınuhalefet etmek için değil... Q. 

caklan söndürdüğü için! 
O fikirdeyim ki sandviç yü

zünden fstanbulda mutbak baca. 
sı dumanı yarı yarıya tütmez ol
du; halk hoş, çeşnili, ince, mari
fetli yemeklere mahrum kaldı; a
deta ağzımızın tadı kaçtı. Bu iti
barla kumarbaz lorda karşı ,öf. 
ke duymaktayım. Bereket ki her 
canekan üzerinde "Sandviç 5 
kuruş" yaftasını gördülcçe bunu 
nam ve şöhretine "beş paralık 

kıymetin var" manasında bir tariz 
addederek teselli bulmaktayım. 

1 MiHVER DEVLfTLERINE GÖRE SULH: -ı 
ı 

Bu öfke sandoviç'in dükkanlar· 
dan ve sokaklardan evlere kadar 
girmesi, hatta kır eğlencesi ye
mekleri arasında ehemmiyetli bir 
mevki tutması yüzünden yazın 
daha fazla artıyor. Dört çavdar 
ekmeğini inçe ince kesip arasına 
bir bıçak sırtı. tereyağı, bir miskal 
tarama veya zar kadar ince grav-

Mihver devletlerine göre: - Yegane utihdal 
ettiğimiz gaye •ulhtür. 

B ugün Divanyolunu tuttur
dum mu sol kol üzerinde 

pasta &atmayan dükkana az rast
layorsun. Hatta 'o bir şey değil, 
geçen gün Florya dönüşü Edirne. 
kapıdan otomobille dönerken ser· 
viler ve kovuklu taşlar arasında 
da kendisiyle karşılaştım; bir co
cuk. mezar taşma camektınını koy
muş, pasta satıyordu. Bunu sata 
dursun ben ilk önüme çıkan fırın. 
daki gevrek ve sıcak simitlere, su
sam kokusuna adeta imrendim. Es. 
ki adamlar bizlere "köftehor" der
lerdi, sağ olsalardı şimdi "pasta
hor" diyeceklerdi. 

çocuk peyda olmuş. İkisi de gözleri 
dünyayı görmiyecek derecede bir 
hırs vtı heyecan içinde otobiil:ie atıl
mışlar: 

- Gazete! Gazete! 
Diye haykırarak yolculardan ga. 

zetc istemişler. Kaza bu sırada ol 
muş. 

- Gazete! Gazete! 

Şurasını söyliyeyim ki pasta a. 
leyhinde bulunan ben. bırakalım 
o nefis midye dolmalarını. istakoz 
salatalarını, biberli asideleri, hün
karbeğendi ve fırın pilakilerini. 
hatta puf böreği ve kaba gözle
meleri, basbayağı bir yemek zan
nedilen ala bir kuru fasulyeyi 
pilavla karıştırıp tabak tabak atı§'
tırmasını seven ve zerre kadar ra. 
hatsızlık hissetmiyen bir saii;lam mi 
deli yemek düşkünüyüm. Pastala
ra garezim de zaten. sizleri böy· 
le pasta ve mahut sandviç gibi 
kibar edalı, sahte vekarlı gıdalara 
düskün görüp kaba fasulye ve de
mokrat pilavdan malınım buldu. 
ğum içindir. 

Bunu yalnız o yolda mı • kaza 
şehidi olacak kadar derin bir hırsla. 
ararlar? Memlekette dolaşanlar bi. 
lirler ki nakiJ Yasıtalarınm uğrayıp 
geçtiği pek çok yerlerde bu böyle • 
dir. Gazete kelim~sini bu mevzuda 
kendi manasıyle almamalıdır. Gaze
tenin onlarca manası şudur: • Oku -
yacak bir şey ... ::\Iccmua, risale, ki. 
tap, destan, ne olursa olsun bize bir 
şey veriniz ki okuyalım. Üç veya beş 
senelik köy mektebinden çıkıyoruz. 
Çıktığımız gün biilbüller gibiyiz. Şa
kır şakır okuruz, cızır cızır yazanz, 
tıkır tıkır hesap yaparız. 

Aradan üç beş değil, bir iki yıl 

geçer geçmez, hiç mektebe gitmtımi. 
şe döneriz. Öğrendiklerimizi, destek. 
leyip besleyemediğimizden, yani o· 
kuyacak bir şey bulamadığımız • 
dan ve işte b ö y l e iki köy. 
deşten birisi bir gazete uğrunda ka
fasını, barsaklarını otobiis altında 

ezdirir. Bununla beraber sağ kalan 
larımız hırslarından isteklerinden 
vaz geçeıniyeceklerdir, yine yol • 
culardan koşa koşa, haykıra yalvara 
(okuyacak bir şey) istemekte devam 
edeceklerdir. 

Evinde bir etli patates tencere. 
si kaynıyan adam. s9kakta dört 
pasta ve iki sandviç yiyerek kc:ı· 
nn doyuran kimseden daha mem
leketçi, daha İstanbullu, daha me
suttur. Bir ufacık masa, bir temiz 
örtü, ortadaki küçücük güveçte 
tüter dumanile bir yaz türlüsü ve 
kenarda bir iri dilim buğulu kar
puz ... İşte yemek odur. keyif odur. 
ev öyle olur ve insan böyle karın 
doyurur! 

Pastalar ekseriyetle yutulurken 
hafif, yumuşak, eriyici sanılan, 
fakat mideye indikten sonra ağır. 
lığı, kabalığı, "gecimsizliği an la~1-
lan birer yiyecektir. Hatta bana 
öyle gelir ki yerken kesip veya 
1sırıp küçülttüğüm parçalar içe
ride tekrar biribirJerini arayıp 
bulurlar, muhabbetle kenetlenir
ler, sonra da sıkışırlar. komprime. 
leşirlcr, kursun parçasına döner. 
ler. Adeta durdukları yeri duya
r1m ve elimi sürsem karnımın üze
rinden kabarıklık ve sertliklerini 
gfüeceğim sanırun. Ya, ağ17ıhı. 
gittikçe kirişleşen çeşnisi? 

P asta gıdalanmzın koketleri 
ve kokutlarıdır. 

Onlar gibi süslü, boyalı, koku
lu, cazibeli. aldatıcı ve neticede 
zararlı şeylerdir. Nerelerde, na
sıl, nelerle yapılıyor? O yalancı 
güzelliğine, ezilerek, mınc1klana. 

ra . sulandırıp Hizucetleştirerek 

(bu kelimenin telaffuzu biraz güc, 
pepemelerle kekemelere gelmez!) 
eleklerden, kevğirlerden, tulum
balardan ve kalıplardan gecirerek 
kirli garson ve yamak elleriyle 
ne münasebetsizce sokuluyor pek 
bilmiyoruz. Ama buz camekan~ 
larında, Allah için. temiz, şirin, 
hoppa. cilveli ve hatta mide ba
kımından belki de seksapelli duru
yorlar. İnsanın. şöyle, bir ondan. 
bir bundan, bir kremalısından, 
bir meyvalı. bir Hindistan cevizli, 
bir çukulatalı, bir sade. bir kat. 
mC!lrHsinden çekip ~ekip yiyece
~i. yemeden evvel ok!,ııyacağı, yü
züne gözüne süreceği bile geli
yor. Miibareklerde, hasbalıu·cla. 
hoppalarda öyle bir duruş, bir 
kendini satış. bir iştihayı açıs, 
mideyi bir harekete getiriş var ki, 
adeta. kendi dillerinden her biri-

- Lokman hekimin ye dediği 
benim! 

Diyor. Sakın ha. Lokman hekim 
sağ olsaydı veya lokman ruhu dile 
ı;'.elseydi şöyle bir vecize söy !er
di: 

- Sakın yeme, 5 pasta = 1 
hasta. 

Bu uh'i mevzuu ve tilvi şehit olu. 
şu bir ahmak kafa şu tarzda mütalea 
edebilir: 

- TahJil ve takdirin yanlıştır 
O çocuklar hiç te okumak için gaze. 
te pe~inde koşmazlar. Ya, 1 - Beda
va alacağı gazeteyi köyliiye kırk pa. 
raya satıp nane şekeri almak için; 
ya, 2 - Külah yapıp içine dut, viş. 
ne falan koyarak geJcn geçene sat 
mak için; yahut, 3 - Biraz yağla • 
dıktan sonra toprak damının pence 
resinde cam yerine kullanmak için; 
ve saire. 

Bu ahmaklığı birdenbire reddet
memeli. Böyle düşi.iniip söyleyen, 
bir takım sebepler arasında ilim ve 
irfan maddesini inkô.r edebilir. Çün. 
kil ahmağın mümeyyiz vasfı maku. 
liin zıddını söylemektir. 

Öylesinin göstereceği bu üç se . 
hep dahi bize bir çok mühim şeyler 
öğretir. 

1 - Bedava alacağı gazeteyi 
köyliiye ucuza satmak. Bu, çocuğun 
şimdid2n alış verişe alışması demek. 
tir. Fayda değil mi? Sonra köylüniin 
ucuza gazete okumak istediğini gös. 
teriyor. Faydasız mı? Bundan şunu 
da anlayabiliriz. Şimdiye kadar Du. 
var gazetesi. Köy gazetesi, Halk ga. 
zetesi diye kendi dar inatlarımızla 
giriştiğimiz işler yürümemiştir, yü. 
rümii~•or, ;\'Ürüıniyecektir. 

Köylü; kendisini, kendimizden a
yırdığımız her işte bizden soğm ve 
uzaklaşır. Bu faslı başka bir gün tah. 
1il ederiz. 

2 - Alacağı · gazete~·i klilah ya. 
pıp, satacağı yemişleri i~inc koyma
sı, temiz tutması. sepetten avuçla~·ıp 
toz toprak irinde ,·ermesinden ıyı 

midir? l\finimifti bir kafa içindeki bu 
medenileşme zihniyeti istiskal mi e. 
dilmeli? 

3 - Biraz yağlayıp penceresin • 
de cam ~·erine kullanması - kafamıza 
dang etm2se bile • bize anlatır ki bu. 
günkü köy çocuğu artık penceresine 
cam istiyor. Rafın su bardağı ,.e 
fitilli yağ kandiline lamba şişesi isti. 
yor. Ni~·e yarar ki can1 fabrikalan • 
mız :nllık bii~·ük ve bambaşka sipa. 
rişler almışlardır, köylüye cam, ec. 
:ıacıya şişe yapacak halleri ~·oktur. 

O ahmak kafa, gazeteyi de hakir 
göriir. Gazete mi? Püf! Der, kese • 
kağıdı olmaktan başka bir şeye ya
ramaz. Ben Tcmps okurum, Folkişe. 
beobahtere abone)im. Kuriyera Del. 
la Curn~taya inanırım. 

Fakat yine görüliiyor ki bir ~ue. 
tc yalnız yazıları ile bilginin artma
sına yardım etmekle kalmı~·or. daha 
bir çok medeni, iÇ'timai ve maddi Ih. 
tiyaçlara ce\•ap veriyor. 

(Sonu onuncudaJ 
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A vcdık Bahsi 
Hayat Pahalılığı ile Mücadele 

ş::;;;t:;=:; Şehrimizde Kurulan Bir 
okumamaktan başka lalç çare yok. Komisyon Paha1ılıgv ın 

Nitekim "ben de, onu darıltma • 

:.::zd~~~;::~~·e;::a::; Sebeplerini Araştırıyor 
zaman, bir dal1ı1nlık eseri olarak o
nu okusam, ıözüme öyle devrilmit Hayat pahalılığını azaltmak üzere 
çamlar çarpıyor ki, dilime dolama • Ticaret ve Iktlaat Vekiletleri müştE'. 
dan bırakamıyorum. reken çalışmaktadırlar. Bu hususta 

Dostumun nefsine karşı beslediği sehrimizde d ı··tl 1 . . \: e e u er y3p1 maktadır. 
emnıyetın hudutsuzluiuna imrenme. lktısat V kil .. . 

C • luk M Mevsimin ilk kürek ıe,vik müsa-y Gn'lplJOft açı bakaları bugün Yenikapı ile Ahırka-
p: arasındaki sahada yapılacaktır. 

mek imkanı yok. Elindeki kalemi, bir . . . e . eti, mufettışlermdt?n 
sihirbaz defneli kadar tılsımlı ve Hi.~e~ı şehrımize göndermiştir. Bu 
marifetli sanabilmek, delme yazıcı. nıufett.ış .. ve ~intaka ticuet ve iktı
ya müyesser olmaz. Necip Fazıl Kı- sat ~udu.~l~~ıl~ ticaret odası sanayi 
sakilrek, bu mazhariyete kavuşmu• şubes.ı k~uduru ve sanayi birliği u-

dereceye indirmek için esaslar tesblt 
olunacaktır. Gümrüklenmizdea g;. 
ren ham maddelerin mümkün merte
be ucuz bir resim ile ithali de dilfil
niı lmektedir. Gümrüklerden giren 
ınallar ile memlekette imal nlunan 
malların maliyet fiyatları üzerinde 
de durulacaktır. Hükumet müstehli. 
kın de vaziyetini göz önüne alarak 
ihtiyaçların ucuz temin edilmesini 
prensip olarak kabul ettiklerinden 
yeni komisyon bu esaslara göre faa
liyette bulunacaktır. Komisyon dün 
ikinci toplantsını yapmıştır. Haftada 
ik! defa toplanılması ve hayat paha
lılığı sebeplerine ait mütalialann bir 
rapor halinde vekilete gönderilmesi 

G 1 
Su sporlan ajanlıjı kürek müsa-

a ata bakalarının itiraza mahal bırakmı-saray yacak bir şekilde cereyanı için her 
türlü tedabiri evvelden almıı bulun
maktadır. 

D emirsp o•I a ka~:::~:l~~y::.:.ı:~:ra:;~at~~: 
..1 . bit edilen saatlerde yarıı ba§!angıç 

yerinde bulunmıyacak olan khip!er 

y mumı atib" d ·· kk · 
bulunan ıayıh bahtiyarlardan. . ın .~n mu~e ep hır ko. 

. . nıısyon teşekkul etmıştir. Komisyon 
YazdıiJ makalelerın, bırer muska giımrüklerimizden ithal olunan bü-

gibi, birer büyü gibi, birer Uiç ıibi tun maddeler üzerinde ayrı ayn tet
teıirli olduiuna kani. kikler yapacaktır. Pamuk mensuca. 

Adının Hotantoda tanındıfından, tın pahalılığı nazarı dikaktı celbet
şiirlerinin Habeşlstanda ezberlendi - tiğinden ilk iş olarak bu gibi men
... d suca tın fazla himayesini ıtidalli bir kararlaştarılmııtır. 

Karşılaşıyor' ~:r~akalara İ§tirak ettirilmiyecek-

Müsabakalarda, Ahmet Fetgcri, 
Abdurrahman, Rıza Sueri, lsn,ail 

gın en, ve kaeminden çıkan her sa. 
tına 72 buçuk milletin liıanına ter • -----------------------
cilme edildiğinden emin. Sergi Gece de Yapak Sa+.ıları 

Hararetlen• Galatasaray - Demirspor takınılan bugün Fenerbahçe Malyancı, Hikmet Oslundağ, .Nedim, 
stadında milli kiline şampiyonunu tayin edecek maçlann birin- Bekir, Bedri, Behzat, Ihsan, Mühen
cisini yapacaklardır. Spor efkanumumiyesini haftalardaliberi ~Naci hakemlik vazifesini IVNcek 

alikadar etmekte olan bu karşı !aşma hiç şüphe yok ki senenin ler=~kü müNu=...uann programı 

Nitekim, dünkü fıkrasına da: 
"-Dün yazdıiun makale ma - Açık Bulunacak 

ICtm!" cümlesiyn baıhyordu. 
Fakat, çok şükür, üstadın evvelki 

ıün ne yazclıiı bana ma16m olmadı. 

XI inci Yerli Mallar Sergisi hazır
lıklarına devam edilmektedir. Istan
bul Valisi ve Sergi Komite iteisi Lıit
rı Kırdar Salı günü sergiyi ziyaret 
ederek hazırlıktan tetkik edecektir. 
Bu suretle sergide açılmadan bir gün 
evvel her türlü hazırlıklar bitmif ""' 

Son üç gün içinde Mersin limanm. 
dan yüklenmek üzere ihracat ve 
yerli fabrikalarımıza ait olarak kül
liyetli miktarda yapak sablnuftır. 
Yerli fabrikalanmıza kilosu 82 ku· 
ru§tan 100 bln kilo ve aynca kilosu 
58 kuruftan ve kızıl yapaklardan 250 
balya ile Almanya hesabına Menin 
teslimi ayrıca yüz bin kiloluk bir 
parti Anadolu yapağısı satılmıftır. 
Piyasamızdan Italya için de oilak 
derisi toplanmaktadır. 

en mühim spor hadisesidir. §Öyle tesbit edilmitür. 
Bugünkü maç neticesi milli küıne 1 1 - Bir çifte kik (müptediler) sa-

Bereket ki; Necip Fazıl, fıkrası • 

f8Mpiyonunu bir dereceye kadar •!!l!!!l!!i!!!ill!l!!l!i!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!i!iilll!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!.ı at 10. 
ortaya çıkacaktır. Bugün Nerelere 2 - Iki çifte kik <müptediler) sn-

nı: 

"- Dün yazdığım makale ma -
lCtm." cümlesiyle bqladıil la.W., 
o "mal6m" oı•utunu iddia ettiii 
makalesini hullsaten bir daha tek _ 
rarlamış: 

Bir kaç giın eVTel yudıtmuz ya. at 10,30. 
zıda san kırmızılıların mllll küme Gidebilirsiniz 7 3 - Bir çifte kik (kadınlar) saat 

lacaktır. 

Hatay Valisi Şükrü Sökmen Sü
erden gelen bir telgrafta Hatay Ik
tısat Müşaviri Celal'in riyasetindeki 
bir heyetin Yerli Mallar Sergisine iş

pmpiyonu olabilmeleri için bu ilk 11. 
karplaşmayı bir kaç gollük farkla Fenerbahçe stadında: 4 - Dört tek (:t.iiptedllerl 

sPat 
11,30. 

kazarunalan lazım geldiğini kaydet. Galatasaray • Demirspor, 5 - lkl çifte kik (kadınlaı') Ben de bu sayede, onun "malum'' tirak etmek üzere Istanbula hareket 
dediii makalenin m•vzuunu, kollek- ettiği bildirilmektedir. Heyetin ~- lı Mimesslllerlnl 

saat 
miftlk. saat 17 .30 da, 13. 

