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GÜNLÜK SiY AST HALK GAZETESi 

Diplomatlar 

Konuşur 

Hadiseler Yürür 
---0---

·Söz Düellosundan Sonra 
İş Teslihata Dayandı 

Müttefik devletler 4 se
nede 22 milyon insan fe
da ederek kazandıkları 
zaferi dörl günde kay· 
bettil;r mağluplar ga
lip, galipler mağlup old~. 

--o-

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

G 
- ln.giliz gazetele-eçen gun . 

rinden birinde fiiyle bır 
karikatür görmüştüm: Bir ınasa 
etraf mda diploınatlar toplannut
lar, hararetli hararetli konutu· 
yor, dünyayı alakadar eden ıne
•eleleri hal için koınbinezonlar 
arıyorlar. Fakat onlar konutur
•- I hAd' .. ··yu"fÜDÜ gö1-aen a ısa.tın yuru .. 
teren iki bacak diplomatların u-
zerinden 8.fClJ'&k ilerliYor. 

Siyasi hadiseler.in seyrini ve sey
ırtndeki sürati. göstermek balornın
<ian bu karikatür fevkalide ınuvaf-

lngiltere Hava Kuvvetlerini iki 
Misline Çıkaracak ve Senede 

40,000 Taggare Yapacak 

Her Hitler 

Churchill, Hitlerin 
Nutkuna Ağır Bir 

Cevap Verdi 
lngiliz Başvekili, 

Almanya ile Hakiki 
Bir Mukarenet Arıyor 

( 
~· 

I 

Winaton Churchill 
:fak olmuş bir eserdi. 

Filhakika diploınatlar kapılarını Londra, 7 (TAN) - Bugün !tnbi- saik 1 ab re u ıl arif 0 an sebeplerin izahından sonra diğine göre, kabine eksperlerle uzun 
~alan hadiseleri hal içi:ıı ~uh e do;;,,-- ne, parlamentonun aç ışı . esinde ha. va taarruzlarına karşı alınan ı- _...1_ - dan & t v 1 t b cu istişarelerde bulunduktan sonra her-

ŞİŞMAN YANKO 
J. Ananyadi Mahdumlan 

İst. Yeni Postane Cad. No. 39 
Kışlık yünlü. ipekli, pamuklu billım.um kumaşlan

nızla tuhafiye ve cihaz takımlannızı emniyetle tedarik 
edebilirsiniz. 

Ay Tutuldu 
HCidise Saat 22 de Başladı 

Ve Derin Bir AICika 
ile Takip Edildi 

Dun Gece 

Rasathane Müdürünün İzahatı 

Dün geceki hô.diaeyi fenni feküde te.bit eden lotoğral 

Dün gece ay tutuldu. Birçok me
raklıları rasathanelerin haber verdı
ği dakiakl arda gözlerini gök yüziı
ne dikerek ayın vaziyetini tetkıke 

başladılar. Haberler dünkü hüsuf h&
disesinin başlangıcını saat ıa .41 ve 
nihayetini de saat 22,26 olara~ gos-

(Arkası Sa. 16, Sil. 3 te) 

.u}ünü de bırakarak dogrtı 
1 

yap ıgı mutad top an ıyı yapmış, ve ır.Ier .. anlatılacak, bundan baş•-- ce-ih ediyor ar kral k ·· k ,..... şeyden evvel anavatanın hava ve ka 
~a temasa gelmeği tere . . ın meclisi açış nut unu muza e- zaı muesseselerin ıslahı için atılan a-"Yetmiş yaşında İngiliz BaŞV'ekili bıle, re etmiştir. Nutukta, teslihat prog- dımlar izah edilecektir. ra müdafaa işlerile meşgul olmağa 

· e uyabil tak · karar vermiştir. 
tıldisatın süratine ve seyrtn · - ramından ve programın vıyesme Deyli Ekspres gazetesinin bildir-

Japonlar İlerliyor 
ırnek için yetmi~nden sonra tayyare ------~~~~~~~~~~-=-~~~~:...:..:..::::.:_2._~~~~~CA~r~k~am~S~L~16~,~Sil..~•~w~)-
.-eferleri ğ ınecbur oluyor. M 11 :Bmıa ra~::1:ınatıar bldise1:~ Bu·· y u· • k i et 
.eYl'ini du.rduraDllyor• ve hatta hadı-

Meclisi 
selere yetişemiyorlal'· 1 d1;::;::; d:ı ;k;:ıali;=~: Dünkü içtima!."da htisa.s Encümen· 
1s.tihfaf ederek i}el'leınekte devam e- leri Reis ve Azalarını lnt·h Ett• 

Adliyeye İltica"" 
Eden İhtiyar 

Kıtaat Çancav'a Yürümekted~r • 
Çan • Kay • Şek"in inCJİIİZ Sefirile 
Mülakatı Ehemmiyetle Karşdandı 

Londra, 7 (TAN) - Uzakşarkta Çin - japon kuvvetleri a
rasında devam eden muharebelere dair alınan en son haberler, 
j~n Çançova doğru DedediJderinj bildirmektedir. japon 

dıyor. 1 ap 1 
Yirminci asI1ll sO~t mefln.~mu ~~- Ankara 'l (A. A.) - B. M. Meclisinin üakü toplantısın- "Bayramda Herlıes l•k•r 

ruz fen sahasın& \nhL"i~~Je~k t • - ..._.-nay~~"' ,. ..... ____ .. u-n. Uınntıcıın:;arc .... :rı"tt· ,.,.,:f'tor.:,~.j.__-.-..JıU..-...-.ı"-... _..,M ... ..._-

Üat 'Ve 'teım h ~ - t temno- mazhbata muharrir ve iAtiplikleri ıle azalıklanna iiiiitl"1hllü l<orı•do• Doyalı 
, ayaHu. sura -r.- me uslar · d' • 8\ına öyle bir hız vermiştir ki, ana- Adli e se~_ılmisler ır • ,;~~~~~~~!!!~~~~ Yiyeceğimi.. Diyor 

llel iti b vlı y encurneni• hu:ı ere, yatlara ve usullere ag o- Reis: Mü · Ç · Çoru:ıXl) ınaz - • - Altml§lık ihtiyar, müddeiumu-
k i~at, i'ktısacll ve siyasi hayat. baıta muh~~. ~ğıl ~ yargı • (l{oca- u 1 u önder mini1ı karşısında bir çocuk gibi 
d endilerini bu sürat temPosuna. uy- eli), katip: Fu~t ;irrnen (ErzuruJl1), hüngür hüngür ağlıyarak: 
la lll"rnağa ça1171y~r, fakat yetfşeınıyo:- azalar: Mümtaz öıanen (~ara), --o-- - Şimdi, diyor, yine bayram 
ıt/._ Onun içın sıyast buhranlar birı- Numan Aksoy (Antalya), Tevfik A - Büyük Millet Meclisine gelecek, ve herkes ıeke1' yerken, 

llini takip ediyor, dipJ001atlar kla- ncar (Antalya), osınan Niyazi Bur- yine dayak yiyeceğim! 
~ik l'e mutat usullerle, müzake_re_ ve cu (Balıkesir), Atıf Aklüç (Burs~), Teıekkürlerini Bildirdi Ve kendisini merakla dinZiyen 

tıhabere yollarile hadiselerin onu~e Sadettin Ferit Talay (Bursa), Necıp müddeiumumiye, her bayram da-
geçerniyerek arkasından koşınaga Ali Küçüka (Denizli), Şeref Aykut A~ara, 7 (A.A.) - B. M. Meclisi Yfk yeyişinin sebeplerini anlatı -
mecbur oluyorlar. (Edirne), Abdülhak Fırat (Erzincan), bugun Refet Canıtezin başkanlığın _ yor:: 

• Dr. Salın Ali Dilemre (Erzurum), Ö- da toplanmıştır. - Karım, her Allahın bayra . 
T~ın - lık• • b rf tatm, bi- rner Asım Aksoy (Gaziantep), Ham- Celsenin açılmasını müteakip Re- mı: "Yeni esvap isterim!,, diye tut-
,_~ uç ay mec u şük· ·· • · ·· h At ·· k t af d ze •l<ldisel . b . hakkında da- di Ongun (İçel), Dr. · ru Şenozan ısıcum ur atur ar m an B. M. turur. Bir hafta evvel de, ayni ta-

ba 
. erın u seyn H F . p k M l" . . . A R d .. d . le ıy1 bir fikir işt' (Kastamonu), ~san ent er er ec ısı reısı . en aya gon erılmış pte bulundu. Razı oldum. Ken _ 

GlU!ete _ _ veı:n .. ır. hadiseleri (Kayseri), Reşit Özsoy (Kayseri), Ha- olan aşağıdaki telgraf okunmuştur: disine biriktirip esvap yaptırman 
kayd....J b~nu gunufne . ft ... ifesinl san }{ayri Tan (Kocaeli), Ragıp Ak- "C. Büyük Millet Meclisinin yeni için her gün bir lira vereceg-imi 

_ ~en ır zabıt de ten V<P' • • '*'" gorür. H4d' 
1 

. ._ . d yu~arlan- ca (Kocaeli), Alı Rıza urel (Konya), yıl çalışmasına başlarken hakkımda ı~yledim. Anlaştık. Vç günde, üç 
d ~ a ıse erın ıçın e 1 (M · ) Muh'ttin Bah · h b d ğ bildird·~· · ·· hra verdim. Fakat dördü-,..; gu"-ıgı için de onun seyrindeki sürati Refik nce anısa , .. ı a ız ar uyur u unu .. 16

J1UZ yük ....... ,. 
farkedeırn h 't kalıp Par6 (Ordu), Fuat Gokbuda.k (Urfa). sek duygulardan çok mutehassfs ol- bayram yoktu . .Karım, 0 pn lira-

ez. Fakat arÇl e uh 1 .. . d B"yük" Ka yı e · ~i 

r111ugure japôiiKuvvetleri bu şehirden 130 mil men
fededir. Ayni kaynaklara göre Çinlilerin Hankovu tahliye et
meleri, 800 bin kişilik ordularının dağılmasına sebep olmuştur. 

Çin milli lideri Çan - Kayşekin fiil' 
İngiltere sefiri ile görüşmesi, siyasi • .-
mahafilde ehemmiyetle karşılanmış
sa da mü18katın mevzuu hakkında 

henüz bir şey sızmamıştır. 

japonya istismar planı 
hazırladı 

.Japonya şimali Japonya ile mer
kezt Japonyayı istismar için 450 mil
yon yen sermayeli iki kumpanya vü
cuda getirmiştir Hükumet bu ser
mayelerin yarısını verecektir. Bu 
kumpanyalar, Çin kaynaklarını is
tismar ile meşgul olacaktır. 

Fransa silah satmıyormuş 
Japonyanın Domey ajansına göre 

Japonya hükumeti Japon gazeteler~ 
nin iddiası hilafına Fransanın Hind 
Çini tarik.ile Çin hesabına silah gön-

ta had' 
1 

. edenler .Arz a encumenı: um. u mutaya teşekkür ve v remıyeceg mi öğrenir öğren-
ıse erı uzaktan seyr . . Gl İh s··km (Gire d · ı · içlıı 'h~d' . . filın' '!bı' göz Reıs . . san o en - erm saygı arımı arzedel"llll. (Arkası Sa. ıe, Sü. 2 de) 

' et ısat bır sımena ı gJJ "' önünd . . . 'rde- (Arkası Sa. 16, sn. 1 de) (Arkası Sa. 16, sn. e da) 
. _ e akıp gıdıyor. O vakıt seyt -

dermediğini kabul ediyor. Şanghaycla lngiliz mıntalıa-

------------------~;;.;,;;.~~ ========:(:Ar:k:a:m:S:a:·=1=6,:S0..~~8~d~a~)========;•~ın~ı~n~m~ü~'d~al~a~as=ı~==-=:::::t 
in surati görmek mümkün oluyor. 

Gazetemizin kapalı bulunduğu za
man geçen üç aylık hadiseleri şöyle 
bir göz önüne getiriniz. Üç ay için· 
de evvelce ancak bir asır içine sığa
bilecek mühim hadiseler olmuştur: 

Müttefik devletler dört se.. 
ne bütün kuvvetlerini, bütün 
varlıklarını seferber ederek 
harbetınitler, 22 milyon insan 
feda etmitler ve sonra dünya 
yüzünde demokrasi ve Mılhün 
ha.kim olmaamı temin için 
Versayda bir takrm muahede
ler imzalamıtlardı: Dünya ha
ritasını yeni bqtan tanzim et
mif ve sulbü muhafaza için 
fUraya buraya milletlerden 
mü ·ekkep bekçiler koymUf

lardı. 
Fakat dört senede 22 mil· 

yon insan feda ederek elde et
tikleri bu zaferi geçen üç ay 

içinde ve dört günde kaybet
tiler. Silahlanın teslim ettiler. 
Mağluplar galip, ralipler mağ-
,. Id ~...;.. o u. . ~-

Yeni Tefrikalarımız 
Bulgar Sadık 

Meşhur Komitacının Akıllara 

Durgunluk Verecek Maceraları 
( 9 uncu Sayfamızda ) . 

1 

Yezidin Kızı 

Üstad Refik Hafidin 

En Güzel, En Kuvvetli Romam 
( 6 ncı Sayfamızda ) 

Bugün 20 Sayfa 

İ~cide: Felek, Dahili haberler, Sual ve cevap. 

'Üçüncüde: Ankara ve telgraf haberleri B .. • ugun. 
n··rt1ün iid M 0 c e: ahkemelerde, Gazeteler arasında, Fıkralar, Şundan-

bundan. Radyo. 
Be-ı- id G .. -

9ABC e: unun meseleleri. Azlık halinde bir tip, Görüşler. 
Altıncıda: Yezidin kızı. Spor, Ekonomi. 
Yedincide: Yurdu ..... ...uft - • 

,, y., ~-şa ve dunyaya tanıtacak sergı Me~akh 
şeyler. ' 

Sekizincide: Hitlerin kurmak istedı' ~· . t luk Tarıhin. h 
lanı 6ı ımpara or , meş ur 

ya an. 

Dokuzuncuda: Bulgar Sadık, Lokman hekim, Hikaye. 
On birincide: Çocuk sayfası. 

On ikincide: Kadın sayfası. 

On Uçünctide: Sinema sayfası 
On dördüncüde· B · . • eşınci Muradın hayatı. Balkanlar.da esen ağır hava 
On beımcide: Düny d .. anın ev teleskopu, Kehanet bu ya, Dünya foto 

• 
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SUAL VE J 
............... CEVAP 

Teneke 
Yazan: B. FELEK 

Tahammülüne hayran olduklarım
dan biri kimdir bilir misiniz? Tene
ke. 

Vatandaşla Mülakat Yeni Yapılacak Gemilerimiz ideoloji nedir? 

Hayatının pek parlak başlamasına 
rağmen zamanın çarkına kapılır ka
pılmaz çektiğini gördükçe gıpt:ı et
mek şöyle dursun, doğrusu haline 
pek acınm. 

Bu acımam onun muhtelif hizmet 
sahalarındaki gayretine hayran ol-

-0-

"Lokanta Se~mek, 
Hayat Arkadaşı 

Seçmekten Daha Güç .. 
Okuyucularımızdan Kemal 1 

Sezzer; bize yazdığı bir mektup
ta: 
"- Ben, diyor, bir memu -

rum. Ve her gün öğle tatili yak
laşmıya, ve karnım acıkmıya 

mama da mani olmaz. başladıkca, öğle yemeklerini lo-
Bakınız! kantada yiyen bütün memurlar 
Teneke piyasaya içi petrol dolu o· gibi kara kara düşünmiye başla

larak atılır. O zaman parlak. eni rım. Çünkü lokanta seçmek, bu- I 
boyuna uygun, rabıtalı sapı kulpu gün hayat arkadaşı seçmekten 1 

yerinde bir şeydir. Yanı delinip içi müşkül bir iş haline gelmiştir. ' 
boşaldıktan sonra yani, bu hizme- , Lokantaların çoğu kontrolsüz - 1 

tinden affedilir edilmez, daha paha- dür. 
b ıeylerin muhafm olmıya başlar: Temiz lokanta, temiz örtü, te-
Zeytinyağı, bal, tereyağı gibi. miz peçete, temiz ve taze ye -

Biraz cilası bozulur, paslanmeya mek bulabilmek, sokakta altın 

)·tiz tutarsa bu hizmetinden de ay- bulmak kadar tesadüfi bir ni
nlır, peynir tenekesi olur. mettir. Acaba, bu hayati dava-

Tenekenin tahammill kıran haya- nın halledileceğinden ümidi kes
tı bundan sonra başlar. İçindeki sa- memeli mi dersiniz ? 
lamuranın iliğine işliyen tuzu onu Lokantalann pisliğinden şl -
bir daha tamir edilemiyecek kadar kayet eden bu bilmem kaç bi • 
pnslandınr. Soğuk hava mahzenin- ninci halk mektubunun, bir tek 
de yahut bakkal dükkanında ılura- karlin değil, bütün halkın dile
bildiği kadar durup ta içi bir kere ği gibi ehemmiyetle nazan i
boşaldı mı ~ilenin en zorlu de,·irle- tibara alınması lazımdır. 

Denizbank, Yeniden 17 Vapui-la 
6 Şilep Daha Y 8ptırıyor 

Seyrüsefer işlerini muntauım bir 
şekle sokmak üzere Denizbankın 

yaptığı tetkikler neticelenmiş, ikin
ci dört senelik planda denizciliğimiz 
için mühim kararlar verilmiştir. 

Bu kararlara göre, yeniden dört 
tane Mersin tipi, 7 tane Bartın - Ay
valık tipi, ve 1 tane de Karabiga hat
tı için vapurlar ısmarlanacaktır. 

Denizbank. bunların inşaatı için 
muhtelif firmalarla iki üç aydanberi 
temaslarda bulunmaktadır. İnşaata 
talip olan firmafo.nn ekseriyetini İn
!!ilizler teşkil ediyorlar. 

Aynca İtalyan, Hollanda, Dan -
zig firmalan da sipariş almak için 
teklifirede bulunmuşlardır. 

Son zamanlarda İngiltereden te
min edilen on milyon İngiliz liralık , 
krediden 2 milyon İngiliz lirası De
nizbank emrine tahsis edilmiş oldu
ğu cihetle, İngilizlerle müsait şart-

Yalova ve Adalar Hattı için de 600 zer 

Kişilik Oç Büyük Motör Yaptırdacak 

Bugünün siyasi hayatında en çok 
kullanılan kelimelerden biri de 
"ideoloji" dir. Stalin, Hitler ve Mus
solini bu kelimeyi sık sık kullanır

lar. Fakat ideolojinin manası ne
dir? Bunu bilen pek azdır. L\igat
lere bile ancak 1930 dan sonra gir
miştir. 