6 - Bir çifte kik Omlemsizler) sa- siyon kanftırmafa mecbur kalmadan raberinde sergide teıhlr edilmek ü- 1 
at 13,30. öirendim: zere Hatay mamulatı bulunmal.ttatlır. Seçmlyen 1 Y erlerl Galatasaraylılar bugün Demir - Şeref yüzme havmunda: 

1pOr karşısında çok canlı oynama]ı. 
dırlar ki farklı bir galib~et. elde e • 
debilsinler. Çünkü karştlannda1ıt ta. 

yn-- te-·"· n ........ _'--la 7 - tkl ...ute kik n.taemsizter~, ..... _ X1 inci Ye l" M 11 Se .ôit • d H İKl mümessillerinin seçimi hakkın - .,. .... •-~ • ._u. ,... ... Necip Fuıl makale (!) dedili o r ı a ar r,psın ~ a-
rr, ftat"n"'tt':"-"'......,,~~--.ıı.--.ı:4"""'~~!1!o\M~~~"""""~.--.,.... ...... -.;.,.__ tr-~!"W"!~~~,......,..~--. ... "1ii...-+tfllllll?'llllll11t11ı...Jı.ilı~lillıllıiıt .. -. .. ~~d=a~a:A:tl:a:n~~kl~er~n~et~i~cesl~n~d~e~~D~ 

kım, birinci sınıf bir kaleciye, çok 
kuvvetli ve anlaşmlj bir müdafaaya 
enerjili bir muavin hattına maliktir. 
Galatasaray hücum hattı için böyle 
bir müdafaayı yarmak o kadar kolay 
olmıyacaktır. 

Yenikapı sahillerinde: 

K6nık tef\'lk :m.UMJMUim, 
saat 10 da, 

Veliefendl Ahannda: 

At yarışları saat 15 te, San kırmızılıların takımlannda 

bazı t8dilit yapacaklarını haber al
dık. Mektepli olması dolayısıyle ta. \l!!!!!!!!!i!!!!!!!l!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!~ 
knndan ayrılan Salim mektebini ik. 
mal ettiği için bugün oynatılacaktır. 

Yalnız, hangi mevkide oynatıla
cajı henüz belli dejildlr. İdarecile -
rln bi,r kısmı sağ açıkta, bir kısmı da 
merkez muavinde oynatılmuuu la • 
temektedirler. Bize kalırsa Salimin 
hücum hattında oynatılması daha 
doğru bir hareket olur. Uzun zaman
danberi takımda oynamamı§ bir o. 
yuncunun geride oynatılması bilhas. 
• bir takımın merkezi sildeti olan 
merkez muavine alınması tehlikeli 
olur. San kırmmlıların Demirspor 

At Yarııları 
BuCJÜn 

Başlıyor 
Altı hafta devam edecek olan at 

yanflarımn birincisi bugün Veli E
fendi sahasında yapılacaktır. Bugü
nün programı fUdur: 

brpsına çıkaracaldan en kuvvetli Birinci ..__ 
takım fU olabilir. nvp 

Omaan • F aralı, 'Ati nan • Uç yapııda hiç YU'lf kazanmamış 
il-, Rua, Ymal ·Salim, Sa- lngiliz atlanna mahsustur. 

Wwıttin, Cemil, Bodrai, 11,,.. lltinci h,a 
raf. 

Demlrsporlular da tabi! Suı kır. 
nuırlılar karfllma en kuvvetli §eldL 
leıiyle çıkacaklardır. Yalnız sol açık 
Zekinin disiplinsiz hareketinden do
layı Ankaraya iade edildijl söylen
meldedir,. Onun yerine de kimin oy
natılacağı malUın değildir. 

Uç yaflJldan yukan yafta ve bu 
sene kazandıiı ikramiyeler yekUnu 
500 lirayı tutmıyan halis kan Ingi
liz atlarına mahsustur. Mesafe 1800 

metredir. 

8 - Dört tek kik (kıdemsizlcr) sa- ı 1 dık ı d ğ d rinin kaptanından bahsetmiş. Bu . • . . ··d- .. Ç u an an an aşı ı ın an bu 
at 14,30. Maarıf Vekaletı Neşrıyat Mu uru 1 •• s lerd . 1 .. 

8 - Dön tek kik (kadınlar) saat kaptancağıs, iskelelere biriken ço • Faik Reşit XI inci Yerli Mallar Ser. k~~essel e etseçıı~l~:padarı muları mu~ lak un o amam!§ ır. mu-
1&. ~n 1Hnl8ntl hot etmek itin. &lalndeki Kitap Seralal hamhklın- salt it umanmda ltçi mümeulllerinl 

10-Bir çifte kik (kıdemliler) sa- bol bol dUdUk çalarmıı Çoculdar da nı tetkik etmek için bir Ud ıtıae Jda. ...._.._ ....... ··d·· ı··~·· b'ldi · ' . . . seçe~ mlDMIA& mu ur ugune ı -
at 15,30. kendilerini eflendiren bu kaptanı, dar şehrımıze gelecektır. receklerdir. 

11 - lki çifte kik (kıdemliler) sa- Fa"k Re•it M rif V kili namına masum bir minnetle, ve sevıiyle al- 1 
r aa e --O---:. 

at 16. kışlarlar: Kitap Sergisinin küpt töreninde bn. Bartın Kurakllktan 
Kurtuldu 

12 - Dört tek kik (~ıdemtiler) sa- lunacaktır. 
"- Yaşa! tarla selamlarlal'IDlf! 

at 16,30. 

Manisa Muallmleri 
Seyahaffen Döndüler 

Manisa, (TAN) - On bet gün 
evvel, Hataya kadar devam eden bir 
tetkik 1eyahatine çıkmış olan 38 mu
allimden ibare\ kafile ,ehrimlze dön 
müştür. Mua1limler, her gittikleri 
yerdeki meslektqlarınm, halkevle
leri ve memuplannm, belediyelerin 
kendilerine gösterdljl hU.nü kabul
den dolayı çok memnundurlar. Ba
lıkesir, Elldfehir, Kayseri, Adana ve 
Konya Belediye, Halkevleri nti•lik
lerile Maarif müdürlüklerine birer 
te19kkür mektubu gönderilmiştir. 

MualUmler, tetkik seyahatlannın 
neticelerinden buradaki arkadaşla -
nnm da istifadesi için, yapılan top. 
lantılarda lntlbalannı anlatrDıJflar
dır. 

Halkevl mensuplarile mualllm • 
lerden mürekkep ikinci bir kafile, a
jultolta bütün Türkiyeyi dolaşmak 
üzere uzun bir seyahata hazırlan -
ınMtadır. 

Necip Fuıl, bu yazımftn lntişa -

nndan iki saat ıonra tesadüfen. bah
settiil kaptanın vapuruna binmiş. 

Fakat çocuklar iskelelerde bekleştik. 
leri ve vapuru selimladıklan halde, 
kaptan bir defa bile düdük çalma • 

Meğer adamcağız, Necip Fazılın 

makalesipi okumupnuş! 
Necip Fazıl, bunlan anlattıktan 

ıonra: 

"- işte kalem kudreti diye bu • 

na derler!" diyor, ve büyilklfliiln 

şanından olan tevazu• da nhi• ı& • 
rilnmek anusu ile, yuısını, ıu ıarip 
cümleyle tamamlıyor: 

"- Devlet öldürmeie memur 4Z 

ilk bir topla, serçe öldürmilf ıibl a. 

Sergiye tıttra'k edenlerin adedi 
artmaktadır. Dün akşam l{eç vakte 
kadar muhtelif sanayi fUbelerine 
mensup fabrikatörler sergıde yer al
makta idi. Son dakikada Belediye 
Kooperatifi, gazoz fabrikan da 1er
gide bir pavyon açmak üzere Sergi 
Komitesine müracaat etmiştir. 

Bu seneki sergide dekorasyon ve 

elektrik tezyinatına daha çok ehem. 
miyet verildljlnden Vali Lutfi Kır
daır serginin ıaat dokuıdan sonra a

çık kalmasına müsaade etmiıtir. 

Ticaret Odalan Kongresi 
Ticaret Odalan Kongresi hazırlık. 

lan için Ankaraya davet edilmi; o
lan Ticaret Odalan murahhasları ile 
yapılan görü§llleler dün nihayet 

tandım!" bulmuıtur. Ticaret Vekl!etinde kon-
Şimdi ben de sorarım sbe: Bu grenin esaslanna taalluk eden mad. 

cilmlenln neresini düzelteyim? 
Kalem, niçin, banıi devleti öl • del'1' tesblt edilmiftir. Eylôl ortala-

dilrmeie meınurdur? "Teıblhte hata nna dolru açılacak kongerede Tica
olmaz!" sözü, bu kadanna cevu ve. ıet ve Sanayi Odaları lçın yeni bir 
rir mi denlnls? 4Z Uk topla se~e av· tekamül şekli üzerinde görütmeler 
landıimı, Me1Wi1e söylese.ız, ıl • yapılacaktır. Şehrimiz Ticaret Odası 

Bartın - Aylardanberi devam e
den kuraklık, bir gün fanla ile lld 
defa yajan yağmurlarla nihayet bul· 
muı, kıtlık tehlikesi atlablmlftır. 
Kurumala yüz tutan mısırlar kur
tulmUf, henüz eldlemlyen tarlalar 
tava gelmif ve hemen ekilmele bat
lanılmıftır. 

Kozcugaz mıntakasında)d köy!(l-
ler, müştereken yaptıktan iptidai ka 
nalla, bir kısım tarlalarını sulamak 
imkirllnı bulmuılar ve böylece epey 
ce yeri ekmişlerdir. 

Karablkte Mektep Atllıyor 
Zonguldak, (TAN) - Maarif Ve

klletinden Maarif Müdüriyetine ge
len bir emirden anlafıldıiına göre, 
Karabük demir ve çelik fabrikaları 
yanında bu sene bet ıınıfh bir ilk 
mektep açılacaktır. 

BORSA 
22 Temmuz 1138 

çauç• 

llopn ltalıemi Dört yqından yuKan ve bu sene M 1 el 2 E Y d ze: umumi kiübi Cevat Düzenli ile Ti. Londn 5.11 

Tank, bu sene en fazla milli kil • bifı Y&nf kazanmallllf halli kan Arap 
me maçı idare eden hakemlerqiz • atlanna mahsustur. Mesafe 1400 
dendir. En mühim kaflllapnalan i- metredir. 

aR sa a y an I "- Pes!" deme• mi? 
Manisa, (TAN) - Şerbetçi Ah- Maamaflh Necip Fazılın elindeki 

medln yeleni namile maruf bir ka- . dınm, Peker mahallesinde Sıjırala. kalemin 42 lik topa benzediil yalnız 
__ .__a....a.ı..i evinin tf ıG>.-d bir bakımdan doğru: Zira üstadın 

caret ve zahire borsası komiseri Mah 
mut bugün Ankaradan dönec.?kler
dir. 

Nev7ork 129.HS 
PuU 3.355 
lılUlno 8.118 
Cenewe 21.5815 
Am8terdam 87 .7825 

dare etmiştir. Yalnız kendillnln bu. 
sün muvaffak olabilmesi için müsa • Dörtlinci )'Clnf 

Uç yafllldan yukan halis kan In 
giliz atlanna mahl~tur. Mesafe 
1800 metredir. 

mıhaklr olmaması llzımdır. Eğer 
maçın bqlangıcmda yapılacak lü • 
zumsuz hareketlere bir parça müsa
maha ederse çok fena vaziyete düşer, 
Ye bu mühim maç ta tadsız bir te. 
kil alabilir. BefİJICİ 7""f 

m -• .. - mu a6 .... a t attıjı uhakkak! 
yanar bırakarak komtUY• gittiil op Hem b7 bı-- ti 

ki -ı.. ... bir ü • u-tu pyre e, onun 
manga an ,......... .. yangın, ç sa- serçe avladıima da inanabiliriz. Ser. 
at kadar l\1rmfiftur. Şerbetçi Ahme- .,., ~- alt a .. 

1 
~-'-tan te çe, saçma De avlanır. ustat, ona, bu 

aw .. n yanU&A sonra a ş u 1 • 1 lam '---L• söndürülebilm'ftlr. sonuncu c m esıy e av lf ouııı: ... 

la••r11• • Traa.Oll Sa1111unda Selden 
liltlr Parkta llalclllk Dört yapndan yukarı yerli yanm yol• Atdclı Ölenler S Kiti 

kan lnglllz atlarma mabsultur. Brzanm, 22 (A.A.) - Son yatan 2WD1UD, 22 (A.A.) - Bugün bu. 
Miıabakalan Yapt cak Yarıt encümeni ,ant1anıı aWca- yatmurlardan dolan sellertn tahrip raya gelen gazetelerden bazılarında 
lzmir, (TAN) - Belediye kültür sını arttırmak lçln her türlü tedbiri eyledlll Kop dağı yollarından üç ki. Samsunda sellere kapılarak 40 kiti. 

parkta beynemlilel birincilik müaa. almıftlr. Atların formları billnmedl- lometrelik kılım tamir e~ilerek na. nln bojuldujuna dair görülen yazı. 
büa]annın da yapılmasına karar jinden bu ilk haftanın bahsi miıJte- kil vuı~a açılını' ve bu su. lar yanlıştır. Villyetln tavzihinde de 
wrmlf n müteha11111arca tetkika- reklerl büyük bir heyecan u7andıra- retle Erzurum - Trabzon nakli)'ab bildirildlll üzere seyllpb ölenlerin 
ta bqlanmlfbr. eaktır. temin ectilmiftir. yek1ln aayıaı 15 nüfustan ibarettir. 

ini l<•nlan 
Fabrikalarda açılması icap ~en 

kurslar hakkında lktısat Vekaleti ile 
temas etmek üzere Ankuaya giden 
fabrikatörler heyeti ,ehrlmize dön. 
aıüştür. Heyetin veklletle teması ne
ticesinde vetalet, mevcut nizamna
menin bazı maddelerlnln tidlllnl 
prensip itibariyle kabul etmlftlr. Fa 
kat kabul edilen maddeler bftlilZ 
mıntaka iktısat müdürlülüne teblil 
edilmedill gibi bu husuata ittihaz e. 
dilmif llerhangl bir karana alAka
darlara ııenm bilclir11ımdiil anlafd
Jnlfbr. 

BerllD 50.835 
Brikeel 21.52 
Atlna 1.0825 
Sof)'a 1.58 
Praı 4.335 
Madrld 14.035 
Val'IOft 13.1425 
Budapeste M.7075 
BOkret 0,805 
Belerad 2.8125 
T91tobama 14.12 

.,Stokholm 30.515 
lloüova 23.IO 

ISllAM VE TABVb.AT 

Sıvu • Emırum n 19.14 
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ltalyanların mütemadiyen tahkimine çalıştıkları bild irilen Rodostan bir görünüş 

On iki Adalar 
Halkı Sıkıntı içinde 

........... ~flll!Uft!!~Uftfl!tl'l!'~M-·---""""....,._111• .. 11-11111 .... 11...,.,...11 ..... lltoJl .... PMMl" ..... lf*l•ll•ll .... lltıalU••lflıı&o!lllllllll' 

Adalar Her Bakımdan Anadoluya Bağll Olduğu için, ' 

Bu Münasebetlerin Gitgide 

Adaların Ahalisini Açlıkla Karşı 

İtalyanların Oniki adalarda muaz
zam tahkimat yaptıklarına ye 

yeniden asker tahşid ettiklerine 
dair peyderpey haberler geliyor. 
Anadolu yarımadasının pek ya
kınında cereyan eden bu hadise. 
Jer, manası ve mahiyeti ne olur
sa olsun tabiatile bizi yakından 
alakadar ede:r. Bu münasebetle, 
Onikl Adaların bugünkü vaziye-
tini anlata a~a ·ıdakr yazıyı o-
kuyucularımıza nakletmeyi fay
dalı buluyoruz. 

* H aritada görüldüğü veçhile 
Anadolunun cenubu garbi 

kıyısını saran cenubi Sporad ada
lan yahut Anadolu Sporadları es
kidenberi "Oniki adalar • Dode· 
kanez,, adını alırlardı. Bunlar, to
hum serpilmiş gibi kıyı boyu(lca 
serpili bulundukları için tarihte 
hep Sporad adaları diye anılmış • 

!ardı. "' 
Türkçe (Ak-deniz) in terceme. 

si olan (Argon - Pelagon) Arşipel

de bulunan bu adaların belli başh

lan İkariya (Yunanistana aid) 

Patmos, Leros Kalimnos, Stam.. 

palya, Stanköy, Nisiros, Tilos, 

Sömbeki, Halki, Rodos, Meis, Skar 

Pantos Kassos adalarıdır. Görülü-
' 

yor ki bunlar onikiyi geçer. Bu a-
daların en büyüğü olan Rodosun 
boyu 80 eni 35 kilometre kadar. 

dır. 

Bu sayılan adaların hepsi mes
kundur, fakat meskun veya g-;yri 
meskun bunlardan daha küçük a
dalan da hesaba katacak olursak 
oniki ada beşyüzü bile geçer. Bu a
daların Anadolu sahilinden vasa
ti mesafeleri on mil kadardır. En 
uzağı Akarpantos ve Kassosdur. 
En yakinleri Meis ve Stanköydür. 
Stanköy Anadolu kıyısmdan üç 
mil mesafededir. Meis hatta da
ha yakındır. 

Rodosta bir cadde 

B u adalar, geologik bakım~ 
dan Anadoluya aiddir. Ana

doluda uzanan burunlardan ayrıl. 
madırlar. 

İtalyanların İtalyadan getirdik
leri zeytin ağaçlarını bu adaların 
toprağı kabul etmemiştir. Anado
ı.udan tohum getirtip ekmeğe ve 
böylelikle yetişen fidanları İtal
yadan gelen zeytingözleriyle aşı
lamağa mecbur kalmışlardır. 