Napoleon Moskova iizerine yürii
düğü zaman Fransız münevverleri 
arasında çok kullanılan "ideoloji" 
tabirini de beraber alınıştı. O vakit 
bu kelimeye verilen mana şu idi: 
Fikirlerin tetkiki. Fakat Napoleon 
dnu tam• zıt manaya kullandı: Ona 
göre ideoloji faydasız nazariyeler 
yürütmek, boş mücerredcıta sapmak.. 
ve manasız hayallere kapılmaktı. 

' lat dahilinde işi neticelendirmek ü
midi kuvvetlidir 

Sonra bu tabiri Karl Marks ve <>
nu takip edenler kullandılar. Onlar 
bu tabiri burjuva cemiyetinin için
de yuvarlandığı düşünüş tarzını i:fa
de iç.in kullanmışlardı. Sonra yavq 
yavaş bu kelime, burjuva cemiyeti
nin fikir muhitini, fikir manzume
sini ifadeye başladı. Burjuvalar ay
ni kelimeyi Marksist düşünce ~ 
na da tatbik ettiler. Umum! Harbe 
kadar bu kelimenin tarihi bundan 
ibaretti. Harpten sonra daha çok 

Adalar hath için yaphnlan Vleu uapuru Haliçte kullanılınıya ve mAnası daha ziya-
rine girer: Çöp tenekesi olur. Elimi- Ve bu itibarladır ki, biz, o-

. . • ğ .. kuyucumuzun bu şikayetine, 
göre on Suvat tipinde ikı vapur daha ısmar- bir hale getirildikten sonra seferle • de berraklaşnıya başladı. Nihayet 

!anacaktır. rine başlayacaktır. bugün fU manayı aldı: 
Ve ihale bir ihtimale 

zc geçenı ıçıne atb ımız çop tene- gün içinde bitirilecektir. 
kesinin nelere. ne pisliklere giiğüs ve temennisine iştirak etmeyi Denizbank, Karadeniz hattında 
gerdiğini hiç düşiinUr müyiiz? Ora· bir vazife sayıyoruz. Bu temen- ı bazı yenilikler yapmak kararında -
da da bir miiddet çile doldurduktan niye muhatap olanlann hüs - dır. Yolculan İstanbuldan Hopaya 

nüniyetinden emin bulunduğu -sonra pek kağşayınca, eğer t:.lihi en kısa zamanda götürebilmek için 
varsa sokağa atılır, çöp arabası alır muz için de, mektubu yazan o- yolcularla, yük ve hayvanlann ayrı 

kuyucumuza lokantaların te
ve l\farmaranın mavi sulan ic:inde ayn vapurlarla taşınmasına karar 
yavaş yavaş erir gider. Bu gfüel bör mizllğe kavuşacağından ümid 1 verihniştir Denizbank bu iş için 6 

kesm'eyi düşünecek kadar bed -
sondur. Eğer bedbaht bir teneke ise ~ilep alacaktır. 
çöp tenekcliğinden atılır atılmaz bir bin olmamasını tavsiye edebili- Diğer taraftan Yalova için, De -
fakirin eline geçer, ya bir kuliihe, riz. n!zbank kendi tersanesinde üç tane 
ya bir kümes damında vazın güneş- ~~~~iiiiiii~~~~ii!!!!!!!!~~~· ~erl yolcu motörii yaptıracaktır. Bu 
ten kışın soğuktan imanı gevrer Ta motörler 18 mil siiratlnde olacak ve 
bağrı delinip damdan atılıncaya ka- DENİZ VE LİMAN 500 kişi alabilecektir Bu motörlerle 
dar. 40 dakikada Büyükadaya, bir saat 

Bu acıklı Akıbete uğramak için Karadenizde Şiddetli 20 dakikada da Yalovaya gidilebile-. 
acaba tenekenin suçu nedir? bilin- cektir. Bunlann inşaatına yakında 

Denizbank, yaş meyve ve taze Etrü•k vapuru süratini Muayyen bir hayat ve tarih telllc-
et ihracı için aynca Frigofrik tesi - neden kaybetti? kisi, yahut bir zümre veya sınıfa· 
satlı üç vapur sipariş edecektir. Bun- hAs bir fikir manzumest Yaşayıp-

Almanyadan son getirilen Etrüsk 
lann etüdleri bitirilmiştir. Sipariş - mızdan çıkan bir düşünüş ve teJAk-

vapuru, kısa bir zamanda normal ki tarzı. 
ler yakında verilecektir. 

Haliçte kurulacak tersane için ya

pılmakta olan etüdler ilerilemiştir. 

Tersane iki sene sonra bilfiil ça -
lışmağa başlayacaktır. 

Vleu vapuru ela geleli 
Denizbankın Adalar hattı için 

yaptırdığı vapurların ikincisi olan 
Ülev vapuru evvelki gün limanımıza 
getirilmiştir. Ülev eşi olan Suvat ti
pindedir. Şimdilik fabrika ve havuz-

süratini kaybetmiştir. 

V Alın daki t 
"b Bu telakki ve düşüniiş faşistlere 

apur, anya ecru e ıe -
ferlerinde şartnameye muvafık ola- göre b.aşka ~lduğu için o~~ hayat 
rak 13 mil sürat temin ettiği halde ve tari:h telakkilerine, duşunuş man
ilk Mersin seferinde 10 mil süratle zwnelerine faşist ideolojisi, Mark
seyredebilmiştir. İkinci seferde bu sbtlerin hayat ve tarih telakkileri
sürat 9 a, ve dönüş seferinde de 7 ne, düŞünü.ş manzumelerine Mark
ye düşmüştür. 

Bu vaziyet üzerine vapur İstinye sist ideoloji, Kemalizm.in hayat ft 
fabrikasına alınmış ve kısa bir za - tarih telfıkkisiyle düşünüş manzo
manda 6 mil birden kaybetmesinin mesine de Kemalist ideoloji denilr 
sebepleri etrafında tetkiklere baş- bilir. mez! Bir Fırtına Başladı ba~tanacaktır. 

Allah cfimlemizi teneke akıbetin- __ Y_a_ı_o~v:__v~e_:=;.;A_d_n..:I:....a_r_>ı.:..n.:.ttı_J_:t_ç.:....l~---:.:::.;_ ____ .:......;.:......; __ -:.. ____ ~;.:....--------------
Evvelki gün Karadenizde şiddet-

.. 
Plebisit nedir? den korusun! 

* Dayak hik6yesı 

Dayak diye bir adam1n hiddetini 
yenemeyip harekete tebdil etmesi ve 
el ve ayağile veya eline geçen her
hangi sert bir madde ile karşısında
kine sıkıca değmesidir. Tarifi böyle 
kolay olduğuna bakıp dayak atma 
ve yemenin de o derece suhuletli ol· 
duğuna sanmam ki inanannız! 

Çfinkü; içimizde dayak yememiş 

yoktur diyemem ama her halde ya da 
yak atmıı veya yemit olmıyan mev
c:ut olmasa gerektir. 

Böyle olmasına ratmen insanda 
dayak için hususi bir tiryakilik mev 
cuttur. Tabii atmak için. Lakin meş
hur meseldir: 

"El yumruğa yemlyen kendi yum
nığnnu Bozdoğan armudu sanırm1ş.,, 

Onun için dayağın kanununda ye
mek te vardır atmak ta. Tıpkı alış 

veriş gibi. Biri atarsa birisi yer. 

li bir karayel fırtınası başlamıştır. 
Dün, Ankara rasat istasyonu da İs
tanbul liman reisliğine telefonla ma
lCırnat vererek, Karadenizde fıntna 

başlaması ihtimali olduğunu bildir-

miştir. 

Denizcilere bu yolda malumat 
vermiştir. 

Eski denizcilE::rin ifadelerine gö

re, b\1, beklenen bir fırtınadır. Her 
sene Kasım başlangıcında havanın 

bölye birden bire değişmesi öteden
beri tesbit edilmiş bir bAdisedir. 
Takvimlere nazaran bugün Kasımın 
birinci günü olduğu cihetle bu fırtı
na da mutad fırtınalardan biri sayı
lıyor. 

Karadenizdekt şiddetli hava yü -
zünden bazı gemiler Karadenize çı

kamamışlardır. Dün iki büyük şilep 
ve on kadar da yelkenli Büyükdere 

önlerinde kalmışlar ve hareketlerini 
tehir etmişlerdir. 

Fırtına yüzünden yeni bir kaza 
kaydedilmemiştir. 

* Denizbankın gemiler için ka
bul ettiği fors diğer vapurlara da 
konulmağa başlanmıştır. Dün de 
Kalamış ve Kadıköy vapurlarına D. 
B. harflerile bir kalyondan ibaret o
lan yeni fors konulmuştur. 

Birikmiş mesken 
Bedelleri ay 
Başındaödenecel< 

Hatay Meclisi Heyeti \Göçmen nakliyatı 
Dün Avdet Etti Ay sonunda 

Çekoslovakyadaki atlıklann m11-

kadderatını tayin hususunda müra
caat edilmesi düşünülen tedbiri~ 

den biri de plebisit idi. Bu vesile fle 

bu kelime gazetelerde çOk geçti, bir 

Bir müddettenberi şehrimizde bu- T } · k 
lunan Hatay Millet Meclisi reisi Ah- amam anaca 
dülgani Türkmenin reisliğindeki Ha-

Ancak Ağustostan 

itibaren Birikenler 

Verilebiliyor 
Vilfıyet hususi idare bütçesinin 

darlığı dolayısile ilkokul öğretmen

lerinin şimdiye kadar verilm.lyen 
mesken bedelleri düyuna kalmıştır. 

tay heyeti, dün sabah Toros ekspre
sine bağlanan hususi vagonla şehrl-

' mizden ayrılmıştır. Heyet azalaru 
burada gördiıklerl misafirperver3k -
ten ve iyi kabulden çok mütehassis 
olduklarını ayrıca kaydetmişlerdir. 