Oniki adalar, iklimce de Ana. 
doluya aiddirler. Gerek adalara, 
gerek o adaların karşısındaki A- · 
nadolu kıyılarına yaradılış aynı 

damgayı vurmustur. 
Adalar iktisaden de Anadolu -

nun ayrılmaz bir cüz'ünü teskil 
ederler. Rodos müstesna bu a,da
lardan her birinin nüfusu boyuna 
göre on bin ile iki bin beş yüz ara
sındadır. Rodos ve Stanköy müs. 
tesna hiç birinde ziraat ya~ılmaz. 
Ahalisi geçimini denizden, bahk
ç1lık, ahtapotçuluk, ve sün11erci
likle temin eder. Bütün bu :dala
rın halkı, "Rodos ve Stanköy,, de 

Rodosun ve 12 adalann vaziyetini gösterir harita 

dahil gıdaları için Anadoluya muh 

taçtırlar. Bütün alış verişleri A. 
nadoluyladır. Anadoluyla münase
betlerini kesince ora halkının ne 
dayanılmaz vaziyete düştükleri, i
ki senedenberi meydana çıkm1ştır. 
Ekmek, vesair hububat, et, yumur 
ta, süt, peynir, yağ hep Anadolu. 
dan gider. İki senedir evvela ada
lar ve Anadolu arasında mfuıase
batın zorlaşması, ve gitgide kesil
mesi dolayısiyle birçok adaların 
ahalisi aclıkla karsılaşmıştır. Bu 
saika ile mesela Kalimnos adasın
da kadınlar isyan etmişler, ve 
yaylım ateşiyle öldürülmüşlerdir. 

A dalarm bir kısım halkı Rum
dur. Oniki adanın en bil -

yükleri olan Stanköv ve Rod0s'un 
nüfusu yarı yarıya Rum, ve Türk
tür. Rodos'da on iki bin Türk var
dır. Fakat Oniki adalarda el'an 
mevcud Türkler. oranın bütün 
Türk nüfusunu teşkil etmezler. a
daların Türk nüfusunun bir ktsmı 
İtalyan tazyikine dayanamıyarak 
Anadoluya hicret etmişlerdir. Bu 
hicret eden Türk nüfusu dahili he
sap edilecek o1nrsa. adalar nüfusu
nun ekseriyetle Türk oldukları 

anlaşılır. 

Adaların gerek idareten gerek 
siyaseten. gerek iktisaden Ana
dol udan ayrılamamış olduklarını 

tarih gösterir. Sporad adalarının 

halkı tarih devri başlamadan ev
vel Anadoludan gelmeydiler. Ve 
Anadoluyla münasebattardılar .. 
Çünkü aksi halde Robenson Cru
soe gibi yaşamak mecburiyetinde 
kalacaklardı. 

Tarihi devirlerde cenubu gar
bi Anadoluda altı şehirlik (Heksa
polis) bir idarenin kurulmuş oldu
ğunu görüyoruz. Bu altı şehir, A
nadolu kıyısında şimdi Bodrum o
lan Halikarnasos, yine Anadolu kı
yısında şimdi Tekirburnu olan 
Knidos, Stanköy ve Rodosdaki 
Lindos, Yalisos ve Kamiros adlı 

üç şehirden ibarettiler. Bu idare. 
lerin kaffesi Miladdan 500 sene 
evvel demokratik idiler. Ekseriya 
Atinaya karşı harp ederlerdi. 

R oma devrinden sonra bu a-
dalar Bizansa geçti, ve Bi... 

zans devrinde yine inkisaf ettiler. 
Fakat 1309 da adalar S;n Jan sö
valyeleri tarafından zaptedildil~r. 
Yine vaziyetleri fenalaştı. 

1480 de İkinci Sultan Mehmed 
Rodos adasındaki Sen Jan şö
valyelerinin şatolarını muhasara 
etti. Fak::ıt şehri zaptedemedi. 
1522 de Kanuni Sultan Süleyman 
200.000 kişilik bir orduyla Rodo. 
sa çıktı ve şehri zaptetti. Bu ada-

... . ··- "'.. . 

T ARiHTEN . YAPRAKLAR 

Bir Hünkar Kendine 
Nasıl Yol Açardı? 

D ördüncü Murat Bursa taraf· 
larında bir gezinti yapıyor

du. Sipahilerle yeniçerileri hayli 
yıldırmış, zorbaları sındırmış ve 
artık padişahlık zevkini çıkarmak 
çağına varmıştı. Yıllardanberi sü. 
ren kanlı ve pek karışık hadiseler
den, çeşit çeşit entrikalardan yor
gundu. Haremden uzak, yeniçeri 
kışlalarından uzak, sipahi çehre
lerinden uzak kalarak bir kaç iyi 
gün geçirmek istiyordu. Bunun 
için Bursa taraflarına gelmişti. 

Fakat o, cennete de gitse huyu. 
nu beraber götüren adamlardandı. 
Guya sakin yaşadığı şu günlerde 
de kan dökmekten geri kalmıyor
du. Sudan bir bahane ile bir kadı
yı mahkeme kapısına astırmıştı. 

Devlet aleyhine dedikodu yaplık
larını işittiği babayiğitleri de gün 
başına üçer beşer boğduruyordu. 

O sırada Istanbul devletlileri ge 
niş bir nefes almışlaraı. Hünkarın 
Bursaya gidişini fırsat bilip birle
şiyorlardı, gizlice çubuk tüttürü
yorlar ve kahve höpürdctiyorlar
dL Sultan Muradın payıtahtta 

bulunduğu günlerde bu masum 
zevkleri tatmin etmek mümkün 
değildi. Çünkü tütün yasaktı, kah
ve yasaktı, evlerde toplanmak ya
saktı. Bu yasaklara riayet etmi.! 
yenler mutlaka ölümle cezalandı
rılırdı. 

H
ünkarın payıtahttan uzaklaş

masını nimet bilenler ara
sında Şehislamla nakibüleşraf ta 
vardı. Bu iki hoca çoktanberi şe
kerrenk yaşıyorlardı. Şehislamın 

oğlu olup Istanbul kadılığında bu
lunan efendi ile nakibi.ileşr.· fııı a
rası bir meseleden açılmıştı. Kadı
nın babası tabiatiyle oğlunun ta
rafını iltizam ettiğinden iş büyü
müş ve hocalar takımı partiler" 
bölünmüştü. 

Ateşe körükle gitmek isterni
yen, şu dedikodulu ihtilafı gider
meyi gerekli bulan ve daha doğru
su hocalar zümresini saraya karşı 
müttehit bir kütle halinde bulun
durmayı lüzumlu gören bir kaç a-

lar o tarihten 1912 ye kadar, ya
ni dört asır Türk idaresinde kal
dılar. 

Adaların Türkiyeden ayrı bu
lunması gerek ada halkı için, ge
rek Anadolu kıyıları için pek müş 
kül bir vaziyet ihdas eder. İtalya 
hükumeti adaların çoğunda kışla. 
lar yaptırmıştır. Ve adalarda in -
zibatın temini teviline hiç de sığ
mıyacak kadar bol askeri kuvvet. 
ler bulundurmuş ve bulundurmak 
ta devam etmiştir. Türk kıyıla· 
rından ancak yirmi mil mesafode 
olan Leros adasının dağlarını, ka
yalarını tayyareler için oymuş. de. 
nizlerin altına da tayyare, ve tah
telbahirler için cesim benzin ve 
mahrukat depolan yapmıştır. Bu 
adayı bir dritnot haline üra~ ede
cek kadar zırhlarla örtmüş, toplar
la donatmıştır. 

Karşıki Türk kıyılarında Türk
leri ihtiyat tedbirleri almağa mec. 
bur ederek rahatsız etmiştir. Hal
kı gerek Rum, gerek Türk, döv
müş, öldürmüş, kurşuna dizmiş, 

ve ancak Kurunu Vustada rev:ı gö
rülen işkencelere mahkum etmiş
tir. İtalyadan zar zor getirdiği mu
hacirler için, Rum köylülerini tar 
lalarından etmiş, ve evlerini bark
larını zapt ve ııasp etmiştir. Zer -
rece şikayet edenlerin başındaki 

saçları tıraş ede=ek. başlarının ü
zerine İtalyan bayrağım bovala -
mış, ve g-öği.islerine "Ben faşizm 
düşmanlığı ettim. Halime bakı. 
nız,, diye yaftalar asarak, onları 

sabahtan aksama kadar meydanlık 
larda, güneste durmamacasına do-
1aşmağa mecbur etmistir. 

Fakat insan oğullarının bu e
zalara ve cefalara kıyametlere ka
dar sabredemiyeceklerini söyleme
ğe lüzum yoktur. 

YAZAN----· 

M. Turlıan Tan 

dam araya girdiler, iki tarafı kan
dırdılar, padişahın bu?unmadığr 

•günlerden istifade ederek bir barış 
zemini hazırladılar. Bunun için 
Şehislam konağında tantanalı bir 
ziyafet verilmesi karar altına alın
mıştı. 

Bu karar vakit geçirilmeden tat
bik olundu, yüzlerce hoca Şehis
lam konağına çağrıldı, nakibüleş
raf ile Istanbul kadısı da ziyafette 
hazır bulundu, yemekler yenildi, 
~erbetler içildi, çubuklar çekildi, 
kahveler yutuldu, tatlı tatlr koru
şnldu, eski dargınlıklar unutuldu. 

F akat hafiy~ler boş dm mu . 
yorlardı, kulaklarını kirişte 

tutuyorlardı. Hocaların böyle tnp
lanıp ta gece yarılarına kadnr ko
nuştuklarını işitince h~mcıı han~

kete geçtiler, bu toplantının padi. 
şah aleyhinde tedbirler alınmak 
i\in yapıldığına hi.ikınelilcr. Zt..tr.n 

·böyle bir hukmü kuvvetlendirecek 
sebep te vardı, yukarıda söylediği
miz veçhile padişah bir kadıyı as
tırmıştı, o halde hicalar, bu asılan 
kadının öcünü almak t;arelcrirıi a
raştırıyorlardı. Ve kimbilir neler 
konuşup neh'r kararla~tırmışlardı. 

Hafiyeler kandırıcı bir lisan ile 
'\"e ayn1 kanaatle jurnallerini yaz
dılar, valide sil1tana verdiler. O da 
bir lahza tereddüt etmedi, Kimseyp 
danışmadı, tahkikat yapmıya !u
zum görmedi, hemen oğluna b:r 
ı, -:.ısula yazdı, o toplantı gecesinin 
sabahında ulaklar çıkarctı, Bursa
ya yolladı. Pusula gayet kısa ıdi. 
Fak.at ürkütücü kelimeler taşı

yordu: "Aslanım, durma, gel. Bu
rada cemiyetler oluyor, ulema ara
s.nda meşveretler kuruluyor. On
ların seni tahtından indirmek iste
diklerine şüphe yok. Artık ilerisi
ni sen düşün! .. ,, 

Dördüncü Sultan Murat av ar
dında at koştururken bu pusulayı 
aldı, hemen hayvanın dizginini Is
tanbul yoluna çevirdi. Rüzgar gibi 
uçuyordu, yanındakiler onun at 
koşturmasına kendi hayvanlanııın 
ayaklarını uyduramadıkları için 
birer birer geri kalıyorlardı, yal
nız bostancıbaşı ile üç dört uşak 
-atlarıifın kuvvetli bulunması sa
yesinde- Hünkarı takip edebüi
yorlard1, mesafeleri ytldırıın hızı 
ile geçerek sahile doğru uçuyor
lardı. 

Y ol uzundu. DereJcrden, tepe
lerden aşmak lazımdı. Hün. 

kar, hiç bir hesaba zihninde yer 
vermiyerek boyuna at koşturuyor
du. Ne atının çatlamasından per
vası vardı, ne bir çukura yuvar
lanmak ihtimaline zihninde yer 

veriyordu. Bir ayak evvel sahile 
varmak, kayığa atlamak, Istanbn. 
la ulaşmak, cemiyet kuran hocala
rın hakkından gelmek <lü.şiincesin
den başka bir endişesi yoktu. Bu 
tek emel ve o emeli çerçeveliyen 
sonsuz bir hiddet, k~ndisini ger
çekten köpüklü bir rüzgara çevir
mişti. 

Onde o, arkada dört beş o;;aray 
uşağı, çılgın bir yüriıyu~Je nıesa

feleri aşıp dururken önlerine ke
çi yoluna benziyen bir patıka ç1K 
tı. Dar, son derece dar bir geçit. 
Buradan iki keçi bile yanyancı ge
çemezdi. Oylc iken Hünkar, atının 
hızını azaltmamıştı, ayni yürüyüş
le- o tehlikeli geçitten geçiyordu. 

Arkadakiler bu korkunç yolda 
küçük bir sürçme ile büyük bir ka
za vukua gelebilmesi ihtimalini 
düşünüp için için terlerlerke11 kar
şıdan bir kağnı, bir köy :ırabası 

belirdi. Bir tekerleği geçitten sark
tığı halde sürünür gibi bir yürü
yüşle kafileye doğru geliyordu. 
Arabayı süren köylü bir ~arkı hay
kırıyordu ve elindeki övcndire ile 
arasıra öküzleri dürtüyordu. 

H ünkar, yolu kapıyan bu ara
bayı sanki görıncmış gibi 

yine atını koşturuyordu. Fak:.ıt 

bostancıbaşı müthiş bit müsade
menin önünü almak için bağırmak 
ıztrrarını duydu, atını biraz daha 
zorlıyarak ilerledi ve se3\endi: 

- Hey köylü, arabayı çek, yol· 
dan çekil! 

Yol kaidesine göre arabanın de
ğil, atlıların çekilmesi icap ederdi. 
Çünkü kağnıya geriye doğru ko
laylıkla manevra yaptırılamaz

dı. Bu sebeple köylü, kendine ya
pılan ihtarı yolsuz gördü ve yürüy 
şüne devam etti. Onunla atlılar a
rasında yüz, yüz elli metre me.safe 
vardı ve çatışmak dakikası uzak 
değildi. 

Işte bu heyecanlı anda Dordün
cü Murat atının başını çekti, ileri 
geçip arabayı bir tarafa yıkmak is
tiyen adamlarına şu sözleri soyle
di: 

- Siz durun, yolu ben açayım! 
Ve yayını yakaladı, kısa bir ni

şan aldı, oku uçurdu, şarkı söyli
yen zavallı köylüyü tam alnından 
vurdu. Masum adam: aldığı yara 
ile şöyle bir çırpınmış ve yanında
ki uçuruma yuvarlanmıştı. Artık 

başıboş öküzleri sahiplerinin arka 
sından uçuruma yuvarlamak. Hü 
kara yol vermek uşakların vazifes 
idi. Onlar da bu işi ygptılar ve 
fendilerini yeni kanlar dökme 
için at koşturmakta serbest bırak 
tılar. 
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Hattı Hümayun 
Padişah, Yeniçerilere Hıtap Eden Hattında 
Sadrazama Muin Olmalarını Tavsiye Ediyordu 
İçinizde Hacı Bektaş köçeği ilerleyip sadrazamı etekledi, "en celer·. içinde başlarını önlerine 

olmıyan ham ervah var .ise, he· yaşlıları da şu sözleri söyledi: eğerek - yola çıkarken sipahiler 
men sürün, taşra atın! - Bizim dahi hayır sözlerimiz yine saraya girmişlerdi, Arslanha-
t• ~ vardır. İsga bııyurup padişahımı. ne önünde sıralanmışlardı. Poy • . 

B u emir üzerine o sakin ka. za arzetmenizi rica ederiz. Evvel raz Osman, Öksüz Mahmut, Katip 
!abalık şöyle bir karıştı ve sözümüz bud~ ki, müfti olanlar Cezmi, Hüseyin Halife yine kala. 

saflar arasında yakalanan döxt padişahı islama hayırhah olurken, balığın önünde bulunuyorlardı. 
beş yabancı - uçurulmuş toplar hal.A müfti Sunnullah ~fen<li dev- Bölük ağaları da bunlar tarafın. 
gibi - hava•yoliyle ve elden ele leti aliyeye bedhahtır. Kara Ya- dan karşılandı ve sadrazamın ül-
verilmek suretiyle avlu dışına sü.. zıcıdan rüşvet almıştır, serdar Si- timatomu kendilerine tebliğ olun. 
rüldü. Şimdi sükö.n ve nizam ge. nan zadeyi haksız azlettirmiştir: du. Onlar, padişahın hakiki kara. 
ri gelm1şt1, gözler yine yeniçeri Divanı bastırıp ağaların başım rını henüz öğrenmiş değil~erdi ve 
ağasına çevrilmişti. O, gür sesiy- kestirmiştir. Şimdi de vezir başın iki ocak arasında çarpışma vuku-
le sadrazamı askerlere takdim et. talep edip muradınca ietvalar una sarayın müsaade edeceğini 
ti: vermektedir. Mezburun hakkından ummuyorlardı. Onun için bölük a. 

- Zaten duydunuz, dedi, öğ- gelmek cümlemizin muradıdır. ğalarını istihza ile dinlediler ve 
rendiniz. Devletlu vezir ocağımı. Sonra Mahmut paşayı da istemi. Hüseyin Halife ağziyle şu ceva. 
za konuk geldi, geceyi bu der. yoruz. Çünkü fesatçıdır. Sipahi. b1 verdiler: 
gahta geçirdi. Hepinizin ayn ay. lerden de kendilerini fitneye sev- - Yemişçi Hasan yabarıa söy-
n hatırın sorar, boşluğunuza dua keden zorbaları isteriz,_ teslim e. ler, hezeyan eder. Padişah c•imle 
eder. • 1 '9$ r •• - derlerse febiha. Etmezlerse cümle- sipahtan geçmek ne ihtimaldir? 

Bütün saflardan bir nArA eda.. sinin hakkından gelmek mukar-
siyle şu §ülcran sayhası yülcseldi: rerdir. Kital lazım gelirse, dahi 

- Varolsun! 

Deli Ferhat, kendine ve vezire, 

dolayısiyle de padişaha sadakat 

ifade eden bu haykınştan şevke 

geldi, uzun uzun gülümsedi, son

ra koynundan - biraz evvel ge: 
len - hattı çıkardı, çok uzaklar

dan işitilmesi mümkün bir sesle 
okudu: 

"Siz k1, yeniçeri kullanmsız. 

Berhurdar olasız. Nimetim sizle
re helfil ola. Abal kiram ve ecda.. 

dı uzzamnn zamanlarından bu a.. 
ne gelince sizden hıyanet Ye ha. 
haset ve hılafı rıza hareket sadır 

olmayıp daima rızayı şeriflmi göz.. 

leyip, veziri azama muin olup zor

ba eşkıyasının haklarından gelme

ğe imdat ve ikdam eyliyesiz. Be. 

nim dualarım ve teveccühüm si. 

zinle hiledir! .... -···-~ 
Deli Ferhat, hattı öpüp yln~ 

koynuna sokunca, yeniçeriler bir 

ağızdan gürlediler: ~--

- Bir günü bin olsun, her gü. 
nü şen olsU.11.! 

V e içlerinde on kişillk bir he. 
yet - daha geceden seçil. 

miş, dersleri verilmiş kimseler -

kabulümüzdür. Vakitlerine hazU' 
olsunlar! 1 

Sadrazam, kendi meramını tak

rir eden heyete teşekkür etti ve 

dileltlerini padişaha bildireceğine 

söz verdi ve askeri selamhyarak 
- Deli Ferhatla beraber - içe. 
ri döndü. 