Hatay riyaseticümhur kalem mah
sus müdürü Hulki, mezunen şehrimi
ze gelmiştir. 

Bu paralar ileride yapılacak tasar- Küçük Haberler 
ruflarla ödenecektir. Yalnız viliyet-
le alakasını kesen ögrv etmenlere ve- Ziraat VekAleU önümüuleld perşmı

be gOnQndcn itibaren her hafta 
rilmek üzere bütçeye 7200 lira tahsi- perşembe günleri Ankara radyosunda mn
sat konmuştur. tehassıs1ara ziraat mahsullerinin yetiştiril

mesi hakkında konferanslar verdirmele 
Bundan başka yeniden ve 938 a- karar vermi~tir. 

ğustosundan başlamak ve ayda beş 

lira verilmek üzere bütçeye 98 bin 

liralık mesken tahsisatı ilAve edil
miştir. 

Öğretmenler önümüzıdeki ay ba
şından itibaren, ağustostan itibaren 
birikmiş olan mesken bedellerini al
mağa başlıyacaklardır. 

• Gelecek salı eQnQ İstanbul - İzmir 
ve Ankara - Seyhan arasında 

tayyare seferlerinin tecrabelerlne bq1a-
nacaktır. 

• 1 ktısat VekA1eti iş umum reisi Enis 
Behiç ve toprak ofisi müdür mu

avini Şakir Tural Ankaraya gitmişler

dir. 

Bu Mevsimde 

Getirilen Göçmenler 
19 Bini Buldu 

Mevsmin göçmen nakliyatı, bu &

okuyucu bunun manasını anlamak 

istiyor. 
Plebisit, eski Romada pleb deni-

len ve halkı teşkil eden sın~ 
meclislerinde verdikleri karara ve
rilen bir isimdi. Bu karar ilkönce 
yalnız pleblere şamildi, sonra bütün 

yın 20 sinde bitecektir. Vatan ve 
NAzım vapurlarile şimdiye kadar Romalılar için bir kanun hükmüne 

Varna ve Köstenceden sekiz partide girdi. 
15,500 göçmen getirilmiştir. Kara Bu kelhne bir nevi halkın reyine 
yolu ile getirilenlerle birlikte bu ve kararma müracaat manasına gel
miktar 19 bini bulmuştur. Şimdi Tuz dlği için, zamanımızda plebisit hal
lada bulunan NAzım vapuru yann ak km reyini a'İmak manasında kulla
şam tekrar Varnaya hareket edecek nılmaktadır. Halkın muayyen bir 
ve 1600 kişilik son kafileyi getire- mesele hakkında fikrini öğrenmeJı 
cektir. üzere müracaat edilen şekildir. 

Köstence ve Vamada vapur bek
liyen göçmenlerin biran evvel nakli 
için vapurlara bazan çok fazla göç
men alınması 18zım g~ldiği:pden NA
zım vapuru son seferinde 1941 göç
men birden getinniştir. 

Vatan vapuru halen Köstencede
dir. 

TAKViM ve HAVA 1 

.1 rinciteırin 1938 
SA L 1 

Giln: 30 

Dayak, gerçi pek sosyete mah de
ğildir. Bir mecliste dayak atmak 
pek ayıp şeydir. Lakin terbiyenin 
kadro harici ettiği bu şeyi kanun o 
derece hor görmez. Maddeler pek 
hatırımda değil ama dayağın bir 
hafta on gün gibi hafif hapis ceza 
lan vardır. Halbuki küfür etmek, 
sövüp saymak çok daha zorludur; a
damı en az. Uç ay hapse atarlar. 

Bir avukat arkadaşım anlattı: Gilrıilr-ı Re~iı:~l~rl 
11 inci ay 
Arabi: 1357 

Ramazan: 15 
GQneş: 11.39 - Ölle: 

K.aaım: 1 
Ruml: 1354 

İknlclteşrln: 8 
1U7 

Birine. dayak atıp küfür ettiği için 
mahkemeye sevkedilmiş olan suçlu
ya hakim sormuş: 

- Haydi, hiddetle dayak attığını 
kabul edelim. Ya davacıva küfiir et. 

Suçlu, boynunu biikilp şu cevabı 
vermiş: 

- GözUnü seveyim Bay hakim! 
Küfür dayağın peşrevidir, küfür et
meden dayak atılır mı hiç? 

Biitün hunlan söyleyip ağzımda 
gevelediğim mesele iki edibin geçen 
gün bir lokantada birihirile dövüş
mesi hadisesidir. Bana diyeceksiniz 
ki: 

- Canım! iki kişi 

İkindJ: H.41 - Akşam: 
Yatsı: 18.32 - fmsAk: 

Ul.57 
4.57 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yeştlköy meteoroloji istasyonundan a

lınan malllmata gOre, hava, yurdun Trak" 
ya, Ege ve Orta Anadolu Mlgelerinde bu
lutlu ve yer yer ,-atışlı, dJğer b&lgelerde 
umumiyeUe kapalı ve yağışlı geçml~. 

Yağışlar yağmur ve b3%1 yerlerde kar 
şeklinde vaki olmuştur. R{lzglrlar umu
miyetle rlmall istikamette Trakya ve Ka" 
radenlz kıyılan, Kocaeli ve Egenin ce. 
nup kısımlarında kuvvetli, diler Mlge
lerde orta kuvvette, Karadeniz, Ege de-
nlzt ve Akdentzln prk kısmında fırtına 

şekllndf! f!Smlştlr. 

lstanbulda hava kapalı ve fırtınalı geç 
mis, rll1.gAr şimalden saniyede 10 HA 12 
metre hızla esmiştir. 

Saat 14 te hava tazyiki 761.5 milimet
re idi, suhunet g{\ne~te en yüksek 38.1. 
gtsıgede 11 ve en dil ük 6,3 santigrat k 7· 
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Yazan: ômer Rıza DOCRU L 

Biiyiik Harpten sonra Avrupayı 

en çok mc gul eden mesele, umumi 

barı a, destek bulmak olmuştur. Ger

çi, banşın desteği, ezeldenberi bil

diğimiz knidcdir: Ynni harbe dnima 

hnzır olrnnktır. Faknt her milletin 

tek bnşmn hnrbe hazır olması dn 

bnrışı snğlnmlamağa kafi gelmedi

ği, her zamandan fazla, harp sonun

danberi göze çarptığı için. hir tııraf
tan ittifnklnr siyaseti tatbik edili

yor, diğer tnraftnn da kollektif em

niyet gibi nnznriycler tecrübe olu

nuyordu. Japonyamn l\lançurh·i il

hak etme ile neticelenen. daha son

ra ftnlynnm Hnhcşistanı istila <"tme

si ''e hu i tilayı aşnğı yuknn biitiin 

dllnyayn tanıtması ile biten harpler, 

bütün Çinin başına boyunduruk ge

çirmek için Japonyıının açtığı ,-e 18 

nydır devam ettirdiği harp, fspan· 

yada dnhili mnhiyette bn lıyan ve 

beynelmilel mnhiyctini hiiln kaybet

rniyen harp, kollcktif emniyet naza

riyesine vurulan kati darbelerdi. Bu 

hadiselerin her birile bir kere ifHis 

eden kollektif emniyetin yere seri· 

len cennzesi, bütün medeniyet tfiin· 

yasım emniyetsizlik vebası ile teh

dit ettiği bu sırada, umumi bnrı~ın 

asıl hakiki desteği sayılan ittifaklar 

siyaseti de Çckoslovnkyanın p:ırça

lanmnsı ve hnyntta kalan g(h·df'sinin 

de mukndderntınn hôkiın olmaktan 

çıknınsilc en nj:;'l.r darbeyi yedi. 

lngiliz Harp 
Tayyareleri 

Mısırdan Avustralyaya 

Muvaffakıyetli Bir 

Rekor Seferi Y aptllar 
Londra 7 (TAN) - Mısırdan ha

reket ederek bir yerde mola verme
den Avusturalyanın Port Darwin'e 
varan İngiliz bombardıman tayya -
releri, uzun uçuş rekorunu kırmağa 
muvaffak olmuşlar ve 7162 millik 
(11534) kilometreyi geçtikten sonra 
hedeflerine varmışlardır. 

Yalnız üç tnyyareden ikincisi yol
da inip benzin almnğa mecbur ol -
muş, sonra seferine devam etmiştir. 
Sefer 48 saatte tamamlanmıştır. 

Hadise Avusturalyada fevkala -
de memnuniyet uyandırmış ve u -
mumi vnli Annyurdu Avusturalyaya 
bu derece yaklaştıran tayyarecileri 
tebrik etmiş, İngiltere Hava Nezare
ti de muvaffakıycti memnuniyetle 
karşıladığını bildiren bir tebliğ neş

retmiştir. 

Fransada Milli 

Sosyalist Meclisinin 

Kararı 
Pnris, 7 - Leon Blümün Milli 

Sosyalist meclisi tarafından kabul e
dilen takririndc hallt cephesi arasın
daki birliğin muhafazası ve hüku -
metle bu yolda dostane bir şekilde 
müracaat olunması istenmektedir. 
Karar suretinde (Halk cephesinin 
vazifesi henüz bitmemiştir. Çünkü 
mürteci f aŞist kuvvetleri tekrar 
cumhuriyet müesseselerini tehdit 
etmektedir) deniliyor ve bunun için 
komünistlerin halk cephesinden çş -
karşlmnlan lazım geldiği ileri sürü
lüyor, ve böyle bir hadisenin hallt 
cephesini tehlikeye koyacağı anlaşı
lıyor. 