Artık "İcraata,, girişebilirii!. 

• 

F akat vezirlerin en iölıretlisi, 
en kuvvetlisi, sarayca da 

o sırada sevimlisi Cigalı oğlu, bu 
içtimaa gelmemıştı. Yexnı~çı, bir 
nümayiş sandığı bu istiğnaya ta. 
hammül etmedi, edemedi, çavuş
başıyı göndererek kendinden ev. 
vel sadrazamlık yapan Cigalı oğ. 
lunu zorla getirtti, bir köşeye o
turttu. Sonra sipahi 7.orbalarını 

- saraya yapılan hücum sırasın. 
da hazır bulunan yeniçerilerden 
bir kısmını söyleterek - tesbit 
ettirdi, bir deftere geçirtti ve bö
lük ağaları denilen sipahi zabit
lerini davet edip, defteri onlara 
verdi: 

- Gidiniz, dedi, bu adamları 

sipahi ocağından isteyiniz. Teslim 
ederlerse, alıp getiriniz. Vermez -
lerse, vakitlerine hazır olmalarını 
söyleyiniz. 

Bölük ağaları - endişeli düşün. 

Yine yalıuz kalan Çakır, berbat bir buhran ge
çiriyordu. Vücudünü, kah müthiş bir ateş sarıyor; 
kah buz gibi bir ter basıyordu. Ve Zehra kah a.. 
teşle bunalıyor, kah üşüyor, dişlerini, ayazda kal
mış çıplak bir fukara gibi çatırdata çatırdata, zan. 
gır zangır titriyordu: Kendisini, artık bir iş göre
miycceği içi:ı bir kenara atılmış mütekait bir hay. 
vana benzetiyor, bu kasvetli odayı dolduran ka.. 
ranlıktan, ve yalnızlıktan ürküyordu. Fcvka;beşer 
bir gayret harcıyarak: 

Ve ağaları yan!arında alıkoya.. 

rak, bölük kethüdalan.u: "Ölü • 

rüz, azmimizden dönmeyiz,, ceva. 
biyle Yemişçiye gönderdiler. Bu 
arada sabahleyin saraya su.ııulan 
telhisin cevabı çıkmış ve iki ka
pıcı bu cevabı Yemiş~i Hasan pa. 
şaya ulaştırmıştı. Vezir, eline su
nulan kağıdı açıp ta, hünkarın 
kendi dileğine uysallık :;österdL 
ğini görünce, biraz da ha şevke 

geldi, biraz uzakça oturan Ana .. 
dolu kazaskeri Ehi.ilmeyamin 
Mustafa efendiye doğru döndü: 

- Allah mübarek eyliye, dedi, 
llempenah pactı~rmımız tetva 

mesnedini size tevcih buyurdu • 
lar. 

Mustafa efendi - evve1ce söy
lemiştik - Yemişçi Hasanın kat. 
lincr fetva veren hocalardan biriy. 
di. Hünkar, onun bu fetvasını 

- şeyhülislamınkiyle beraber -
Yemişçiye gönderdiği halde, ka.. 
pıcılar kahyası Kasım ağa bi.iyük 
bir cüret göstererek, bu fetvayı 
yok etmişti. Hoca bu işi bilme. 
diğinden iğne üzerinde olurur va
ziyetteydi, azlini ve nefyini bek. 
leyip duruyordu. Bu sebeple sad
razamın kendine değil, bir baş • 
kasma hitap ettiğini sandı, kımıl. 
damadı. Sadrazam ise onun ağır 

işittiğine zahip olarak ,yerinden 
kalktı, hocanın yanına kadar git- ı 
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Soldan sağa 

1 - Boğazlçinde bir semt 
2 - Tavuk için kullanılır e Bir vila

yet, 
3 - Bir harf e Bir harf e Düşman

lık, 

4 - Uzak e Bir harf • Yükselmek, 
5 - Bir rapt edatı e iskambilde birli 

e Bir harf e Bir harf, 
6 - Hane e Bir nota e Vakti bildirir 
7 - Lakırdı, saçmasapan e Takanın 

bir hecesi, 
8 - Fena değil e Denizde olur e Bir 

harf, 
9 - Kabul etmemek e Yaft(\ 

10 - Su konur e Zaman, 

Yukarıdan aşağı 

1 - Blr vilAyet, 
2 - Şöhret e Nakil, hikAye, 
3 - Türe e Tohum değil, !idan de!il 
4 - Bir sayı e Bir vilayet, 
5 - Bir harf e Bir sesli har! e Bah

tiyarlık, 

6 - Çocuğa bakar e Papağan. 
7 - İpka e Sinirli, 

.. 8 - Rivayet eden f Bir harf • Bir 
ısım. 

il ~Bir iallrn !iU..,.,..funun 'bı.. __.....,.. 
sllzil e Genişlik, 

10 - Ceset e Kovmak. 

ti, ~hülislamlığını tebliğ ve e. 
lini tutarak musafaha etU. kolun. 

dan tutup vezirlerin üstüne ge. 

çirdi, mecliste bulunanlara da el 

öpmelerini işaretle emreyledi. 

Sonra yeni müftüye sordu: 

- Zorbalı.klan sabit olup isim

leri defter olunan eşkıyayı tes • 

lim etmiyen ve padişahın emrini 

dinlemiyerek fitne ve iesa! niye. 

tiyle içtima halinde bulunan si
pah zümresi hakkında ne buyu
rursuz, şer'an bunlar hakkında ne 
yapılmak lazım gelir? 

lDevamı var] 

OKUYUCU MEKTUPLARI - . -

Altı Çocuklu Bir 
Ananın Feryadı 

BekArlar evlenmezse vergi alınacağını teşvik edelim dersiniz, bizi gören bekh -
bağıra bağıra gazeteler yazmıştı, Neden?. lar bir yerine iki misU vergi verirler. Ev
NUfus çoğalacakmış, buyurun çok nüfus- lllere yardım edelim, çok çocuklu ailele
lu genç ve hayatını çalışarak kazanan al- re çalıııanlarına zam yapalım, çocuklarını 
tı çocuklu bir ana, kimsesi yok. Aldığı okutmak için bir mektep açalım ve o ço
maaşla çocuklarını değil okutmak, gıdala- cuk analarını bu öldtirücü hayattan kur
rını bile temin etmek için neler çekiyor. taralım derseniz belki teksiri nüfus milm
Mckteplerin istemesi bitmez. Sabahleyin kün olrıbillr. Yoksa bu şerait dahilinde 
işe giderken onları sokak kapısının önün- analık aefkati olmasa benim hergUn katre 
de bırakır gidersin, onların uyku zamanı katre içtiğim zehlrin hepsini birden verip 
sokakta geçer, yemek • zamanlıırı zaten onları öldüreceğim. Ne olur yalnız bu ana
yok bu çocuklar temiz aile yavrulardır. tarda kalan ııefkatten ufak blr eser de bi-
Yanlarında muntazam hayat yaşayan ço- um bekArlardan vergi alalım diyen propa
cuk olmadığından hepsi sefaletin acıta - gandacılarda olsa da bu defa da "geliniz 
rından bıkmış, yüzleri, güneşten yanmış yetim çocuklara bir mektep açalım çalışan 
usulcacık karpuzcunun yanına sokuluyor, hayatını kahreden analara, babalara yar-

i karpuz çalıyor. Simitçiye sokuluyor, simit dıın edelim" diye bir siliun açsa belki bir 
çalıyorlar. İşte beşeriyete yarar bire uzuv kaç hayır ııahibi toplanır da bir mektep a-
olarak yetısecek yavrular, birer hırsız, çarlar. 
birer yankesici olarak yetişiyorlar. İşte Yıldızda ilk okul var, fakat seneliği 
teksiri nüfu~. Memleketimizde ötedenberi yüz Ura, hangi memur ana, hangi baba bu 
yetim çocuklar için şehir yatı mektepleri. şerait dairesinde Çocuk okutabilir. Orta 
vardı. Bugün onlar kapatılmıs. Aldığımız da biz var oldukça, bizim ve bizim çocuk-
para bunlara bakılmak için bir hizmetçi larımızın süründüğünü gören bekArlar 
tutmağa ka!i gelmez. Senelerce sen çalı - her zaman evlenmekten ölüm kadar kaç~ 
şırsın, emek verirsin, yıllar geçer zam makta haklıdırlar. 
görmezsin, Bekarlardan vergi alıp evliliğe H. L, e. 

Sivereğin ihtiyaçları 

Siverek (TAN) - Fevzipaşada.:ı lik olan Sivereğin içinde iki ilkmek_ 
başlıyarak İran hududuna kadar u. tep vardır. Maarif ihtiyacını gider. 
zanan şosenin üzerinde kqrulu mü- mek için, her nahiye merkezinde bir 
him bir uğrak yerı olan kasabamız, ilkmektep ve kaza merkezinde tam 
-urı:a vn•;y-ıntn an ~- .._... .,."9ku.u .. DU' CJrl:a -'Ylıt:hı.o::p -ıa«.ıırıurr. 

dır. Yemyeşil bağların çevrelediği Urfa bölgesinin en mühim ztirra 
bir düzlüğün ortasında kurulmuştur. beldesi elan Siverekte köyli.ı ve hal. 
Siverekte imar ve inkişaf hareket- kın kısmı azamı topraksızdır. 
leri seridir. Buna rağmen bazı ihti. Toprak ihtiyacını kökünclen hal
yaçlar da mevcuttur. Kaymakam letmek için Milli Şefimizin bizazt 
Vekili Rüştü Oruç, bu hususta şu meşgul olduklarını biliyorsunuz. 
izahatı vermiştir: Sivereğin ufak tefek diğer ihti. 
"- Sivereğin bugün için dört mü. yaçlarını da tatmine çalışıyoruz .. , 

him ihtiyacı vardır. Bunlar da su, Siverekte yeni ve kübık bir haL 
elektrik, mektep ve topraktır. kevi binası yapılmıştır. Bu sıme bi-

Bu sene belediye bütçesine on i. nanın üzerine bir kat daha çıkıla_ 
ki bin lira koymuştur. Bu parayla caktır. Evin bando şeiliğine Nusret 
su ihtiyacının yerine getirilmesine Baykal tayin olunmuştur. Trahom 
çalışılacaktır. hastanesi başdoktoru olan halkevi 

Sivcreğin şehir planı çizilip tas- reisinin idaresi altında gençler iyi 
dik edilmeden evvel elektrik tesisa- çalışmakta, köy ve nahiyelere gidi. 
tı vücude getirilmesine imkan gö. lerek halka öğütler verilmekte, on· 

1 
rülmüyor. ların dertleri dinlenilme!de ve has. 

On altı .. on yedi bin nüfusa ma.. taları tedavi olunmaktadır. 

ezici bir acı vardı. Terli avuçlariyle, ağrıyan başı .. 
nı, ve zonklıyan şakaklarını ovaladı. Ve sessiz ses
siz ağ!adı. 

Kısmetinin çamaşır, bulaşık yıkamaktan, yük 

taşımaktan, kirli esvap giymekten ibaret olduğunu 

bilmiyo: değildi. Fakat bütün bunları yaptığı hal. 

de yapayalnız kalışı, çok gücüne gidiyordu. 

"- Melahat! .. ,, Diye haykırdı. Faknt Melahat, 
çağrıldığını duyduğu halde, yukarıya çıkmıya ni
yetlenmedi bile: Zira, eteğini bir defa daha kaptır. 
dığı takdirde, bir daha kurtulamıyacağını sanıyor, 

ve yukarıya çikmaktan, denizde boğulan bir insana 
el uzatmaktan kaçınır gibi ürküyordu. 

TEFRI KA No. 35 

İçinde doğduğu, içinde büyüdüğü yoksulluktan 

ve yorgunluktan bir şikayeti yoktu. O, yalnız bir 

tek şeyin, kendisine şefkatle el uzatacak bir arka. 

daşın hasretini, yokluğunu duyuyordu. Ne olurdu? 

Yanıbıışında biı tek insan bulunsaydı? Zehra, ken. 

disine bu h'.ıtufta bulunacak insan uğrunda hangi 

fedakarlığa katlanmazdı ki? 

Gramofonda, oynak bir Karadeniz havası ve şar. 
k,sı çalınıyordu. Ve meyhane kahkahalarla sarsılı. 
yordu. Döşemenin çatlaklarından sızan dumanlar ve 
sesler, tavan arasını bile dolduruyordu: Halbuki, 
Zehranın sancıları, bir insanın dayanam1yacağı de. 
recede şiddetlenmişti. 

Biçare kadm, son yardımcı o1arak Al1ahı hatır. 

lamış, içinden ona yalvarmıya başlamıştı. 
Bir aralık, sesi de kesildi, ve haykırabilmek im

kanından da mahrum kaldı. O zaman, gözleri, yer. 
!erinden fırlıyacak gibi büyüdü. Ağzı açıldı, dili, 
gırtlağı sıkılmış bir insan dili gibi sarktı: Ve başı, 
üzerine kal,.n bir sopa inmiş gibi uğuldayıp sersem.. 
ledi: Ağzından son bir çığlık koptu. Fakat bu fer
yat artık bir insan sesi değildi. Bu korkunç bııh
ran içinde, Zehra boğuluyormuş gibi çırpınıyor, 

geceliğini paralıyor, yatağın çarşafını, yastığın yü. 
zlinü tırnaklıyor, ısırıyor, yırtıyor, yırtıyordu! 

• 
• • 

' 
Zehra gözlerni güclükle açabildi. Başı ağrıyordu. 

Fnkat sancıları dinmişti. 
Meyhanede ses sada da kesilmişti. Çakır, ortalı. 

Jın sessizliğinden, gece olduğunu, hatta vaktin hay-

li ilerlemiş bulunduğunu anladı. 
Far~lcr, tavan arasının köşelerinde ciri~ oynu

yor !ardı. 
Zehra, düşünmek ihtiyacı duyuyor, fakat neyi 

düşüneceğini bilmiyordu. Zaten kafasının :çi, ta
van arasından bile dağınıktı. Fikirler, tıpkı karan
lıkta kalın.ış eşyalar gibi, bir türlü belli olmuyor. 
lardı. Ve Zehra, yorgun dimağında, düşünmek için 
lazım gelen mecali bulamıyordu. Karnında bir boş
luk vardı. O eski şişlik, patlamış bir balon gibi in
mişti. 

Zehra, doktor Memduh Şerüin, Fitil Kadrinin, 
ve Benı.i Melahatin, yatağının etrafında hulunduk
larını neden sonra farketti: Hepsi de kendisiyle 
meşgu!dtilcr. Fakat Zehra, onların, aralarında neler 
konuştaıc~am:;ı duyamıyor, anlıyamıyordu. Bir ara
lık, onlardan birisi: 

"·-- Zate:> ölüydü!,, Dedi. 

Fakat Zehra, duyduğu bu kelimelere bir mana 
verebilecek halde değildi. Çok geçmeden, yeniden 
uykı.ıya daldı: Hem de bu seferki uykusu hayli u
zun sürdü. :Fakat onun bu haline uyku da dene
mezdi. Zira aralık kalan gözleriyle, lamba ışığının 
donuk kızıllığını görür gibi oluyo~du. Etrafındaki

ler arasıra onu omuzlarından kollarmd'ln tutarak, 
oturur vaziyete getiriyorlar, ve ağzının ~çine bir 

şeyler akıtıycrlardı. 
Neden sonra, gözlerini tamamen açtı: Kendisini 

yokladı. Nç ağrısı, ne de sancısı vardı. Faka! etra. 
fında kimse kalmamıştı. Ve tavan arası kapkaran· 
lıktı. Zehra sağ eliyle, gayri ihtiyari karnını yok. 
ladı. Sonra ayni elini, yatağının yanında duran tıe
şiğe uzattı. El. yordamiyle beşiği buldu: Yorganı 
sıvazladı; altında kimse yoktu. Ve beşık te, tıpkı 
karnı gibi bc.ımboştu. Bu boşluğu hissedınce, Zeh
ranın gogı::w, ıçına kaynar su akıtılmış gıbi 

yandı. Yatağından doğrularak, beşiğe iyice abandı: 
Ve iki eliyle, beşiğin her tarafını aradı. Sonra içini 
çekerek y<>tağına düştü. 

Uzun müddet, yerinden hiç kımıldanmf°clı: Boğa. 
zı tıkanıyor, sıkılıyor gibiydi. Ağırlaşan memeleri, 
emilmiyecek sütlerle doluydu. Zehra hissettiği sı. 

kıntının, bunaltının arttığını anlayınca, yatağının 

içinde tekrar doğruldu ve ağzına tuzlu sular dolmuş 
bir kazazecıe heyecaniyle haykırdı: 

.._ Kadri.. Kadri!.. 

Fakat o anda Kadri, Benli Melahatin yanında, 
derin ve müsterih bir uyku çekmekteydi: Şimdi, 
Zehranın sesini duysa bile, sıcak yatağını bırakıp 

ta, tavaıı atasına çıkmazdı. Kendisini, böyle, tıpkı 
eski bir partal gibi, bu karanlık ve küf kokulu kö
şeye atıp unutmuşlardı: Zehra yutkundu. Içinde 

Söyleme1 ' ıstediği bir çok şeyler vardı. Hem içi

ni boşaltma'<, hem de bir insan sesi işitmek ihtiya. 

cını duy:ıyordu: Eğer böyle bir arkadaşı olsaydı, 

bu acılara katlanmak kendisine bu kadar zor ge. 

lir miydi? 
Şimd:, çamaşırcı Zehradan ne farkı vardı? Hem 

Zehra, o zaman bu derece bedbaht değıldi: Çünkü 
o zamanlar, bir insanın kendisiyle alakadar oluşu. 
nun lezzetiN daha tatmamıştı. Halbuki şimdi'! 

Zehra daye.namadı, boğulacakmış gibi yorganı ü
zerinden fırlattı, ve haykırdı. 

Bu ferya: o kadar ürperticiydi ki, Fitil de, Me
lahat tE, uykularından sıçrıyarak uyandılar ve ta. 
van arasına koşmaktan kendilerini alam;ıdılar. Fi. 
til, Zehrayı yetağının içinde, ve diri görünC'e, me. 
rakı birdenbıre, yerini hiddete bırakıverdi: 

.,_ Yim. nt" bağınyorsun? Meramın bizi uyku
suzluktan oıdünnek mi?., Diye çıkıştı. Fakat, Zeh .. 
ra onların yüzlerine bakmıyor, cevap verınıyor, 

sarsıla ~arsıla ağlamağa devam ediyordu. Melahat 
yumuşarc bir sesle sordu: 
~'- Bir yerin mi ağrıyor Zehra'. 

[Devamı varı 
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Kazım Bey Fırkasının Faaliyeti 
Mevcudu 60 Neferden İbaret Olan Fırka, Kendisinden 
Umulmıyacak Derecede Muvaffakıyet Gösteriyordu 

Bir iki gün sonra Ahmetli işgal 
eden kuvvetin ansızın geri çekildiği 
haberinin alınması, tabii, halkı fe
rahlandırmış ve milli teşlt:ilatı 

kuvvetlendirmek için çalışmıya 

vakit kazandırmıştı. 

O sırada, teşkilata bir intizam 
ve sürat vermek için mira. 

lay Bekir Sami bey Salihliye gel
miş ve yüzbaşı Kazım beyi (Ku
la) ya göndermişti. Kazım bey, 
vaktiyle Kula'da bulunmuş ve dü
rüst hareketleriyle kendini halka 
çok sevdirmişti. Bu sebeple, baş
ta eşraftan Palandız Zade Meh
met, İshak Zade Ahmet efndiler 
olmak üzere bütün eşraf ve aha
li bu kahraman zabitin etrafına 
toplanmışlar, yurda karşı borçlu 
oldukları vazifeyi yapmışlardı. 
Kasaba ve köylerden topladlkları 
fedakarlarla, ilk teşebbüste, iki 
yüz elli kişilik milli bir müfreze 
vücude getirmişlerdi. Kazım bey, 
bu müfrezeyi o sırada ' Kula'da 
bulunan ve Milli Müc9.delenin 
devamı müddetince, cidden bü. 
yük hizmet ve fedakarlıklan meş
hut olan İlyas Yılmaz beyin ku. 
mandasına vermiş ve Salihliye 
göndermişti. 

Alaşehir de busırada icap eden 
fodakarlık ve faaliyeti göstermişti. 
Piyade ve jandarma zabitlerimiz, 
ahalinin yardımı ile, karşılaştık
ları zorluklara, yoksulluklara rağ
men işe sarılmışlar ve cidden çok 
çalışmışlardı. Manisanın işgali ü
zerine geriye doğru cekilen altmı5 
sekizinci alayın birinci taburun
dalö fazla silahlarla, yurt için ca. 
nını nezreden fedakarları silahlan
dırmışlar ve Ahmetli istikametin
deki (Sardede) mevkiincle karar
gahlarını kurmuşlardı. 

reddüt etmeden yola çıkaYı Kazım 
Bey, Bergamaya vardıgı gecenin 
sabahı, kasabanın pek ya~m1nda 
Dikiliden gelen ve her türlü vesa
ite malik bulunan bir ya.bancı a. 
layla karşılaştı. Bu al 1 mış mevcut
lu Türk fırkası, o gün bu alay1 ak· 
şama kadar oyalamak ve batta 
ilerlemesine mani olmak .... ibi essiz 

b • 

ve çok büyük bir harikta. yarattı. 
Akşa-m karanlığı basınca, o günkü 
yiğitliği, mertliği ile yalm2 yab,rn
cıları değil tarihi bile şaşırtan bu 
bir avuç aslan (Kınık) a dogru Ç\?· 

kildi. 

Fırka, "Kınık,, ta bir cephe ve 
müfreze kumandanlığı teşkil E:t

tikten sonra, (Soma) da teskilata 
başladr. Yüzbaşı Sami Beyin ku
mandası altındaki üç zabit, sekiz 
piyade ve beş suvari ki ceman on 
üç neferle bir makineli tüfekten 
ibaret bulunan bu mı.itevazi müf
reze, Somada teşkilat il..? meşgul o
lan fırkayı setir ve himaye etmek 
vaziiesini almıştı. Yeni nesli, ger
çekten hayretlere düşürecek ve 
imrendirecek kahramanlık destan 
çe menkıbeleri yaratan bu aslan 
ınüfreze, aldığı vazifeyi hakkiyle 
yaptı ve kendinden kat kat fazla 
bulunan kuvvetlere, hiç çekinme
den atıldı. 

M lralay Kazım Bey, o sırada, 
ikinci defa olarak Bandır

madan gönderilen elli kişiyi de e
lindeki kuvvete kattı, ilk (Soma) 
cephesini kurdu ve teşkilflta ko
yuldu. Köylüleri ayaklandırıyor, 

silahlandırıyor, cepheyi ~uvvet. 

de ürkmüşler, can kaygısına düş
müşlerdi ki, tam o sırada Yörük 
Ali Efe ve fedakar arkadaşları yüz 
kişilik bir müfreze ile Nazilliye bir 
baskın yapmak üzere kasabaya 
yaklaşmış bulunuyorlaıdı. Nazilli
deki yabancı kuvvetler kumanda
nı, haber aldığı bu teşebbüs karşı
sında selameti kaçmakt:ı buldu ve 
19-20 Haziran gecesi, yerli Rum 
ehaliye bile hissetirmeden, tasını 

ve tarağını topladı, Aydının yolu
nu tuttu. Kumandan, kas<ıbayı te:;.-
kederken, yolda karşılaşmak ihti
malini düşündüğü bir tehlikeye 
karşı, delalet ve şefaatlerinden is
tifade etmek üzere Nazillinin, efe-
1er tarafından sevilip sayıldıklan
nı bildiği on beş yirmi kadar ha
tırlı ağaları da beraberlerinde gö
türmeyi de unutmadr. Bu arada, 
(Atca) ve Sultan Hisarından da 
yirmi kişi kadar kaldırdı ki, ya
nındaki kuvvetler, selametle Ay
dına yaklaştıklarını görünce, hid
detlerini bu zavallılard'.ln almışlar, 
kimini şehit, kimini de ağır suret
te yaralamışlardı. 

K umandanın kaçacıığını, şeh

ri terketmezden ~vvel yap. 
tıklan bazı teşebbüslerdE'tı sezin
liyen Nazillinin fedakar tetgrafçı. 

!arı, keyfiyeti hemen Menderes 
köprüsü karargahında bulunan fır_ 
ka kumandanlığına bildirmişti. Bu 
haberi alan kumandan Şefik bey 
de, bunların takibini Sarayköy 
müfrezesi kumandanı binbaşı 

Hakkı beye emretmişti. O "".<>man 
bu müfreze, yüz yetmiş be~inci a. 

ÇOCUK 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

9 Temmuz 939 tarihli "Çocuk sayfa'' 
mızdaki bilmece - bulmacayı doğru halle
denlerden hccliye kazananlar: 

Dolma kur9un kalemi kazananlar; 

İstanbul Yercbatan Neşe apartımanı 3 
numarada Kamuran Emek, Kasımpaşa or
tamektep 47 Saime Akyar, İstanbul Erkek 
lisesi İlhan Ginkök. 

Mürekkepti kalem kazananlar: 

Kandilli Kız lisesi Sabahat Özçelik:, Fa
tih 40 ıncı ilkmektep 241 Didar, Yenima
halle Bulgurcu sokak 71 numarada Ekrem. 

Albüm kazananlar: 

Yozgat hususi muhasebe müdürünün 
oğlu Nevzat Dicle, Sam~un İnhisarlar zi
raat memuru Cemil oğlu Fikri Gökçccr, 
Çatalca P. T. T. tevzi memuru Ali Uzel 
nezdinde Darüşşafakadan Ahmet Uzel. 

Resim modell kazananlar: 

Darıca ilkmektcbi 24 Mukadder Gül -
ver, Tokat Maarif dairesi sekreteri yeğeni 
Çetin Edis, Ankara - Eskişehir hattında 

Beylikköprü Muzaffer Bıyıkoğlu. 

Sulu boya kazananlar: 

Konya - Çumra malmüdüril oğlu Cahit 

ı 
Doğan, Seyhan - Kııraisalı Azmi Sönmez. 
Niğde askerlik dairesi binba~ı Asım kızı 

Bedia Balcı. 

Kalem boyası kazananlar: 

Ceyhan - Yumurtalık Ayas gümrük i
dare memuru Muammer Biget, Mardin 
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layın, yüz neferden mürekkep o. 
lan üçüncü taburu ile, civar~an 

tedarik edilen bir kısım gönüllü 
efrat ve bilhassa Denizliden polis 
komiseri Hamdi beyin kumanda
sında olarak gönderilen seksen 
kişilik milli bir kuvvette11 ibare: 
bulunuyordu. 

[Devamı var] 

M ütarekenin ilk günlerinden. 
beri Bandırmada bulunan 

altmış birinci fırkantn ~uvveti, bir 
kaç zabitle on beş yirmi neferden 
ibaret bulunduğu için hiç bir ha
reket ve faaliyet gösteremiyordu. 
Fırkada bulunan zabitler, silaha 
sarılan, mücadeleye atılap arka
daşlarına katılmak üzere Bandır
madan ayrılacakları bir sırada, 
miralay Kazım Bey (Büyii1;: Mil. 
let Meclisinin eski reisi) bu fırka
ya kumandan tayin edilmiş ve he
ınen faaliyete geçmişti. 

lendirmiye çalışıyordu. Tam bu es
nada, maiyetindeki on üç Çerkes 
ile beraber Çerkes Etem de teşki
lata dahil oldu. Çerkes Etem, ilti.. 
bakından evvel Ivianyaslı Şevket 
adında yarr an bir şaki ile beraber, 
vali Azmi Beyin oğlunu çiftliğin
den dağa kaldırmış, yüklüce de bir 
fidyei necat almıştı. Bu sebeple de 
bir hayli zaman çekildiği dağda 

kalmıştı. Etem, milli teşekküle ilti
hak ve mücadeleye iştirak sureti
le, hakkında yapılacak herhangi 
bir takipten kurtulmak fikri ile, 
bu teşebbüse atılmıştı. Miralay Ka 
zım Bey, Etemin bu iltihaktakı 
hakiki kasdini bilıneltle beraber 
bu teşebbüsü samimi olarak kabul 
ve telakki etti. Zaman ve ıhtiyaç 
icabı istiğna göstermedi ve diğer 
yerlerde olduğu gibi, bu sabık şa
kiye cephede bir vazife verdi. 

..... ,1 ............................ -. ................ a 

Kazım Bey, ilk iş olarak fırka 
mıntakasında, yani Bandırma ve 
Balıkesir taraflarında meydana 
getirilmesi icap eden milli teşek
küllerin esaslarını hazırladıktan 
sonra, maiyetini teşkil rden bir 
kaç zabitle hemen Soma yoluna 
çıktı. O sırada, vqcude getirilen 
bir kaç küçük müfreze ile, Susığır. 
lıkta Parti Pehlivan tarafından 
tcjk11 edilmiş bulunan kuvvetli 
bir müfreze, Bcrgamaya müşterek 
bir baskın yapmıştı. Ve oradaki 
taburun bütün mevcudünü, hatta 
tek nefer kaçırmamak suretiyle 
imha etmişti. Bu suretle bu cep
hede de harp başlamış, Türlt kuv
vet ve varlığı gösteri1mişti 

K azi'm Bey, yapı!an ve devam 
edeceği tabii bulunan bu 

teması haber alınca;-~vvelce Ban
dırmadan getirttiği fırka kıta;ıtr. 
na, Bergam~laki ıııucahitleri kuv
vctlenidrmek emrini verdi. O sıra
da, fırkanın kuvvetini ve kuman
dayı deruhte eden Kawn Beyin 
maruz bulunduğu maddi ve rnaned 
müşkü1atı tebarüz ettirme1t i\in, 
şunu söyliyelim ki, fırkanın bütün 
kuvveti bir binbaşı, üç mülfızim ve 
altmış neferden ibaretti. Zabitler 
şöyle dursun hatta fırka kuman
danı bile binecek bir hayvandan 
mahrum bulunuyordu. Bu :ıebeple 
kumandan, Somadan Bergaınav:ı 
gitmek için maiyeti ile beraber bir 
yaylı araba kiralamak mecburiye
tinde kalmıştır. Bu yoksuzluğa ve 
kuvvetsizliğe rağmen, hiç te te-

M alkoç köprüsünü ve Sultan 
Hisarındaki yabancı müfrc~

zeleri imha ettikten sonra, Yörük 
Ali, Kıllıoğlu Hüseyin, Kozaklı 
Mehmet, Molla Mehmet Efelerle 
mülazim Zekai, Necmi ve Çine eş
rafından Asaf ve Halim Memduh 
Beylerle jandarma Klitahyalı Re
cep çavuş ve diğer kızanlar Sultan 
Hisar sırtlarına çekilmişlerdi. O 
sırada, Yörük Ali Efe ve arkadaş. 
larmın kazandıkları büyük şeref
ten hisselenmek üzere '>ilah':l sarı
lan Danişmentli Ismail ve Kadri, 
Kestanecik köylü Hacı Ahmet, 
Baklacıklı İbrahim çavuş, Kaltak
çı, Maslaklı Mestan V\' ka rdesi Sü
lı>yman Efeler de kızanlıırı iie bir 
likte, Menderes köprüsü başındaki 
erlik ve merfük karargahına ko
şuşmuşlardı. Her biri bir istikame
te dağılmışlar, faaliyet sahasına a
tılmışlardı. Aydın etrafında ansı
zın gösterilen bu varlık ve hele ci
varciaki müfrezelere yapılan ve se
yir halinde bulunan şimendifer ka 
tarlarına bile taarruz edilmek su
retiyle şiddetleniveren bu baskın
lar yerli Rumlara dehşet salmış, 

ve herkes korku içinde olduğu 
yerlerde kalmıştı. 

N .ızillide ~ulunan bir yabancı 
taburu ıle, Aydın - Nazil

li arasındaki şimcndif er istasyon
larında bulunan müfrezeler de, 
yaklaşan bu tehlikeden fena hal-

HEYECAN 
Kadıköyünde Kazım adında ve 

fayla takırtısmdan, iskaınhil o:vu
nLt münakaşarlardan hoşlanmadı
ğı, bir pastacı dükkanı vasıtası ile 
adresi vermesinden belli, meraklı, 
hem de dikkatli sayın bir okuyu • 
cumuz heyecan il2 vehmin tesirle. 
rini soruyor ... 

Heyecan her insanın maruz ol
duğ1:1 bir şeydir. Sinirlerinin kuv
vetine en ziyade mağrur olanlar, 
hiç bir şeyden müteessir olmıya • 
caklarını iddia edenler bif.ıı yerine 
göre heyecana tutulurlar, Vehim 
de - maalesef - insanlardan bir ço
ğuna musallat olan bir haldir. O • 
nun için bu sayın okuyucuya ve • 
rilecek cevaı> ondan başka okuyu • 
culara da alfıka verir sanıyorum. 

Heyecan ile vehim arasında ba:v
lice münasebet te vardır Vehim.is· 
terseniz ona kuruntu de~viniz - he
yecan v2ren bir hadisen.in zihinde 

' kurulması demektir. Fakat kurun
tunun kurulması için heyecan yer. 
miş bir hadisenin mutlaka geçmiş 
olması lazım gelmez Bazıları heye. 
can veren bir hadise geçirdikten 
sonra onu hatırlayarak vehmeder
ler, bazıları da öyİe bir hadise geç
memiş olduğu halde onu zihinle • 
rinde büshiitün y·eniden icat edl"r
ler. Sinirli dediğimiz hastalardan 
bazılarının, hiç aslı esası olma
dan, kendi zihinlerinde icat ettik
leri ha:yali hastalıklar gibi.. 

Bö;vle hastahk kuruntularının 
tesiri bir iki yazıya sığmıyacak 

kadar uzun izah ister. Bu günlük 
normal denilebilecek heyecan ile 
vehmin tesirlerini söylemek iste -
rim. Zaten ikisinin tesiri hemen 
hemen ayni olduğundan yalnız he
yecan tesirini anlatmak yetişir. 

Heyecanın tesiri, bir kere, o
nun derecesine, sonra da herkesin 
teessür kabiliyetine göre değişir. 

Heyecanm derecesi ne demek oldu
ğunu tabii bilirsiniz Mesela kor -
kunun şiddetlisi olur, hafifi olur. 
Herkesin teessiir kabiliyetine ge
lince, bunu da bir misal daha iyi 
anlatır. Mesela sulh içinde bulu
nan bir yerde havadan bir tayya. 
re geçerken hiç kimse korku duy
"'"'Z Fakat harp içinde bulunan bir 

VE VEHİM 
memlekette tayyare gc<;ince tesiri 
başka başka olur. Cesur olanlar 
ondan korkmazlar, sakınmak iste. 
sel er bile telaş göstcrmezfor. Te. 
essiir kabiliyeti ziyade olanlar 
korkarlar ve bazıları titremeğe 
başlarlar. 

Bu iki sebepten, heyecanın de. 
recesinden bir de teessür kahili:ve
tinden dolayı, hey2canın tesiri de
ğişir. Kimisinin yalnız benizi sara
rır, yahut heyecan öfke cinsinden 
olursa, kızarır. Kimisinin tüyleri 
diken diken olur, göz bebekleri 
eyrıhr. Bazısının karnına sancı ge. 
lir .. Kor.kudan salıverenler de bu
lunur. 

Bu tesirler pl"k te biiyük ra • 
hatsızlık \'ermezler. En ziyade ra
hatsızlık veren ı?e~·. sayın okuyu
cumuzun da sorduğu. yiirek çar. 
pmtısı ve nefes darlığıdn. Kadın -
lar1a erkeklerin bazılarında da ağ
lamak ... 

H~y.ecanın meydana getirdiği 
bu hadıselere sebep başlıca üç 
g1;1ddenin çıkardığı hormonlardır. 
~ır kere, her işimize karışan ipo • 
fız guddesi, heyecandan seker has. 
talığı gelmesi, heyecand~n sacla -
rın birdenbire beyazlanması, bazı
larının cildinde beyaz beyaz leke. 
lcr peyda olması korkudan cocuk 
düşmesi, bu guddenin hevecandan 
müteessir olmasından ile~i gelir. 
İkincisi. tiroit guddesi fazla hor -
moıı çıkarınca ağlatır. Bu gudcle 
k.adınlarda daha ziyade işlediği i. 
çın kadınlar daha çabuk ağh.rlar .. 
En sonra da böbrek üstündeki 
gudde heyecan tesirivle fazla hor
mon çıkarınca dama~larda tansi • 
yon artar, yürek sıkışır, fazla çar
par ve nefes daralır. 

. Bu guddeler heyecandan başka 
hır teessiirle fazla hormon çıkar • 
dıkları vakit insan hemen daima 
gibi heyecan ve bilhassa korku 
hissi. duyar, heyecan verecek baş
ka hıç bir sebep olmadan ... Mese
la böbrek iistiindeki guddenin hor. 
monu kendilerine ilac olarak şırın
ga edilenler hiç sebepsiz bir kor
ku hissine tutulurlar. 