Leon Blümün takriri ittifak ile 

TAN 

Merihliler Arzı Bastı! 

Amerikadaki Panik 
16 Saatte Bastırıldı 

Bir Radyo Kumpanyasının Neşriyatı Üzerine 

Milyonlarca Halk Şehirleri Boşaltmıya 

Kalkıştı, Korkudan Ölenler Oldu 

Solda: M erlh 11kerlerl arzımızı eırarlı el· 
hazlarla lıtlllı ediyorlar, Hğdo: Bulutlar 

halinde zehlrll gazlar neıredlyorlar. 

Geçen gün Amerikan radyolnnn
dan birinin Amerika Merihliler ta
rafından istilaya uğruyorınll§ kana
atini veren neşriyatı üzerine birçok 
şehirlerde hallt büyük bir paniğe ka
pıldı. Şehirler boşaltıldı, bir çokla
n ·intihar ettL Halk polis merkezle
rine ve gazete idarehanelerine hü
cum ederek gaz maskeleri istediler. 
Hükumetler halkı teskin için fevka- ı 
lade tedbirler almağa mecbur ol -1 
du ve panik ancak 16 saat sonra! ıti 
bastınlabildi. j 

Hadise şu idi: 1 
İngiliz muharrirlerinden H. G. { 

Çekoslovnkya bir taraftan Fran
sanın, diğor tn~aftnn Sovyet Birli
ğinin mUttefiki idı • .Kılına dokunul
duj:;'U takdirde A vnıpnnın kana boya-

acnğı snnılnn b cI ''in;ıltloilc'f<o
parınadı. Sebeb Ji'ransn ve~ n Gou-

kabul olunmuştur. hn el bir eseri vardır. Müellü{ Me-
Wells'in "Yarınki harp., adlı mu~ 

"' ~-~-' :ıe ~ a --nu-
Frankistler Ebre zursuzluğa bir nihayet verme ıçm 

t Birlibrinin ittifaklarına sadtıkat
sizlik göstenneleri değildi. Bilakis 
sonuna kndnr temin edilen bir şey 
vnrsa bu sadakatti. Fakat bu sndn
katin denenmemesi için her t:ızyjk 
yapıldı ve Çeko lovakya boyun eğ
meğe ınecbur edildi. l\lesele, Alınan· 

küremizi fstiliıyn teşebbüs ettikleri-
Cephesinde ni tahayyül ve tasvir eder. Merih 

t 1 1 snkirileti, yeryüzündeki insanlardan 
ler iyor ar d~a ileri tekniğe sahip oldukları 

yan.n ç k . ı e l' o lovnkyndakı A ınan · 
knllh·et• . · t ın " ın1 kurtnrınnk Lehıs :ın 
Lcl ı·ı ' 

Burgos, 7 (A.A.) - Resmi bir teb
liğe göre, Frnnkistlcr Ebre cephe -
sinde ileri hareketlerine devam ede
rek Benlfasset kasabasile Rio S~o -
nun cenubundaki sırtlan işgal etmiş 
Jer ve düşmandan 224 esir almışlar-

1 1 erle lTlcskiın topraklnrı kopar-
mak l\J • • _ dır. 
leri 'ge .ncarlann Macarlara mt ~ c~ Barselona, Milli müdafaa nezare-
mnlnrı rı alınak hususundn hn~:~d~ • tinin bir tebliğinde, asi kuvvetlerin 

Ç.. 'eyn olmrunalnr deg• ır. Ebre cehpesinde çok şiddetli muha
ulnkü bu hnkları f"mı'n cd"cek çare er bul •· .. . rebeler neticesinde Bedisanef.'teki 
t unnbilirdi. Kollektif emnı- mevzilerini ileri sürdükleri bildiril

Ytife kna~nriyesinin iftıi mdan sonr:ı i~· 
n sıyas t" • • . V mektedir. 
t . d e ının dayanıkl{;rı ıdı. e Franko tnyyarccilerinin attıkları ne 1ce e bu . 

kü "k sıynsctin de hiç olmazsa, bombalardan Valansiya li.ma!ımda 

t
.
1 

çu r. nıillctıer bakımından. "'öze-
1 mc~e de.. " iki İngiliz gemisi hasara uğramıştır. 

ger oldui;;'lı görlildii. Düşrnnn tnyyarelcri keza Parragone, 
Kollcktif crnn· t 'b' · t'f k · ·a K t l' 1 . l;\'e gı ı ıt ı n sı~ - Barsclona ve ar ccena ıman.:ınnı 

setı de bu d l arbeleri :vediktcıı soıırn da bombardıman etmiş erdir. 
göze çnrpan .. . • l d ·ı · b' en muhını nokta de\'Ict· Barse ona an verı en resmı ır 

içın hava filoları fle arzımıza mcr
ler ve har'be başlarlar. 

Ameirknn radyo kumpanyaların
dan biri bu eseri radyoda temsil et
mek üzere müellifinden müsaade n
lır. Yalnız kitaptaki muhayyel şehir 
isimleri yerine Amerikan şehirleri
nin isimleri kokyar. Eser radyoda oy
nanırken, radyosunu neşriyatın or -
tasında açanlnr buna benzer sözler 
işitirler: 

- Merih hava filosu Ameriluın sa
hillerine indi. Şimdi Trcnton ~eh
rini işgal ettiler. Korkunç harp- si
Uıhlarile, bulut halinde zehirli gaz
lar neşrederek Nevyork fızerine yü
rüyorlar. Kuvvetli projektörlerle et
rafı yakıp yıkıyorlnr ... 

Temsilin başını dinlemiyen ve 
zaten bir kaç gündenberi hnrp dedi
kodulan, buhran haberlerile ka!aln-

Nevyork hlakının, gllrdUklcrlnl zannettik· 
lerl Merih orduıuna alt mOthl§ 

projcktıirlcr 

n dolan bir çok dinleyiciler, telaşa 
düşüyor ve soknklara ·dökülüyorlar. 
Haber nğızdan ağıza yayılıyor. Pa
nik başlıyor. Nevyork şehrinde bir 
çok halk eşyalarını tophyarak oto
bi.ıslerle şehir dışına kaçmağa teşeb
büs ediyorlar. Hnlk polis istasy•:mla
rına hücum ederek gaz mnske:ıi ta
lep ediyor, gazete idarehanelerine 
başvurarak rnallımat istiyorlar. 

Hatta yeisle intihar edenler. ka
çıramadığı için yatnktnki hastasını öl 
dürenler, delirenler oluyor. Rudyo 
istasyonu arada sırada telaşa mahal 
olmadığını, neşriyatın bir oyundan 
ibaret olduğunu haber vermekte de
vam ediyorsa dn cırtık pnnik Ameri
kanın bir çok şehirlerini sarmış bu
lunuyor. 

Hükumet, lbütün rndyo istasyon-

Pariste Siyasi 
Bir Suikast 

Bir Polonyah, Alman 

Sefaret Katibini 

Tabanca ile Vurdu 
Paris 7 (TAN) - Genç bir Po

lonyalı yahudi, bugün Alman sefa
rethanesine giderek sefaret katibi 
B. Roth ile görüşmek isteriğini söy
lemiş, katip tarafından knbul olu -
nunca tabancasını çıkarmış ve üzeri
ne iki el silah atmıştır. Sefaret kati
bine derhal ameliyat yapılmış ve ö
lümden kurtarılmıştır. 

Tevkü olunan genç yahudi Al -
manyndan kovulmuş olduğunu ve 
dindaşlarının intikamını almak iste
diğini söylemiştir. Mütecavizin ismi 
Herşel Faybel Grisntzan'dır ve 1921 
de Hanoverde doğmuştur. Lehistan 
pasaportu taşımaktadır. Ablan kur
şunlann biri katibin omuzuna, diğe
ri karaciğer nahiyesine isabet etmiş
tir. 

Almanya hükumetinin meseleyi 

sıkı sıkı tahkik için müracaat ettiği 

anlaşılıyor. 

Rumen Krah 
Londra 

Mühim 

ve Pariste 

Temaslarda 

Bulunacak 
Bükres 7 <Hususi) - Kral Ka -

rolun Londraya yapacağı resmi ziya
ret ayın 15 inde başlayarak 18 inde 
bitecektir. Kral ayın 12 sinde Bük -
rcşten hareket edecek, Yugoslavya, 
İtalya, yahut Macaristan yolu ile 
Parise gidecek, ayın 15 inde Kaleye 
muvasalat ederek kendisini bekleyen 
bir İngiliz zırhlıSt ile İngiltereye gi
decek, ayın 18 inde Londradan Pari
se gelecektir. 

LOiidrada mühim temaslar ya -
pacağı anlaŞJlan Kralın Pariste bir 
kac gün kalması hatta Normandiya
daki şatosunu ziyaret etmesi muhte-
meldir. Kral Karolun Brüksele git
mesi ihtimalinden de bahsedilmekte
dir. Bu tnkdirde kralın ay sonunda 
payitahtınn dönmesi bekleniyor. 

----o----
ltafyanın Yahudilere 

Dair Kararları 
Romn, 7 (A. A.) - Nazırlar mec

lisi Bu sabnhki toplantısında bundan 

böyle hiç bir yahudinln faşist fır -

kasına knydedilmiyeccğlne karar 

vermiştir. Yalnız meziyet ve liya -

kntleri scbebile büyük faşist mecli
sinin mukarreratı ahkamına tabi 
tutulmamış olan Yahudiler sınıfına 
mensup olanlar müstesnadır. 

larmı seferber ederek halltı teskine 
çnlışıyor ve ancak ertesi günü asayi
şi ve sükunu temine muvaffak olu
yor. 