Bu da ruhi dcdifömiz hallerle 
bedeni dediğimiz hallerin birbirle
rine bağlı olduklarını, bir kere da. 
ha, gösterir. 

s ene (19 .... ). Anadolunun 
küçük bir kaza merkezi. E

sat veya Mesut efendi adında yeni 
bir kaymakam geldi. 

İzbandut azmanı bir kayma. 
kam: boy çam yarması, kollar 
kütük, gövde şamandıra, sakal 

tahta, adımlar dev, ses bombort, 
ense kervansaray hatılı ... 
Kaymakamlık odasında ho1 gel

dine toplananlara ilk sözü şu ol. 
du: 

- Ben: hürriyetin babası. meş
rutiyetin kurucusu. vezirler vezi
ri rahmetli Mitat Paşanın hususi 
katipliğinde yıllarca bulundum. 
onun yetiştirmcsiyim. 

Ancıdolu burası, kuru lafa ku
lak asar m1? Kaymakamı hemen 
imtihana çektiler. ve anlaşıldı ki 
hürrivet babası l\Titat Pasaya hu
susi katiplik ettiğini söyli;en Bay 
kaymakam, alfabeden. okuma 
kitabından yana solda sıfırın da 
solunda! Bununla beraber iddi::ısı 

boyundan büyüle sadrazam Ali 
Pa!"Hcfon ki abet. Nam1k K€'rn cı.l

den e edebiyat dersleri almış! 
Mıs! 

Bir gi.in yazı işleri memuruna 
çıkıştı: 

- Bu nasıl tahrirat? Böyle ma. 
nasız. anlasılmaz, berbat şey olur 
mu? Yapnmnyacaksanız bo~mna 
devletin narasını almayın! Hami
yetli iseniz çekilin! 

Bu her glin çıkışmalar iki· 
de birde kovmalar memu

run canına taketmiş olacak ki bir 
gün davanamadı: 

- Kaymakam Bey. dedi, bu 
mi.lsvedcfoyi ben yazmadım. 

- Ya bu saçma sapan sözleri 
kim yazdı? 

Katip gözlerini yaTadana sı. 

ğınıp yumdu ve ağzından fırlattı: 
- Di.in siz kendi elinizle ya

zıp bendenize vermiştiniz! 
- Yana! ... övle miiii? bunu 

söylesene Bay oğlum. 
Bay kaymakam. Ali, Mitat Pa

şalnrdan sonra, yeni birinci dersi
ni kendi katibinden aldı. Kavına. 
kamın ilk söziinden sonra ilk işi 
d~ oldu: Kaymakamlık çarşı 
meydanındaydı. Cuma günü. Öğ
le ve cuma namazlarından bir 
saat önce carşr meydanında 

göründü. Elinde bir fil _ kam
çı, arkasında bir polis, iki jan. 
darma ve odacısı ... dükkandan dük 
kfına, kahveden kahveye, berber
den berbere, bakkaldan eczaneye 
fır dolanıyor. Ve önüne gelene çı. 
kışı yor: 

- Hadi abdf'ste! hadi baka
lım namaza! hadisene! öyle ezam 
okunuyor. (polise) polis efendi! 

- Efendim Beyim! 
- Kaldır şu karşıki kasabı ab-

deste. Jandarma! 
- Buyur bevim efendim? 
- Tut kolundan o köylüyü. 

sür camiye! 

B fraz ötede. kamçısı ile ecza. 
cımn omuzunu dürttü: 
~e duruyorsun? Hadi na-

maza! 
Efendim, bendeniz eczacı 

Dimitrnki kulunuzum! 
- Neds,n belli, alfımetifarikan 

var mı? il" 
- Şey efendim, (etraftan gü. 

lümsemeler) ona ne şüphe Beyim. 
Köşedeki sobacıya hiddetle: 
- Namaz vakti geçiyor baba, 

çabuk ol bakalım. 
- Aman paşam! Ben kıldım 

yeldim var bir saat. 
- Ezanın okunması henüz bit-

ti baba! 
- Biz ezansiz kilariz paşam! 
- Ezansız namaz olur mt1? 
- Bizde olur, bizin adisi Sa. 

ıamon Fintura. 
- Dimitrakiden sonra sen ele 

Salamon mu oldun? 
İş çığırından çıktı. Hükiımet 

meydanı tulCıat tiyatrosunun açık 
hava salonuna döndü. Şu farkla ki 
kaymakamın elinde komik Kel 
Hasan gibi sap1ı süpürge ile boş 
gaz tenekesi yoktu. Kamçı vardı. 

M itat Paşa konağının kahve-
ocağında duvara tebeşir çi

ze çize çırak çıkan kaymakam, gel. 
di geldi de kasabanın en aksi, en 
sinirli adamının kar ı ;);!na dikil
medi mi? Burnundan kıl aldırma
yan bu aksi adam, Bezaz Hacı Sa
lim Efendi Ağa idi. Hacı Salim E. 
fendi Ağa hiç aldırmadı, istifini 
bozmadı, gazetesini okur gibi yap
tı: 

- Hadi namaza! sana söylü
yorum, kalk bakalım! 

- Ben gidemiyeceğim. Beyim. 

- Bu nasıl cevap? Gidemiye-
ceğim olur mu? 

- Olduğu için söyledim ya 
- Acaiip! Sebebi? 
- Bendeniz hasbelkader yeni 

evliyimdir. 
- Evlilikten bana ne? 
- Yani efendim evden şimdi 

~eldim. 

- Olabilir, bu bir sebep değil. 
- Hatta Efendime söyleyim. 

acizane canım çekti, gene eve dön
mek istiyorum. 

Hacı Salim derece derece kızı
yor ve perde perde yükseliyordu. 
Dudaklarının köşeleri titriyor, 
rengi uçuyor, kaymakama yan -

, yan bakıyordu. Etraftan da seyre
denler kıskıs gülüyorlardı. Kay -
makam Hacı Salime büsbütün kız
dı: 

- Sen müslülnfn değil mi -
sin be adam? 

- Müslümanlık taslayanlar
dan daha çok. 

- Öyleyse namaza! Benim dev 
rimde ben böyle şeyler istemem! 
Ben nerde kaymakam olursam ora
sını adam etmeden çekilmem. 

Y erinden fırlayan Hacı Salim 
yumdu gözünü açtı ağzrnı· 

- Kaymakam Efendi! Kayma-
Kam Efendi! Baksana bize sen. Sen 
Anadolu halkını ne sandın? Biz 
budala değiliz. Biz hem müslüma
nız, hem Türküz, hem insanız. A
damakıllı insan ... o günler geçti. 
Bizi kamçı zoru ile namaza niya
za sürmekle kendini memleketli. 
ye sevdiremezsin. Biz artık iş isti
yoruz iş! İstersen namaz kıl ister
sen günde kırk okka şarap iç. bi
ze vız gelir. Sen memlekete iş gö
ri.iyor musun? Halkın. köylünün 
derdini, acısını dindiriyor musun? 
Yol. mektep yaptırıyor musun? 
Ahaliye insanca muamele ediyor 
musun? Ondan haber ver. Bunları 
yaparsan burada itibarın artar. 
Yoksa elalcmin orucuna. nama7t
na karışmağa kalkarsan nah, işte 
böyle olur! 

Hacı elile meydanı gösterdi: 
Kaymakam bakdı ve birikmiş hal
kın gülüştüğünü gördü. 

\ 
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~midi Zayıf 
(Başı, !incide) 

yenler vardır. Bunlara göre Alman
ya ile Lehistan arasında sulhen an
laşma imkanı vardır. 

Çok uzun sürmeden bir tavdsut 
teklifi yapılabileceği hakkında şayi

' Alman - Rus 
Ticaret Müzakereleri 

(Başı, !incide) . 
yürürken, Alınanlar işi çabuklaştır
mak istemişler ve nihayet müzake
reler yeniden başlamıştır. 

Seriinin Kanaati 

alar dönmekte ise de bunun İngilte- Moskovada devam eden Rus _ 
re tarafından yapılacağı ' hakkında İngiliz • Fransız müzakereleri, artık 
bir sarahat yoktur ve resmi mahfi!· Berlinde rahatsızlığa sebep olma
lerde böyle bir tasavvurun mevcut maktadır. Bilakis bu müzakereler, 
olduğu teyit edilmemektedir. Almanların Sovyetlere karşı saygı 

Avam kamarası tatile girmeden 1 göstermelerini ve Sovyet his!erini 
önçe, Chamberlain tarafından bütün yaralamaktan çekinmeelrini temin 
meseleler hakkında şümullü beya - etmiştir. 
natta bulunulacaktır. Daha önce Sovyet Rusya, "İn -

Bu sabahki İngiliz gazeteleri, dün sarılığın düşmanı,, olarak tasvir edi
akşam Danzig işi ile alakadar olrak liyor, Rusyada hüküm süren hayatın 
Berlindc neşredilen yarı resmi be • feci bir hayat olduğu ilerı sürülüyor, 
yanatı çok soğuk bir surette karşıla- hulasa Sovyet Birliği insnnlı~m bir 
maktadır. İngiliz efkarı umumiyesi, numaralı düşmanı olarak• gösterili-
bu beyanatı, umumiyet itibariyle, yordu. Bugün bu sıfatların hepsi de 
sulh cephesi arasına nifak sokmak İngiltereye devredilmiştir. Ancıık 
veyahut hiç olmazsa pu yold'h bir Moskova müzakerelerinden bahsedil
tecrübe balonu uçuro<ak maksadiyle dikçe Rusyııya işaret edilmekte. hat-
cıkarılmış telakki etmektedir. tiı. Rusyanın "Çemberci siyaset ta -

Fransaya Göre raftarlarına karşı görülmeğe d12ğer 

Fransız mahafillne göre, Alman
ya, eski usullerinden vazgeçmiş de
ğildir. Fnknt Danzig meselesi, Al
man mutalebntmın şimdiye kadar or
taya atmış olduğu meselelerden büs
bütün başkadır. Binnetice Alınanya
nın muslihane niyet ve tasavvurları
na işaret eden yarı resmi Alınan be
yanatı zihinleri teşviş etmekten baş
ka bir işe yaramaz. Çünkü, Almnnyn, 

1 her türlü fedakarlıktan imtina et
i rııcktedir. 

-Alman Teşebbüsleri 

bir vaziyet aldığı,, söylenmektcdır. 

lngiltereye Karşı 

Berlin, 22 (Deyli Telgraf'ın husu
si muhabiri bildiriyor) - Alman ga
zeteleri İngiltere aleyhinde şiddetli 
neşriyata devam ediyor. Alman işci 
cephesi lideri Doktor Ley Angripp 
gazetesine yazdığı bir makalede Al
man iı;çilerine hitaben diyor ki: 

"İngiltere bizim müstemlekelcri
mizi elimizden sebcbsiz gasbetmiştir. 
İngilterenin Danzig, Cebelitarık ve 
Malta ile alfıknsı ne? Bunların 

birincisi Almanyaya, ikincisi İspnn-
Bcrlin, bugün İktısat Nezareti er- yaya, üçüncüsü f talyaya aid değil 

kanından Doktor Wolhatt heyetinin mi? İngilizler, hakikati bütiin dtin
Londrada yaptığı müzakereler dola- yaya bildireceğimizden emin olabi
yısiyle intişar eden bir takım şayia- lirler. Bu hakikat, !ngilterenin en al
lan tekzip etmektedir. Bu yan res- çak, en menfur kapitalizmi temsil 
mi tebliğe göre, Doktor Wo1hatt Lon- etmesidir.,, 
droda büyi.ık bir istikraz müzakere-

siyle meşgul olmamış ve 90 milyon lngilterede Çocu · 
İngiliz lirası temini için çalışmamış- lşcilerin Mesai Saati 
tır. Çünkü bu işler salahiyeti hnri- Londra, 22 (A.A.) - Avam Kaına-
cindedir. Wolhat yalnız muhacirler rasındn Dahiliye Nazırı, 14 - 16 va-

t meselesi ile meşgul olmuştur. şındaki erkek çocukların l>ir hafta 
İngiliz mahafili de şayiaları tama- içindeki çalışma saatlerini 44 ten 48e 

1 mile hnyali mahiyette sayrnaktadır. çıkaran bir kanun tevdi etınistir. 
Wolhatt heyeti, Berline avdet et' Kanun. 92 reye karşı 106 rey ile 

1 miştir. • kabul edilmiştir. 

ümrük Vekili Dün 

a z·g içi 
ııyor 

lng·ıtere ve Japonya 

An aştllar 
(Başı, lincide) 

Diğer taraftan Tokyoda oturan 
yabancı müşahitlere göre, İngiltere, 
Japon taleplerini, Japonyamn Çin • 
deki İngiliz menfaatlerini tanımakta 
devam edeceği hakkında verdiği ka. 
ti teminata mukabil kabul eylemiş
tir. 

İyi haber alan İngiliz mahafilleri 
ise İngiliz hattı hareketini, bitaraf • 
lık vazifelerinin ve Jaopnyanın "fi. 
li muharip taraf" haklarının tanın -
ması olarak tefsir etmektedir. 

Almanyada Asabiyet 

Berlin, 22 (A.A.} - Havas Ajan
sından: 

Arita ile Craigie arasında cereyan 
eden müzakerelere ait Tokyodvn ge 
len hat-erler ve en mi..ihim meseleler 
hr.kkında şimdiden bir itilaf husulti
niin tahmin edilmesinin mümkün gö. 
riinmesi keyfiyeti, siyasi Alman ma· 
hafilinde biraz asabiyet tevlit etmi§
tir. 

Şimdiye kadar bu miiznkerelerin 
ııkamcte uğrıyacağı tahmin edilmiş
ti. Ve gazeteler, bu akamet yüzünden 
Japonya ile Jngiltcre arns111chıki g0r. 
ginliğin biraz dnha artncağı ümidini 
gizlememi.5lcrdi. Şimdi Tokyo i!e 
Londra arasındaki miinasebatın sa
lah bulmasının Ingiltcr~ye Avrup.:ı

da daha büyiik bir hareket se>rbestisi 
bahşetmesinden endişe edilme!de
clir. 

Manidar Bir Makale 

Iktısndi bir mecmua olan Witschaf 
tsring'in son nüshasında manidar bir 
mütalaa vardır. Bu mecmua, Japon. 
yadan !ngiltere ile olan muhabbe· 
brıden dolnyı komintern aleyhine 
beraberce bir misak imza etmiş ol
duğu arkadaşile müıwscbctlcrini teh
likeye koymamasını rica etmektedir. 

Bu mecmua, diyor ki: 
"Herhnlde lngiltcre ile Japonya 

arasındaki munaseb~tlerın sonu, ge. 
rek Japonyanm harici siyaseti, gerek 
Çindeki vaziyeti için fevkalad~ mü
him olacaktır. lngiltcrcde böyle dü
şünülmektedir. 

Londrada daha şimcliclen LJz:ık 

Şnrkta Japonya lehine bir müdahale 
İc"ası derpiş edilmektedir. Bun:ı. mu
kubll Japonya, komintcrn aleyhinde 
ki misııka dahil Avrupa devletlerini 
himaye ve müdafaa etmemeği taah
hüt edecektir. Bu da Çini kendi akı
betine terketmek suretile Japonyn-

• m yo cu arıDinle 
• nın bitaraflığını satın almak demek

tir. Tientsin ablokasının mevzuu b:ı.h 

(Başı 1 incide) 
meselesi üzerinde durmuşlardır. 30 
nisan 937 tarihinde hazırlanan ve 
ihalen mer'i bulunan kanunu komis
yoncular kendileri için gayri kafi 
görmektedirler. Çünkü, kanun esba. 
bı mucibesine göre hazırlanmamış -
Itır. Bazı kimseler kendilerini ticaret 
ıodasına tüccar komisyoncu namiyle 
lkaydettirerek hakiki tüccar malına 
ımuvazaalı ciroıile tesahüp ettikten 
ısonra tüccar gibi başkalarının işleri. 
ıni de takip etmektedir. Hiç bir mü -
eyyide mevcut olmadığı için bunla. 
ra mani olunamamaktadır. 

Bu cihetin esbabı mucibede zik • 
redilmesine rağmen kanunda yer al. 
maması gümrük komisyonculart'fiı 

müşkül vaziyette bırakmıştır. Bunun 
jçin komisyoncular müktesep hak 
sahibi olmıyanların muvazaalı iş gör
melerine mani olabilecek, bugünün 
·ve yarının icaplarını karşılayacak 

~ekilde meslek müntesiplerini tama. 
men organize edebilecek yeni bir ka. 
nun hazırlanmasını gümrükler Ve -
~ilinden rica etmişlerdir. 

Komisyoncular kendilerine inki -
şaf yolu gösterilmesini ve bundan 
ibaşka bazı ecnebi memleketled~ ve 
bilhassa yakın komşumuz Yunanis • 
tanda olduğu gibi teavün ve tekaüt 
sandıklan için kanuni müzaheret 
gosterilmesini de rica etmişlerdir. 

Ayrıca dahili nizamnamede de 
tadilat yapılması lüzumuna işaret e
den komisyoncular, aykırı hareket • 
leri görülenlerin şiddetle tecziyeleri 
için hükümler konmnsını talep et -
mişlerdir. Raif Karadeniz komisyon. 
cular heyetine, rica ve dileklerinin 
nazarı dikkate alınacağını vaat et. 
rniştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili ko. 

misyonculardan sonra manifatura eş.. 
yası ithalatçılarından mürekkep bir 
heyeti kabul etmiştir. 

Manifatura tacirleri, genel ithalat 
rejimine temas ederek bazı manifa -
tura eşyasının ithalinde müşkülata 

rastlandığını V\? bir kısım eşyanın da 
memleket zarnrına olarak fazla mık. 
tarda itllal edilmekte olduğunu söy. 
lemişlerdir. 

Bundan başka bir kısım pamuklu 
mensucat ithalinde cezaya çarpıldık. 
larından bahseden manifaturacılar, 

bu cezaya sebep olarak, mevzuubahs 
kumaşlara sahte "suni" pamuk ka -
rıştırılmış olmasını göstermişler ve 
içinde suni pamuk bulunan pamuk
lu mensucat ithalinde badema ceza. 
ya duçar edilmemelerini rica temiş. 
lcrdir. Vekil, bu ciheti de tetkik et. 
mek üzere not almış ve bu suretle 
tetkiklerini bitirdikten sonra valiyi 
makamında ziyaret etmiştir. 

İzmir, 22 (Tan Muhabirinden)-:_ 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen Vakıf. 
lar Umum Müdürile beraber Ça -
nakkale vapuru ile Antalyadan şeh
rimize gelmiş ve merasimle karşı • 
lanmıştır. Vekil, Kültürparkı gezmiş 
ve ziraat müzesinin tanzimine ehem
miyetle devam edilmesini emretmiş.. 
{ir. Bu arnda \•akıflar paviyonunu da 
tetkik etmiş ve hayvanat bahçesinin 
büyütülmesi vaadinde bulunmuştur. 

Vekil, bilôhnrc, otomobille Tor
balıya giderek kurutulan Cellat gö. 
lü sahasını tetkik edip köylülerle gö. 
rUşmüştür. 

Muhlis Erkmen "Tan" a şu beya. 
natta bulunmuştur: 

- Dört sene evvel J{ültürpark 
bir harebe idi. Şimdi mamure halin. 
de yükselmiş bir eserdir. İzmirdc 

setmiş olduğu mcselelE!r, çok geniş
tfr. Bu meseleler, Uzak Şarktaki va
ziyet ile Avrupadaki vazıyet arasın
daki münasebetlerin ~e kadar sıklaş
mış olduğunu göstermektedir. Bu 
meseleler, Japonyanın komintenı a
leyhindeki misaktan elde etmekte ol
dugu faydaların tehlikeye ilka cdile
miyecek derecede mühim olduğunu 
dEı göstermektedir. Japonya, ayni ne
ticeyi Ingiltcresiz de Ingilterl! ile de 
elde edebilir.,, -

gördüğüm ilerlemeden çok memnu -
num. Fuardaki ziraal. müzesinin gü
zel olmasına çalışılacaktır. 

Antalyada da güzel eserlerle kar. 
şılaştım. Yurtta yeni ve büyük e -
serler görmek insana kuvvet ve e 
nerji kazandırıyor." 

Muhlis Erkmen bu akşam ayni 
vapurla İstanbula hareket etmiştir. 
İstanbuldn bir gün kaldıktan sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Çetin kayanın tetkihleri 
İzmir, 22 (Tan Muhabirinden) -

Şehrimizde bulunan Münaknlat Ve. 
kili Ali Çetinkaya, bugün Halkapı -
nar fabrikasını gezmiş ve demiryolu 
fabrikasının tevsiini emretmiştir. 

Öğleden sonrn Dcmirspor deniz 
lokalini açmış ve işçilerin gaz mas • 
keleri takma tecrübelerinde hazır 

bulunmuştur. 

Nafıa Vekili Trabzonda 
Erzurum, 22 (A. A.) - Nafıa Ve

kili Ali Fuat Cebesoy, dün şehrimize 
gelmiş ve merasimle karşılanmıştır. 
Nafıa Vekilimiz umumi müfettiş Talı 
sin Uzeri, valiyi, kolordu ve müstah
kem mevki kumandanlarını, Halke. 
vini ziyaret ettikten sonra imar işle
rini tetkik eylemiş ve bu sabah saat 
7 de Gümüşhane yolu ile Trabzona 
hareket etmiştir. 

(Başı l incide) 
çimi yolunda olan aile çocuklarına 
öğretmenlerin nezareti altında mii
talaa ve oyun imkanı vermek, ayrıca 
ilkokul öğretmenlerini arttmnıyn ça

Maarif Şiirasında Dün ;, 
Bir Kısım Raporlar 

Müzakere Edildi 
lışmak. 

Köylere gelince: 40,000 Türk kö- Ankara, 22 (A. A.) - Maarif Şu-
yünden ancak 4638 inde ilkokul var- rası bugün saat 10 da umumi heyet ı 
dır. Bu büyük açığı kapatmak için, halinde toplanmıştır. Celse Maarif 1 

yııpılan tecrübelerin müsbet netice Vekili Hasan Ali Yücel tarafından a. 
vermesine nazııran, eğitmen öğret- çılmış ve umumi heyetin ilk toplan. 

Maarif Şurası 
Dolayısıyle 
Telgraflar 

1 

1 
1 menlerden istifade etmek ve mevcut tısına ait zabıt hulasası okunarak 

köy okullarını beş sınıfa çıkarmak. aynen kabul edilmiştir. ' I,' 
Ayrıca köy muallim m~kteplcrlni ço- Bundan sonra reisicümhur ve , il Maarif Şurası mtinasebetilc 11 

çekilen tiızim telgrafına Cüm • 
hurreisimiz İsmet İnönü şu cc-

1 il 
vahı vermişlerdir: 

ğaltarak köy mektepleri için 5ğret- Milli Şef ismet İnönüye, Büyük 
men yetiştirme};. Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren. 

1 

2 - ORTA TAHSİL. Orta tahsil- dnya, Başvekil Dr. Refik Saydama, 
de Maarif yeni bir adım atmağn ha- C.:enel Kurmay başkanı Mareşal Fev- Bay il. Ali Yücel 

Maarif Vekili zırlanıyor. Bu hususta Vekaletin ha- zı Çakmak'a çekilen tazim telgrafla- , 
zırladığı raporda yapılması lfızımge- rına gelen karşılıklar okunmuştur. ' ı .-inkara 
len iş şu suretle izah edilmektedir: Muhtelif maarif müesseselerimiz. ! il Ok toplanh!';ını yapan Manrif 1 

"Memlekette ilk tııhs!lin ynyılmas1 de- den ve Cenevredeki beynelmilel ter. i Şu'rasınan hukkundn "'ôsterdi~i 
rcccsinde bOyilk ehemmiyeti haiz ikinci biye bürosu direktörlüğünden gelen I temiz duyguiııra yürekten tqck. , 1 

esaslı maarif meselesi, yeni hayat ve tebrik telgrafları okunduktan sonra kür eder, size ve mesai arkada~- · 
iktısat şartlarımızın, çabuk ve özlü in- yüksek öğrettm komisyonunun ha _ 1 lnrımza biiyük başarılar ailcrim. 

1 

kişnfının istediği teknik öğretimdlr. Bu zırladığı umumi raporun t tk'k' 1 İ t ı· " il 1 

sahada Cilmhurlyet hük(ımetince bu- b l t e ı ıne , smc non 
ıtün<' kadar ynpılan iş, ~Uhlmdlr. Fn- aşBanmış ır. l~~~~~----~~-- !!!!-~- !!!!!!!!-~~·-~ 

u rapor .. . ht rr h f --
kat memlC'kC'tin endüstrileşmesi. ordu- .. uzerıne mu e ı a 1P- hakkında rapor. 
nun motl:lrleşmesl ve makinenin umu- ler soz almışlar ve fikir teatisinde 

19 - Yüksek İktısat ve Ticaret 
mi hayatn girmesi gibi vtikınlnr, daha bulunmuşlardır. Birinci celse 13,15 
geniş bir faaliyeti zaruri kılmaktadır. te bitmiştir. okulunun komisyonca tasvip edilen 
Klıisik tcdrisnt yolundan yetlşenlerlıı J k. . l J dilekleri hakkında rapor. 
girdikleri meslek zilmrelcrlnin nlsbl ıncı Ce •eue 
doluluğuna mukabil, teknik öJretlmln Öğleden sonra, saat 15 te tekrar 
doldurmns.ı lfızım gelen iş .sahalnrında toplanan umumi heyetin yaptığı iki 
:mıu;lekl bır terbi.ye. hnddesmden geç- celsede ayni mevzu üzerine müna _ 
mlş elemanların ıhtıyacıı knrşılık vere- k 1 1 " . 
mlyecek kemiyette oluşu kendini şiddet v aşa ~.r yapı mış. unıv~rsiteye ve di. 
le hissettlrml'ktedlr. Bu hnl, rnemlckc- ger yuksek okullara aıt bir çok tali· 
timizdc f bölümünlln tıım bir mcıvıızc- matnameler tetkik edilmiş ve bir 
neye varması JUzumunu telkin etmek- kısmı hakkında kararlar verilmiştir 
tcdir. Teknik öğretim sahasındaki mU- Şuranın bu umumi toplantısında 
esscsclerin ihtiyııca nlsbctle az olufu, 
umumi kultilr veren müesseselerde tetkik ettiği mevzular şunlardır: 
gayri tabii bir tcklısüfü tevlit ediyor 1 - Türkiyede yüksek tahsilin 
ve bu müesseselerin hedeflerine tıım i- bugünkil durumu ve ana meseleleri 
sabeUe varmalarına engel oluyor. hakkında yüksek öğretim komisyo _ 

Arzedılen tül'lü sebeplerden teknik 
öğrelıme buyilk ehemmiyet vermekte nunun raporu bazı tadillerle kabuJ 
olduğumuzu ve önilmOzde'ti yıllar için- edilmiştir. 
de Anl.nrnda bir pollteknlk ve teknl- 2 - İstanbul üniversite taleht> 
kum nçılmnkln beraber, dlğer teknik talimatnamest hakkında rapor. 
tnhsil müesseselerinin de imklıııların 3 - Doktora yapmak üzere ya -müsaadesi nisectlnde çoğaltılmalnrına 
çalışılaca~ını knydederiz. hancı Üniversitelere gönderilecek 
"Bizde orta öğretimi veren ortaokullnr- doçentler talimatnamesi hakkındR 
Ja liselerimiz, birincisi ilk tahsilin bir rapor. 
nevi temadisi, diğeri yüttsek tahsilin 4 - Fen fakültesi tedrisat ve im. 
hazırlayıcı bir başlangıcı mahiyetinde- h 
41 lh· mı.-ı.. ..... .. ,._ ---·· ti anlar talimatnamesi hakkında ra. 
eden çocuklarımm, kapısında herhan- por. ..., 
gi bir eleyici usule tabi tutmaksızın 5 - Edebiyat fakültesi tedrisa1 
bu mekteplere nlmnktayız. İlk öğretim ve imtihanlar talimatnamesi hakkın 
sahasında tatbik edilen, tedris usullerlle da rapor. 
hemen hemen ayni mahiyete irca edil- 6 _ İstanbul Üniversitesi tali • 
nnş buluıı::ın ortaokul öğretimi, çocuk
larımız için intikal giıçlüğü olmaksıı.ın matnamesf hakkında rapor. 
girilebilecek ycnl bir tahsll devresi hn- 7 - İstanbul Üniversitesi hukuk 
line getirilmiştir.,, fakültesi doktora, lisans. tedrisat VC' 

Maarifin bu zarurete cevap ver. imtihan talimatnameleri hakkınd:ı 
mek için dü~ündüğü ç:ıre, herhangi raporlar. 

tahsil derecesinden hayata atılmak 8 _ f stanbul Üniversitesi doçent. 
mecburiyetinde kalan çocuklar•. mcs- 1 ik imtihanı hakkında rapor. 
!eklerine göre hazırlamak, ve onları 
yarı yolda bırakmamak!ır. Bu mak- 9 - İstanbul Üniversitesi iktısat 
satla orta ve yüksek derecede teknik fakültesi lisans, tedrisat ve imtihu 
okullar açılacaktır. Çocuklar liseyi talimatnamesi hakkında rapor. :( 
ve üniversiteyi tamam~amıya mec- 10 - İstanbul Üniversitesi edebi
bur kalmıyacaklnrdır. Bu sayede or. yat fakültesi doktora talimatnamesi 
ta tnhsildeki sınıf kalabalığırıın önü- hakkında rapor. 
ne geçilecek, aknden.ik tahsil gör- 11 - İstanbul Üniversitesi Tıp 
mek istiyenler, teknik tahsil gören- fakültesi imtihanlar ve tedrisat ta • 
lerden ayrılmış olaca:k tır. limatnamesi hakkında rapor. 

Liselerde prograrr lar tlel'fümiye. . 12 - Eczacılık tahsili talimatna. 
cek, fakat tedrisat müddeti uzatıh:.- mesi hakkında rapor. 
crıktır. Gelecek tedris ytlından itiba- 13 - İstanbul Üniversitesi Tıp 
ren ders yılı daha erk1.:n başlayıp, da- fakültesine bağlı diş tababeti tedri • 
hn geç bitecektir. sat ve imtihan talimatnamesi hak _ 

* B unlardan maada ortaokullarda 
iş terbiyesi, lise veriminin 

rasyonelleştirilmesi, çok istida.tlI köy 
çocuklnrının liselerde yetiştirilmesi, 
lis~lcrde ana ve yabancı dil tedrisatı 
gibi blı- çok meselelere hal çaresi a
nınmaktadır. Yalnız bu işte bizce 
ihmal edilen nokta imtihan sistemi
nin ipkasıdır. Maarif mevcut imti
han sisteminin iyi ve kafi olduğu 

fikrind ~dir. F'ı:ıl~at bizce alınan netice 
bunun ııksinl göstermektedir. Bütün 
dünyanın terke başladığı bizdeki im· 
tihan sistemini de değiştirmek zama-
nı gelmiştir. -

* E cnebi mütelıassısla•:ı yaptırılan 
J' ctiitlerdc en ziyade muallim 

fnt>selesi üzerinde durulduğunu görü
yoruz. Amerikalı mütehassıslar ra
porlarında maarif meselesinin bir 
mun.llim meselesi olduğunu söylüyor 
ve herşeyden evvel bu davanın halli 
liızumu üzerinde duruyorlar. 

Bu ihtiyaç maarif raporlarında da 
bariz bir şekilde görünüyor. Ne ilk 
tahsil, ne de ortn tahsil için kafi öğ
retmen bulamıyoruz. Mevcut veya 
mutasavver teşkilat ta b~ ihtiyacı 

karşılıyncak vaziyette değildir. Faz
ın olarak muallimi mesleğine bağlı. 

yacak tedbirlerde kusur ediyoruz. 

kında rapor. 

14 - Ankara Gazi Terbiye Ens. 
titüsü, imtihan ve talebe kabulü, pe
dagoji şubesi kayıt ve kabul talimat. 
nameleri hakkında rapor. ' 

15 - Ankara Dil, Tarih • Coğ -
rafya fakültesi esas, ara, lisans ve 
doktora ve talebe pansiyonu tali • 
ınatnameleri hakkında rapor. 

16 - Yüksek Muallim mektebi 
talimatnamesi hakkında rapor. 

17 - Siyasal Bilgiler okulu tali
matnamesi hakkında rapor. 

18 - Gazi Terbiye Enstitüsü re. 
sim - iş şubesinin müfredat programı 

Beş senede mesleği terkeden mual
limlerin sayısı 5,000 i bulmuştur .• 
Halbuki bu müddet zarfında, bütün 
gayretlere ve fedakfırlı!dara rağmen 
yetiştirilen muallim a~edi ancak 
6,000 dir. Demek ki beş senede mu
allim adedi ancak 1,000 tane artmış
tır. Şimdi otomatik terfön de kaldı
rılması daha bir çok muallimleri 
meslekten kaçıracaktır. 

Işte bizce Maarifin ve Şuranın sür
atle halle mecbur olduğu mühim da· 
valardan biri de budur: Muallim ye
tiştirmek ve mevcut muallimleri 
mesleğe ısındırmak. Umarız ki Şura 
bu meseleyi de memlekete en fayda. 
lı şekilde halle muvaffak olacaktır. 

20 - Trabzon lisesi direktörü Sa. 
mi Akyolun dileği hakkında rapor. 

Maarif Şurası pazartesi günü sa. 
at 10 da ' umumi heyet halinde top -
!anmak üzere 18,30 da celseye niha. 
yet vermiştir. 

Gazete Şehidi 
{l3aşı 5 incide) 

İyi hatırlarız, ''nktiylc Amerika. 
da bir miiesscse, gazetesini sabun 
kağıdına basmıştı. Okunduktan l?n
ra koparıp koJ,Jı:lr>p muslukta sabun 
ynine kullanıf>ilirdfniz. Bu İ'.?İn de
\'am edemiyişi; mnliyctinhı yüksek 

olmasından \'e or~da gazetl'siz, cam. 
sız, bardaksız, lambasız, kcsckağıt • 
sız köy bulunmamasındandır. 

Şimdi yine irfan şehidi yavrunun 
.,,... ~-- .. ___,, • ..._....____ ..au...-11_,. Du 

köylerin ve bu çocukların (okuyacak 
bir şey) ~şini ne yapacağız? 

Maarif ŞCırasında, bu i~leri pek 
iyi bilen Baltacıoğlunun reisliğinde. 
ki cnciimcnden çok şeyler h<'kl2ye -
biliriz. Fakat yetmez. Bu yük ağır. 
dır. Zcneiu bir devlet oluRcaya ka -
dar bunu yalnız Maarif Vekaletine 
bırakınaınıı doğru olmaz. Halkevle • 
rimiz de niye itiraf etmi~·elim ki hu. 
gün için nihayet (karınca kadrince) 
dir. 

Öyle ise ne yapalıın? 

Ne bileyim ne yapalım? Bnmi~ 

olsaydım söylerdim. Ben burada 
sancılarını, nöbetlerini anlatan bir 
hasta durumundayım. hacını müte
hassıs olan doktorlar dü~ünsün. Yal. 
nız şurasını bilelim ki memlekette 

her çeşit yayım tcşkilatsızlığı devam 
ettikçe, köyü ~ kö~·lüyü yanlış an. 
lamaktaki çarp.ıkfhilgiçli~inıizdc inat 
gösterdikçe bir m,in görcc~ğiz ki' yol
cu otobüsleri ki~ çocuğu çiğnemiye. 
cektir! Çünkü o giin köy (okuyacak 
bi! şey) için yollara dü~mekten vaz 
g ı iş ve umudunu kesmekten bas.. 
k arc kalmadığına karar \'ernıis 
bulunacaktır. ~ 

Cümhuriyct devri buna daha faz. 
la mfüıaade ve mü amaha edemez. 

Bunun için değil midir ki milli kül-

tür davasının kesin ana yollarını ku. 

racak biiylik bir Şura topladı. 

• 
Hatayda Bayram 

Bugün 
(Başı, !incide) 

muhtelif nakil vnsıtalariyle buraya 
gelmekte devanı ediyor. 

Civar vilaycllill't" halkının yeni 

kardeş vllftyetc karşı bu derin ala
kaları tarifin fevkindedir. Muayyen 
trenlerle giden halktan başka. Ada
na istnsyonunda görülen izdiham 
karşısında Devlet Demiryolları İda
resi, Meclis, Parti ve civar viüıvet. 
ler mümessillerini İskenderun'n. gö
türmek için hazırlattığı hususi trene 

müteaddid vagonlar il5ve etmiş ve 
bu suretle Adanalıların bu güzel ar
zuları karşılnnmıştır. Bu suretle te
şekkül eden hususi tren, bütün gu
zergahtaki istasyonlarda samimi su. 
retle karsılanmıstır. 