3 
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! Ankarad i . . . . 
e Telefon ve Telgrafla 5 
......... • ••••••• & 

Kırtasiyecili-in 
Kökünden Lağvı 

Hükumet Bütün 

Muamele Sistemlerini 

Birleştirmek istiyor 
Anknrn, 7 (Tan muhabirinden) -

Hükumet devlet daire '\'e mües ese. 
lcrinde kırtasiyeciliğin önüne geç -
mck için csa h knrarlnr almnk Uze
redir. Bu arada bilha sa knyıt, yazı 
''C dosya i lcrinin tanzimi ele Alın
maktadır. HükC'ımet bunun için bil -
tün Vekaletler ve devlet dairelerin
de kayıt, yazı ve dosya rnunmelcleri 
sistemlerinin birJcştirilmesini ve ay. 
ni esnslar dairesinde iş görülmesini 
temine çnhşmaktndır. Bu maksatla 
bir iş talimatı hazulanmnktadır. İş 
talimatının esaslan Dahiliye Vekfıle
tinde emniyet umum rnüdfirlüğü ar
şivinin tanziminden elde edilen müs
bet neticelere dnynnmnktndll'. Bu ta
limat, Ba •ekfılcttc, Vckfıletlerin sa
lnhiyetli mümes illerinden mürek
kep olarnk toplanan komisyonda tet
kik ve az bir değişiklikle kabul edil
miştir. 

Tnlimntnamenin sfiratle tatbiki 
için çallşılmaktndn. 

---o-

Çiftçi Mallarının 

Korunmasına 

Dair Kanun 
Ankara, 7 (Tan muhnbirinden) __;; 

Çiftçi mallarının korunması hak -
kındnki kanun projesi hük\ımetçe 

hazırlanmıştır. Knmut yın bu de"re
sinde müzakere edilın,esi muhtemel
dir. Hükumet, bn mühim konunun 
niçin hazırlandığını izah eden mucip 
sebepler lnyilıasında, çiftçi mnllnn
nın korunma ı ve zirai asayişin te
mini, zirai suçlann süratle tahkik, 
takip ve muhnkemesi hakkında ih
tiyacı karşılıyacak esnslan muhtevi 
hükümler mevcut olmadığına işaret 
ctmcldedir. 

---0-

Londra Elçimiz 

Sıhhiye Vekili 

Geliyorlar 

ve 

Ankara, 7 (Tan mulınbirindcnl -.:: 
Londra büylik elçimiz Fethi Okyar 
'\'e Sllıhiye Vekili doktor llulftsi Ala. 
taş bu ak amki ekspresle fstnnbula 
hareket ettiler. 

Ankara Radyosunda 

Duyulan lshk Sesi 

Neden ileri Geliyor? 
Yeni Ankara radyo dlfDzyon ponaaı. 

28 llkteırlndenberl muntazam bir prog
ramla çalıımaııa baılamııtır. 

lc~den birinin de tccnviiz k.udretini tebliğe göre, Frankistlerin tayvare-
haız olnıama 

1 
'".:,·.,.·· d leri Alıneria'yı bombardıman etmiş-----==~:-:=:--:-:==~~-=-=-:~---~----------------·-------
,, ... un en. sulhün 1 b b l rd bi k AVRUPAYI 

kurtulmu oldu;;.udur. Yani Frıtnsn, lerdir. Atı an om a a an r ıs- MEŞGUL EDEN BUGÜNKÜ MESELELER : 

120 kllovat anten enerjili bu postanı• 
programı, bcı kıtada bulunan yabancı

larla, orolardnkl yurttaılara Ank"rayı 
dinletmek Ozerc gUndDzlcrl 19. ak9:ımlal'1 
da 81 metre bandındaki kısa dalga lıtaa
yonu tarafından naklcdllmektedlr. Bu 
kısa dalgalı poıta, teknik sebeplerle mem
leket dllllc, yakın komıu memleketlerden 
dlnlencmcdlijl için, yakın yerlerden ı1ıttı
mcıl llzım gelen ncfrlyatı 1639 metre 
dalga uzunluklu Ankara l'adyoau temin 
etmektedir. 

Almam·anın mı demirli bulunan Margaret Rose 
~ ~ gnrp hududunu n unu- ve Yorkbrod isimlerindeki İngiliz 

~ ncagını anlndığı için Çekoslovakya- vapurlarına isabet etmiştir. 
yı feda etrnic ,. h H • • N -ı e arı ın kurtulması- ispanya arıcıye aı:ırının 
nı istemiştir. beyanatı 

Ji'ransarıın tecnv" ,_ . k. f' Paris 7 (Hususi) - İspanya Cüm-. uz 11udrctı o ı • .. 
gel eydı, sulhii kt t . k. huriyeti harıcıye nazırı Del Vayo 

ır annağa ını ·ıın t 
kalnınzdı. Frnnsaıı . . bugu"n bynnatta bulunarak spnnya 

. ın vazıyetı bu nıa- İ 
hıyette oldu"'u g'b' Al d meselesinin ancak spanvollar t::ıra -

"' ı ı nıan:ranın a 1 . 
Fransaya knrşı , . . · . h' r ndnn hallolunacağını. herhan,:?ı top 

. \ nZ1yetı nynı ına •· ı ı . İ yettedır. Yani Al lantıda verılen kararlann spnnya 
mnnyn da Frnıısa- t 

nm hududunu k 1 k 
1 

tarafından tanınmıyacağını ve span o ay o ny a amıva-
cnğım b'ldiği için ona göre teca~fız ya me~elcsi üzerinde tesir etmivece-
sirnseti tnkip et . . hl'I' "-'ni İsp~n •anın tam istiklal ve tam 

: . rnıyor. Aynı tn ı ı ~ · .. • .. .. . . 
dıf:cr mlllctlcre d .

1 
ek bütünlugu esası uzerındc kendı me-

e tcşmı ctm 11 d ğ' . .. 1 • . 
miimkündür Ap k .... 1 selesini ha e ece mı sov emıştır · nçı goru en ey. 
snlhiin miidnfan kuvvetler'ne istinat 
ettiğidir. Ynnn bu miidafoa kuvvet
leri, 1ecavüz silahlarını tekernıniil 
ettirirse, o %aman sulbü koruyan bir 
şey kalmıyncnk ve Avrupa yeni har· 
be siiriiklenecektir. 

Snlhiin geçirdiği bu tehlike. son 

giinlerdc hn lıynn \'e dcvnm eden si

yasi göriişmelerin en bellibnşlı sebe-

lıidir. 

lzmir Valisi Mebus 

Olacak 
Ankara, 7 (Tan muhabirinden> -

Önrendiğime göre İzmir valisi Bay 
Fazh bir mebusluğa namzet gösteri
lecek, yerine emniyet umum m""dü
rü Şükrü Sökmen İzmir valili -
ğine tayi ncdilecektir. 

-~YA VI .IT~YA -
rZJ FPANSA v& t N&l L:.TE 
ıın;ını NAZI GÔL6ES) N DE: 

Almanyanın Avnıpadn hlklm rolfi 07namağıı ba lnmnsı illerine mll'eUcri al!ikadar eden meselelerden baıı:ıları. 

- Nevyork Tlmea'deft -

Jialbukl bu bDyDk radyomuzun emlı
yonları iyi ltltllmekle beraber zııman. 

zaman lzaç edici bir ıslık aeal araya gi
riyor. 

Buna ıcbcp Parlı radyoaunun çok ya
kın bir d lgada çolııma11dır. Komıu dal
ga uzunluklu bu iki merkez araaındıı 10 
kilohertz bir dalga farkı bulunmaaı icap 
ederken aradaki mesafe ancak iki kllo
hertzten ibarettir. Haber aldı!lımıza gl5· 
re, Fransız radyosunun dalgasında tadl· 
llt yapılmak Ozere teıcbbDste bulunul· 

Bu vulyct devam edecek olurıa kıt 
mcvalmlerlnde bllhauıı akıam, hava ka· 
radıktan aonra Ankara radyosu Parls poı
taıı tarafından daha fazla taciz edllecek
tlr. ÇDnkO kııları radyo mevcelerlnln 
hau11lyctl yaza nazaran çok artar. 

GDndUzlcrl Parlı radyosunun lzaca
tından uzak kaldıöı cihetle Ankarayı pek 
iyi dinlemek mDmkDn oluyor. 

Ankara radyoıunun ant n enerjlıl 120 
kilovat olduliu halde glSrDlen JDzum Dza• 
rlne halen altmıı kllovat ile çalıftırıl
maktadır. Bu kudret icabında kolaylık

la 120 kilovata çıkatılarak radyomuzun 
iki mlall kuvvctleftlrllmeıl kabildir 

Bu takdirde Parlı radyosu da Ankarı
nın tulrl altıda kalarak Pulıln cenubf 
ve orta Franaadan dinlenmcıl gDçlc;mtı 
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TORK ARTlSTI..ERlNIN TORK REJİSÖR • OPERA TöR Ye TEKNİK ADAMLARININ 

KENDi MEMLEKETiMiZDE HAZIRLADICI MOSAHIP ZADE CELAL 'iN ~~·hk:emeler.d'e· 

Sahibine Sadık Bir 
Beygirin Mahareti 

Hırsız, 

Değil, 

Küfelerin lçinddki Üzümlere 

Meğer Kantara Göz Dikmiş 

Hırsızllk suçlusu Saim isminde ı
bir genç, dün Sultanahmet sulh bi- I DOLANDIRICİLIK. 
rhıci ceza mahkemesi tarafından 25 • 
gün hapse, 25 gün emniyet nezareti 
aıtında bwunmağa. ve 200 ıı.:urtlf Biletleri Tahrif Etmiş 
da mahkeme harcı ademeğe mah -
küm edildi. Suç ortağı seyyar satıcı 
Bahri de 3 lira para cezasına mah -
kum oldu. 