• 

Hatkesl• 111IHrsııllkla bekledlil emsalılZ fllr ••• 

' 
IR ve MU_., DL E ('!'ll)IC~ ~··mil· 

~ eaesesl Türk munenrer. 
1erine ~ • pı:llt! J1r .., düa lruandudı: Bulu'1arlyle ve ~:tle bugünkü dünya 
medeniyetbıl viCucle getiren büyük cWıllerin hayatlarını ve e.tlerini bir araya resimli ola
rak ~ Y 'fllJll l!ıe lütüph•nentn en bymetıı Jdtatimı te#1 etmektedir. Kapağmın ve 
bir kaç saytumın küçültülmüt fotografuu 11*RJ#a ~ {KAşb'LD ve MUCiDLER) 
Jaer miillenw, _.. m.,uwın ve her talebe tarafından aJAa ve ••akla okunacaktır. Nefis bir 
kapak iÇlnde ve baftU bata reaimlerle dolu olmama n&m• yalnız (50) kurup satılmaktadır. 
~ ft JRJciDLEBJ l bittim bayilerden lsteyll&iz. Toptan ve perakende satq mer. 

kezi: ı.tan1HIWa Ba'bılli caddesinde (YEDİG()N) milelılı•Mklir. 

, • .___.,...,.Diye 
M•J• liarlyet Halk P...Wd itylnl•rul 

••ı"•• •ı~ ...... ~ ~~·-.-..._![,-~.-
suna KOf. ı:tem ucuz, heni ya-

ı - :Antliljada ,apbrılacak Halkm bfnuı tnpatı kapah zarf usuli
.1e ft 11 gln ldddetle ~tme)'e konulmuttur 

2 - Kejttbedelt (C2S23) Ura (9) kuruftur. 
a. - Bu ip ait kepfname, eksiltme prtnameaf umumi ve hususi fen. 

nt-prtn-.mttet' ıdllnet~aı m.Ult· vele ve proje cetveUerı ~e plAn\an 
~-~~ b~kl•*dJ.ın ·~ ~ ....,...,_.. 

• - aantme aı • temmuz - 931 tarihine milsadlf pazariesı 
.at 11 te .n;&lJnıruı huzurunda yapılacaktır. 

1 

kın, Hem OUllll 
Duhuliye 10 Kurajt111'. 

Elektrik Tesisatı 

lııilW tlil8 tabı, cilt ve klite 
ijferi ppılır. 

Telefmu 24310 

JJ Saç Bakanı ---
• GU.Wlfn en l»rl:ıci prb 

11 

S~TI 

rdlMI ,_. dui••claaı 
~ ..,.._ Vmt Plftlar ~ UOf9 tlau No. sile 

~rtiillııatı parap _.abİl biltlıit d...,.. ipotek a&rterilmiş olup bole• ldennıemt9ladu dcü.yı 10tdm•na kafF ftl'llen ve tamamı
na 74iillali Ut ebİI Yitimi tafafıhdan (783) lira kıpııet takdir edilmi§ 
olü ıcımıea ka~" l)erviı Ali alaaUedafn ilki Kmtağa yeni 
AfabaiiJlıW ~~,•'.•ı ıa mükerrer ,.m ı Mo. lu llrf mfllk sağı 
..._ hlaıe ve ~- IOIU: "1i ...... lokajıada arkuı Kıymet ha. 
• • ~ ~ ~ ~ olwn Anbam1ar caddede mahdut 
M ~ 11 ~ ~ _,.., eftla nllf ft m .. buı aşağı. .. ,.hıillir: 

zedn iat: ~ çJld ... ._,.~ bir oda, hamam mahalli 
~il' dtişelf b.lr mu.., 'ft ........ . 

llldlacl lut: Bit eamlı ~ .......... , ... bir helldır. 
Bir IOfa Ollt1tde fkı fll .- Jd't WM•n ibarettir. 

~~ ..,Y& ..... ... 
-.S Bina ..... 6bqt ...... •Wa.tr• e..ata IU\rcuttur • 

... Wıfiıtl lilitaa fttı.atm • ...... ...... BSna klSfıa ba§lD-.... 
...... V.-nı iahaM 98 ~ mılreblı olup l>und&G U metre 

..... ~_ ... Wm~ 
Y~ tı\riljt, eVld v.e to..,..,,.. 1Ua1' ıa,n menkultm tamamı .. ~~. 
f< ~ "'* ~ mentmmn '1'ttmna fai'bi4meel '/8/939 tarihinden 

itibaren 934/5518 No. ile İstaı:ıbul dördWıci1 icra dak'8linin -aan
numaruında herltesin görebiJmf'!i için açıktır. llAnda y.mı olanlardan 
falla malfurult almak istiyenler işbu prtnameye ve 934/5518 dosya 
No.)ıu. memuıiyetimize müracaat eünelkür, 

' 

2 .... M&ırmaya lttirak için yukanda yuıb kı)metlıı " T ,5 ntabetln. 
de fW!Y ~millt bir bukamıı temtnat metıubu tevdi eclflecektlr. 
(Madde 1~ ' 

3 - İpotek '6lbl alacakhlarla diler alilladai"laruı ve irtifak hakla 
Nbiplerinbi a•"'1 OWllkul fizeindeki haklannı husUsile fa!z ve ~ 
rafa dair olan kldiallnm tl>M ilin tarihinden ltibuen ySrm1 gOn lçlncle 
evrakı uıillbi~le Mthlte memuriyetlmlle bildirmeleri icap eder. 
Aksi haldt! ba~rı tapıı itom U. 1ablt olmadıkça •tat bedelintn ,., .. 
lapnasından hariç kalırlar. · 

4 - Gösterilen günde arttı~ ~ edenler arttırma prtnL 
mesini okum\11 ve lüzuml11 malUmft ..... ~ 'bunları tamamen kabuJ 
etml§ ad ve itibar olur.urlar. 

5 - Gayn menkul 7 /9/939 taıihüıtt. ~- günil saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul dördüıılü icra memutJ.ulımda it defa balnJd*. 
tu 80Dl'a en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttanna bedeli muham. 
men kıymetin % 75 fiD1 bulmu veya Atıf lstiyenln alacağına ruçha.. 
1lı -.ı cUler aı.ülülıt bulunup da bedel bunlarm bu pyrı menkul 
Be tenıfn .WmJt alacatJmmn meemuwıdan fulaya 91km1"8 en çok 

*•+&Ula baki k.-U iiW'e arttırma ıs 1ftn daha temdit 
~~ Cuaıa l(ülG ...t 14 den 18 :va kadar İs. 
rd6MI ..._ tllll!lfllUt!UI,! edM!n4a httırma bedeli satlf tatı .. 

18ealM.il~~ ~ ~ bu pyrı menkul ile 
tenb erWndt llltG!att ~a çıbıak ve muhammen 
kıymetin "1 Ti Jlnf ~ ft Dlt&ü& thale edlBr. ~le 
bir bedel elde edllmezse ihale ~pıhiiaZ ve 1atı, !2§0 No. lu kanuna 
tevfikan ım braJr.ıhr • 

t - Gayrı menkul kend!slne ıbale olunan kimse derhal veya ~ 
len mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendi.. 
sinden ev.ve! 4!D yüksek teldifta ~ ~ ......._ Dldtala .._ 
dehe ~la ~~ o}urs.a ona, na .olmaz ~ buluw:nMaa ~. 
~tin W&M\ıe' Atttırmaya Çlbnlıp en Vok arttınna ihale eCiüii. 
İki ihale arasuıdaki fark ve pten l(.inler lçln ~ a den lıeup oluna. 
cak faiz ve diler 7.aradar ayrın bükme haoel blmılrmnn m......,. 
tinUzce ahcıclan tahsil olwaıır. (.il.elde 133). 

'I - Alıcı artım. bedeli Jaarickıdt olarak ~ tapa fllıil harel8 
m ,.ırtnt senelik vaJôf taviz bedelbıl ve u.aıe ._ pdmm ftft'MJe 
~ur. Ki ... ~-. •ritat ~tl ... t ,,. teıWiJ'e rM-
,.ı~ ·~ ~ ~ " ....... ftklf loU'ell ahcSa 
ya d ~ ~ ~lt,d,..a -...ı qluaw. ftlt'll PJD rneüQl 
~ ~ teriba tcaımuı WmHlDOf.l-Jora memurluju ocı.... 
~~)flu ~ " linlı ilı• •U111ıra 1U'S ı ı ~ atW.eati 

olunur. (5.19) 

DSMANLI BANKASl 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TE.Bl8 A t t 18118 
St~talef!i 11e Tlrti,,e Clmh"""1fi ili mtınl/dt mulca#lttMm1SI 

2292 Mımamh IO/#lt33 Mdlttı'\Juır•nl~ 8sdı1ı Hlt.Jftir 
(lf/6/1"3 fatfj/I 2435 #umarw/ı lffJml Oaz~M) 

• 
ve ttATAY'cbı 

fUyallerl ve tilHln Oln\ıad• Aceat• ve Muhablrl•ri 



KU T L 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektepliler, Mühen ısler 
velhasıl blitün mürekkebli kalemle yazı yazanlar, 
mürekkebin ceblerine akmasınd..an, kurumasından, 
ve ucun bozulmasından kurlaran yegane 

T 1 K U DOLMA KALEMi 
Avrupda tasdik olunduğu gibi bütün 
Türkiyede de mürekkepli kalemle 
yazı yazmak mecburiyetinde ola!"' 
halkı hakikaten bu eziyetten 
kurtarmıştır. TJKU ucu 

Açık bırakıl

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz, TIKU en sağlam 

ve en kullanışlı kalemdir. 
aşınmaz. Bol mürekkeb ,,.;· Siyah - Yeşil - Mavi ve Kırmızı 

renkleri vardır. Her büyük kırta
siyecide bulabilirsiniz. Israrla TIKU 

markasını isteyiniz. 

alır, kuvvetli bası
lırsa 3 - 4 kopya 
çıkanlabilir. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka üzerine 
T I K U yazılmış olmalıdır. 

Dikkat: Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir aded sipariş 
edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu : Havuzlu han No. 1, lstanbul 
Saat - Miicevherat ve RADYO Ticarethanesi. 
Rikardo Levi halefi FILIPPO LEYi 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabı Hakkında 

intihap Heyetinden: 
1 - Temmuz 939 nihayetinde müddeti hitam bulacak o1an Ticaret ve 

zahire borsası heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intihabatında inti-
hap etmek ve intihap olunmak hakkını haiz olanların listeleri bu~ünden 
itibaren Oda ve Borsa koridor ve salonuna asılmıştır. Bir itirazı olanla
rın üc gün zarfında 20 Temmuz 939 Perşembe günü akşamına kadar yazı 
ile intihap heyetine müracaatları. 

2 - İntihabat 24 Temmuz 939 tarihine müsadlf Pazartesi _günü saat 
ondan on üçe kadar icra edilecel!inden hakkı intihabı haiz olanların Bor
sa idare heyeti salonuna gelerek reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 

İnşaat Ustabaşı Aranıyor. 
Bilhassa şimendifer inşaatında tecrübe sahibi inşaat usta başılanna 
ihtiyaç vardır. Taliplerin acele vesika suretleriyle (A. T.) harperile 
fst. 176 postn kutusuna tahriren müracaatları. ' , 

KANZUK . ,... . 

NASIR İLACI 
En muannid ve eski nasırlare bile kökünden 
çıkarır. Elli senedenberi Avrupa ve Ameri· 
kad_a r_:nazharı takdir olmu9 bir ilaçtır . 

Kanzuk Nasır ilacı her eczanede vardır. 

INGILiz; KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, lstanbul 

611 .............................................. ... 

TABLETi 

Yemek salonlarına, yatak ve ban
yo odalarına, mutfaklara, aptesa
nelere, kahvelere, gazinolara, lo
kantalara, eşya depolarına asmakla 

Sinek, SivrisineK, Güveler ve diğer ha9aratı 
uzaklaştırmak kabil olur. 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen GÜVELERİN S'ÜR· 
FELERİ, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN İM. 
HASI İCİN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara. halılara. dolan cek-

KUTU 
melerine ve sandıklara: 

içerisinde 
satılan KRIST ALiZE ASEPT AYI 

kullnnmah. 

TAKSiMDE: CAMLI KÖŞK 'DE 

E 
Henüz 17 yaşında bulunan bu adamın 2 metre 40 santim uzun. 

luğunda boyu, yarım metre uzunluğunda ayakları vardır. A~ırlığı 
(155) kilodur. Dünyanın en uzun boylu adamını her gün Taksimde 

Camlıköşk'te görehilirsiniz. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Ranka!nnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h~aplar1nda en 
az SO lira:sı bulunanlara senede 4 defa çckilec~k kur'a ile d~a~ıdakı 

plana röre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

' ,. 500 .. 2.000 " 

' .. 2:>0 il 1.000 .. 
40 .. 100 .. 4.000 il 

100 " 
-,. .. 5.000 .. 

120 .. 40 " 
4,800 " 

160 .. 20 " 
3.200 • 

DIKKAT: Hesnplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
duşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verılecektit 
Kuralar senede 4 defa. l Eylul, 1 Birincil,anuo, 1 Mart \'e 1 llazıran 
tarihlerinde cekilecektir. ,., ..................................... .., 
lzmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş: Kız Enstitüsü birinci kısım ikmali inşaatı. 
Keşif bedeli: 127778) lira (5) kuruş. 
Bu işe ait evr&k nşağıda göste.ril.miştir. 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projfsi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Keşif cetveli hususi şartname umumi fenni şartname ve proje. 
İstekliler bu evrakı İzmir, Ankara, ve İstanbul Nafıa müdürlükle. 

rinde görüp inceleyebilirler. 
EksUtmenin yapılacağı yer tarih gün ve saati: İzmir Nafıa müdürlii. 

ğü eksiltme komisyommda 11 / Ağustos/939 cuma günü saat 11 <le ka. 
palı zarf usuliyle ı'npıl8caktır. 

Eksiltmeye girebilmek için İzmir vilayet makamından bir ehliyet 
vesikası almış olmak. mühendis veya mimar olmak, veya bu salahi
yette 'kimselerle teşriki mesai edeceğini noterlikçe musadd3.k tanhhüt. 
nnme ile tevsik etmek 939 yılır.a mahsus ticaret odası vesikasını haiz 
olmak lazımdır. 
ı Muvakkat teminat <2834) liradır. 

Teklü mektuplan yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kndar 
İzmir Nafıa müdiirliiğiinde müteşekkil komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecek ve postada vaki gccıkmclcr kabul edilmez. 

(5465) 

Tarih Fakültesi Pansiyon Talebesinin 

Çamaıır ihalesi Yapılacaktır. 
Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden : 
A - Fakülte yatılı pansiyon talebesi çamaşırlarının yıkama işi açık 

eksiltme yoluyla mi.inakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen bedel büyük parça için 7 kuruş orta par~a için 4, 

küçlik parça için 2 kuruş olup tamamı 5280 liradır. 
C - İsteklilerin ~artnameyi görmek üzere Fakülte Hesap memurlu.. 

ğuna müracaatları. 

Ç - % 7,50 muvakkat teminat 396 liradır. 
D - İhale 10/ 8.'939 per~embe günü saat 15 de Ankarada mektep. 

ler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teminatın ihaleden bir saat ev. 
veline kadar mektepler muhaseb~iliği veznesine yatırılmış olmuı 

lazımdır. (3190) (5418) 

Konya Belediye Reisliğinden : 
Ayda (250) lira ücretli Belediye mühendisliği münhaldir. Talip o. 

lanların Diploma ve ~imdiye kadar geçirdikleri memuriyet vaziyet. 
lerini gösterir resmi vesikalarla birlikte beledive Reislii!inP. miir.:ır..aat. 
ları ilan olunur. · 

, ~----------------------------------------------------
~ Deniz Harp Okulu ve Lisesi KomutanltğınclaİI: 

1 - Deniz lisesinin birinci ve ikinci sınıfına güverte ve makine )a.. 

sımlarına üçüncü sınıfına haritacı yetiştirilmek üzere okur kayıt ve ka. 
bulüne başlanmıştır. 

2 - ~füracaat müddeti 10 ağustosta nihayete erecektir . 
.2 ~· .. liı ... _ .. __ -a-..a. ..,_ ·-.... -·-·-l'hft'tn 

doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna 1stanbuldan başka yerdeki 
ısteklilerin de bulundukları mahallin askerlik subesine müracaat f!t-
meleri. (5130) 

8 Gun Zarfında Nasıl 
\ Bu K~dar Değişebildim 7. 

• 

j .. Bayan. Aniel; 8 CJÜn zarfında CJayet cazip bir tarzda 

1 

guıelleıtı. Buna nastl muvaffak olduğunu ve her kadı· 
nın da onun gibi yapabileceğini izah eden aıağıdakf 
mektubunu okuyunuz: 

8 • 10 ıün kadar evvel çektirdi. 
ğim iki fotoğrafıma baktıkça a
deta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gozlerle • ağzımın et. 
rafında buruşukluklarım • v.ardı. 
Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife ~ibi yumu~ak, be. 
yaz ve bütün dostlarımın gıpta 

nazarile bektıklan buruş!ıksuz ve 
nermindir. Hepsine, gece .çin cil
din unsuru olan pembe renkteki 
ve gündüz için beyaz renktekı To
kalon kremini kullanmalarını tav. 
siye etim. Onlardan birçokları ba. 
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbahş 
semeresini gördükçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokıılon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversite. 
sinin meşhur bir profesörü tara. 
fından keşif ve "Biocel,, tabii- edi:. 
len cazib ve kıymetli gençlik cev. 
heri vardır. Akşamları yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

kremini kullanınız. 
Siz, uyurken besleyici ve güzel. 

leştirici tesirini yapar, cild bu. 
ruşuksuz ve nermin bir hal kes
beder. Gündüzleri de beyaz renk. 
teki Tokalon kremini kullanınız. 
Cildinizi beyazlaştırıp tazeleştirir. 
Siyah benleri giderir ve açık me. 
sameleri sıkıştırır. 

Paranın iadesi teminah: 
Bu basit usulü bilen her kadm 

"günde 3 dakika,, bir ~enç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe-
nin memnuniyetbahş semereleri 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va. 
zo veya birer tüp satın alınız. On. 
ları on gün zarfında tarif edilditl 

kilde kullanınız. Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde 
vazo veya tüpleri yarım da olsa 
bile, iade ediniz. Ve pacanızı pri 
alınız. 