Müddeiumumilik dün mühim bir 
dolandıncılı'k iddiasını tetkike baş -
lamış ve dosyayı Sultanahmet sulh 
birinci ceza mahkemesine vermiş -
tir. Suçlular ban tayyare piyango 
biletlerinin numaralarını tahrif et -

NATTA'NIN 

PROGRAMLARI HAZIRLANDI 
Tafsilat: 

NATTA 
Galatasaray 

1 TA 
Perapalas karşısında 

Bu hadisenin davacısı seyyar satı
cı Mustafa mahkemede şikayetini an
latırken en çok, sahip olduğu beygi
ri üstünde ısrar ediyordu. mek suretile şunu btmu dolandır - -------------

Mahkeme salonu, bu marifetli 
beygirin hikayesini dinlemek iste
yen merakhlarla dolmuştu. 

Mustafa davasını §Öyle anlattı : 
- Ben seyyar scb:z:e ve meyve sa

tıcısıyım. Benim emektar bir atım 

var. On beş gün kadar evvel peşime 
bir adam takıldı Ben nereye gider
sem, beni takip ediyordu. Benim a
tın sırtındaki kü.felerde patlıcan, 

domates, üzüm ve biberden başkJı 

çalınacak bir şeyim yoktur. Benim 
beygirim talimlidir. Benden başka 

kimseyi yanına sokmaz ve küfeden 
bir şey aldırmaz. Önüne geleni ka -
par, arkasına geleni teper. Bundan 
emindim. 

mışlardır. Tahkikata gizli olarak de
vam edilmektedir. 

Yaşlarının Küçüklüğünü 

ileri Sürdüler 
Geçen sene, kurban bayramının 

birinci günü Parmakkapıdaki kö -
mürcü dükkanında Mahmut oğlu 

Hüseyini boğazlıyarak öldüren ve 
Demir Aliyi de gırtlağından ağır su
rette yaralayan Abdurrahman ve 
Emin isminde iki kardeşin muha -
kemelerine dün ağırceza mahkeme
sinde devam edildi. 

Suçlular geçen celsede yaşlan

nın küçük olduğunu ve tashih ettire-Bir gün satışımı yapbm. Küfeleri 
boşalttim. Geç vakit Sultanhama -
mmda bir lokantaya geldim. Karnı- ceklerlni söyledikleri için muhake-
mı doyuracakpm. Beygiri de kepen- me ba~a güne bırakılmıştır. 
ge bağladım. Bir aralık beygirin kit- Dün, suçlular yaşlarının tashihi 

' Fransız Tiyah:osunda 
ıs Tetrinisani Sah Akf&Dll 

Münir Nureddin 
Mevsimin ilk büyük 

Konserini veriyor 
Biletler gişede satılmaktadır. 

DOKTOR iFFET ONUR 

Uluslararası Cerrahi kongresine iş -
tirak eden ve muhtelif Avrupa mem
leketlerinde tetkiklerde bulunan kıy 

metli kadın operatörümüz İffet Na

im Onurun seyahatten döndüğü ha

ber alınmışhr. 

• • 
AY AROZ KADI 

OYNAYANLAR: BEHZAT • 1. GALiB • EMiN BELLi • HALiDE • ŞEVKIYE • MAH· 
MUT • NECLA • MUA~.1MER • PERiHAN • NEViN 

VE 

HAz;IlVl - Vı•s 
Alaturka tancılar CEVDET KOZAN iDARESiNDEKİ SAZ HE'ETI - MUSiKi 

ADAPTASYONU M. C. ve CEVDET KOZAN 

O 
.. nu"mu··zdekı· Aynaroz sahneleri bilhassa yerinde filme çekilmittir. 

-------P~~!:BE İPEK ve SARAY Sin=ea;1<1a-llii'I 

r ' --------· R a En büyük reklamı yalnız en güzel f ilimlere yapan 

MELEK Sinemasmda Yarın Akşam 
Nefiı ve harikulade güzel bir Fransız filmi göreceksiniz 

Aşk Bahçeleri 
Baş rolde: Son senenin en gözde Fransız ylldızı 

VIVIANE ROMANCE 
P 1 E R E R E N O 1 R • LOUIS JOUVET 

DiKKAT: Numaralı koltuklu bugünden itibaren 

sablınaktadır. Tel: 40868 

JULES BERRY 'nin 
ANNİE DUCAUX (Günahkar Kızlar Filminin Müdiresi), 

JEAN MAX. Suzanne Deıpres ile beraber çevirdikleri 

Ketclırı H•r~I2=1. 
Güzel Film, Önümüzdeki Cuma Aktammdan İtibaren 

TAKSIM SINEMASINDA 

o ------ANKARA RADYOSU 

Salı, 8.11.1938 
12:30: M.azık (Solo ve Koro). 13 Saat 

oyan ve haberler. 13.10 - 14: Milz:lk 
(Riyaseti Cümhur bandosu. Şet. İhS3D 
Güncer. Unter dem Slegcs banner-Mars 

(Blon). Vals Serenad Espagnol (Ollvfer 
Metra), Domino noir - uverUlr (auber). 
Sulte Orlentnle. A: Les Bayad~res B: Au 
bord du Gange (Reverie). C: Lcs alm~ 
(Dnnse). D: Patrollle (F. Popy). 18.30 
Mazık (İncesaz. faslı). 19.15 &at ayan 
ve haberler. 19.25 Müzik (operet pnrcn
ları). 19.45 Konuşma. 20: Muzik (radyo 
orkestrası Şef: Praetorlus). Senfoni Con 
ccmnntc (Donlzettl). Senfoni la Majôr 
(Moz.art). KOçfik sult (Debussy). 21 Sa.. 
nt ayan ve haberler. 21.10 Müz.ik (Hallı: 
mnz.J.f,>i ve oyun havalan). İzmir, Aydın, 
Ödemiş Tarkülerf ve Zeybek havnlnn. 
21.45: Konuşma. 22 MQ:ıik (Kilç(lk or
kestra). Le Roi D'ys - uvertur (Solo). 
Faust - Seleksiyon - (Gounodd). La 
Travfata - Seleksiyon - (Verdi). Mm. 
Butterıly - Seleksiyon - (Pucclnl). %3 
M(lzlk (Caz.band). 23.45: Son haberler 
ve yannkf program. 
SENFONİLER: 

nediğini duydum. Fakat küfeler için asliye beşinci huk'uk mahkeme- G b ayrfmilbadil bonolnnnın ve iırtlhkak 
ombo~ olduğu i~ bir teYin çalı- sine müracaat ettiklerini söylediler ma:ıbatalannın defterdarlıktaki 1 Başlıyor: Pierre Frondaie'nin me,hur romanından iktibas 

12.15 Roma kısa dalgası: Senfonfk 
konser (Ghlone), 17.15 Roma kısa dalgası 
Senfoni (Rcspighl'nln bestelerinden). 
21.05 Bükrcş: Senfonik konser (Enesko 
idaresinde Romen nıpsodllerl). 
OPERALAR, OPERETLER: 

nacağinı hatınma getirmedim. Biraz mahk komisyon tarafından deltstfrllmesi lıı:i ller- ABEL d ve eme numarasını da verdiler. ve GANCE tarafından vazi sahne edilen 
sonra qanya çıktım. Küfenin için - Mahkeme, Çatalcadan bir şahidı'n leml;stlr. Bonolar, yüz. lirası 8,5 lira ilz.e-
deki kantann 'nd n · .. ••••••-• emsals.iz bir film. ••••••••• • 

yen e ye er esıyor- gelmesini ve suçluların iddialarının rlnden alınıp satılmaktadır. 
du. Meğer bu adam benim kantan ============================= tahkiki için duruşmayı 5 birincika - B BELEDİYEDE 
takip ediyormuş· Ben bu kantara nun saat on dörde bıraktı. ayan Rasihenin Cenaze Merası· mı· = 

evlat ecısı gibi çöldü. Eve gittim. Sehir Meclisi Ücüncü 

13.15 Roma kısa dalgası: Verdi'nfn o
J)eralanndan p:u-ç:ılar. 18.30 Moskova 
(1000 m.) opern piyesi, 20 Berlin kısa "' tam 8,5 Ura para vermiştim. İçime 

Sabahleyin satışa nasıl çıkacağımı Bıçakla Öldürmüş T ~ t y düşünüyordum. Bir arkadaşım bana OpıGft ISlftl apıyor 
3 üncil perdesi. 20:!?' f<ofuıı "KI , 

ısı: Mmıl"ngnf'nin Romansl:ın. 20.30 ~ 
te: Büyük operada verilecek pl,Yesin 
nakli. ariyet bir kantar verdL O da dam -

gasızmış. Zabıtai belediye memurla
n yakaladılar. 9 lira da ceza verince 
gözüm faltaşı gibi açıldı. Şimdi bi
:ıbn :ıarar iki kat oldu. 

Gezerken gözrım kantarlarda idi. 

Nihayet bir gün hemşerilerimden ve 
meslcktaşlanmdan Bahrinin elinde 
benim kantan gördüm. Hemen ya -
pıştım. O, Salın isminde birisinden 

aldığını söyledi. Ben; beni takip e
den adamın adını bilmiyordum. O -
na dedim ki: 

- Bu adamı ya'kala, polise ve -
relim. Bir kaç gün sonra yakaladı. 

Ta kendisi idi ... 
Hakim davacıyı dinledikten son

ra suçluya sualler sordu. O her şe
yi inkar ediyordu. İkinci suçlu da: 

- Ben Saim.in hırsız olduğunu 

bilmiyordum, dedi. 

E2 

GAZETELER 
6 BQfVekil mi? 

Dün çıkan ga:zetelerden bir\<rl 
Çembörlayn'dan, birisi Çambar -
layn'dan Çömbcrlayn'dan, birisi 
Çembcrlayn'dan, bir başka Çem -
berlöyn'dan, bir tanesi de Çam -
börleyn'den bahsediyor. 

Acaba İngiltere imparatorluğu
nun yarım düzine başvekili mi var 
dersiniz? 

• . . 
Soğukkanlı itiraf 

"Kurun,, gazetesinin dünkü 
nüshasında ''bir tashih., serlevha
sı altında şu satırlar ya:ıılı: 

"Madam Atina,, meselesinden 
bahsederken, Süleyman Bonöva
le atfen dünkü nüshamızda bir be· 
yanat çıkmıştı. 

Süleyman Bonöval, dün gaıe
ternize telefon etmi~. böyle bir 
beyanat vermediğini söylemiştir!,, 

Bir gazetenin bir beyanat uy -
durduğunu bu kadar soğukkanlı -
Iıkla itiraf ve kabul edebilişine ba 
Jonca insan soğukkanlılığın sade 

Geçen martın birinci salı günü 
Eyüpte Otakcılarda, Namazgah cad
desinde Tevfik ve Faruk isminde on 
beşer yaşında iki çocuk on kuruş yü
zünden kavga etmişler, Tevfik elin
deki bıçağı arkadaşının karnına sap
lamış, ve ağırca yaralamıştı. Balat 
Musevi hastahanesine kaldırılan ya
ralı öldüğü için Tevfik yakalanmış 
ve ağırcezada muhakemesine başlan
mıştır. Yaşı küçük olduğu için gizli 
olarak devam eden mahkeme bitmiş
tir. Bugün müddeiumumi iddiasını 

söyliyecek ve m:ıhkeme de kararını 
verecektir. 

Haklın dosyayı tetkik ettikten 

sonra, suçlulardan birini hırsızlık -

tan, diğerini de tanımadığı adamdan 
kefilsiz mal alma suçundan mahkfun 
etti. 

ARASINDA 
Huraleye inanıf 

Akşam gazetesinin haber ver -
diğine göre, İzmirin "Çatalkaya,, 
adındaki dağında tılısımh hazine 
arastıran köylüler varmış. 

Gazetenin bu havadis hakkın
da tafsilat veren yazısı şu cümleyle 
bitiyor: 

"- Köylülerin aradık.lan blı
sımlı define bakalım bu esrarlı 
Çatalkaya dağında bulunabilecek 

"? 
:ını." 

Bu suale bakılırsa, tılısımlı bir 
define bulunabileceğine, o saf köy
lülerle birlikte, Akşam gazetesi de 
ihtimal verebiliyor! ,. 

Halbuki biz onun yaşını, başını, 
efsanelere. hlıraf el ere inanmak ça
ğını aşmış bilirdik! 

U .Jmmrudan telgral 
"' 

Şu satırları Bugün gazetesinde 
okuduk: 
. "-Torik akını devam etmek
tedir. Uskumru da yakında çıka

caktır!,, 

Bu satırlan yazan meslektaşa, 

Hamburgda mukim tüccarhan Veli Derviş, Istanbut tüccarlanndan Meh -
met Dervi§ Erenin valdeleri kabile Bayan Rasi1ıe pazar sabahı vefat etmiş 
ve cenazesi dün sevdikleri, ve dostl an tarafından büyük bir kalabalıkla 
kaldınlarak Vsküdardaki ailesi kabristanına defnolunmuştur. Merhume 
mesleğinde cidden ehliyetli, kültür sahibi bir kadındı. Allahtan rahmet 
diler, kederli çocuklanna taziyelerimizi sunanı. Resim, cenaze merasimi 

esn~ alınmıştır. 

FOIKRALAR 
1, parayı bulmıya kaldı 

Montesquieu Londraya kaçtığı 
sıralarda, bar.an Kraliçe tarafın
dan kabul edilir ve hükümdar 
kendisiyle uzun uzun musahabe
lerde bulunurmuş. Bir gün Mon
tesquieu: 

- Para mukabilinde elde edll

miyecek kadın yoktur, demiş. 
Kraliçe buna asabileşmiş: "Ta

bU istisnalan vardır. Mesela b~ni 
para ile nasıl ikna edersiniz?'' di
ye çıkmış. Filosof: 

- Bir milyon İngiliz lirası tek-
lif ederim Majeste! d~ 

- Reddederim. 

- Üç milyon teklif ederim. 
- Reddederim. 
- On milyon teklif ederim! 
- Peki aınına, bu kadar parayı 

nereden bulacaksınız! 
- Görüyorsunuz ya, Majeste, iş 

parayı bulmıya kaldı! 

Yardım ölçürii 

laf atıyorlarmış. O sıralarda Ma
dam Recamier güzelliğinin en ol
gun çağını yaşıyormuş, ötekisi ise, 
malfun, hayli çirkinmiş. Rccamier 
bir muziplik düşünmüş: 

- Ekselans, demiş, uçumuz 
sandalla gezintiye çıksak, tekne 
devrilse, hepimiz suya düşsek, ev
vela hingimizi kurtarırsınız? 

Kumnz diplomat iki kadının da 
derin derin, yüzlerine bakmış ve 
Madam Stael'e dönerek demiş ki: 

- Zannederim madam, siz çok 
iyi yüzme bilirsiniz! 

l•a)'a kurulan merdivenden! 

Abdülazizin Paris seyahatinde 
İmparatoriçe Eujenie, Osmanlı 
Hariciye Nazın Fuat Pa§a ile a1ay 
etmek istemiş: 

- Sizin Peygamber gtlya bir 
gece yedi kat göğe (Miraç) çıkmış. 
Bu nasıl olur canım, bizler gibi 

bir adam semaya nasıl çıkar? 

Zeki Türk hemen cevap vermiş: 
- Gayet kolay Majeste; sizin 

Pe gam İsa ·"İn bir merdiven 

Veni Şehir meclisi, bugün saat on 
dörtte. üçüncü içtimaını yapacak -

tır. Bugün encümenlerden gelen ev
rak müzakere edileceği gibi yeni sey 
rüsefer talimatnamesini hazırlıya -

ODA MUSİKİSİ: 

14.30 Roma kısa dalgası: Sadab kuar
tet. Cetra orkestrası: 
SOLiST KONSERLERİ, Şnrkılnr: 

cak olan komisyona aza seçimi yapı- -------------
lacaktır. Geçen devrede aza bulu - 10,30 Berlin kısa dalgası: Viyolonsel 

solo (Hermnn von Bcckerat). 11.15 Ber-
nan bazı zevat bu sefer seçilmedik- ıın kısn dalgnsı: Ukranya havalan (l2: 
!erinden komisyon çalışamıyordu. Köylil şarkılnn). 14.30 Bilkl"~: Romen 

Bugün seçim yapılınca talimatna- halk şarkılnn. 18.30 Berlin kısa dalgası: 
menin diğer kısımlan kısa bir za _ Operalardan haval:ır (Margeri Boot). 
manda tamamlanabilecektir. 20.37: Roma kısa dalgası: Piyano lron

serl. 23 Peşte: Macar şarkılan. 

'" ..... ELDEN SATILIK EŞYA 
fstanbulda eınSal_i bulunmayan zengin ve zevkli, STİL, ESKİ EŞ

YA Koleksiyonu, Bıblo1ar, kumaşlar piyano ve halılar elden satıl _ 
maktadır. 

Perşembeden mnada _her gü~ saat 17 ye kadar Altıncı Daire karşısında 
• 2-4 numaralı eskı Amerikan Konso losluğu binasında görülebilir. 111 

Ş UNDAN 

Hangi bıueler yasak? 

Bir Fransız kadını, istirahat 
mnksadiyle İtalyanın sayfiye şeh
ri olan Ricioneye gelmiş. Eşyasını 
almak üzere istasyon memuruna 
müracaat ettiği zaman, adamca -
ğız kadının gi.izelliğine hayran kal
mış olacak ki, dayanamıyarak zor
la ağzından öpüvermi~. 

Fakat, iş mahkemeye intikal et
miş, kadın kocasının zoru ile me
mur aleyhine dava açmış. 

Mahkeme, işi tetkik ettikten 
sonra şu neticeye varmış: 

"Şehre yeni inen bu güzel ka -
dının istasyon memuru tarafından 
öpülmesi bir ne7.aket ve saygı e
seridir. Bu adet, hallt arasında da 
ötedenberi yerleşmiş vaziyettedir. 
Bu itibarla, hndisede suçlunun me
suliyetini icabettirecek bir cihet 
yoktur.,, 

Y ank~icüik prol~örü 

Mısır zabıtası kısa bir zaman 
önce Hasan Ali Zeyyat namında 

bir adamı yankesicileri toplaya -
rak bunlara hergün ders verdiği 
için yakalamış ve mahkemeye ver-

BUNDAN 
Zabıta raporunda şunlar anla

tılıyor: Hasan, arkada§lannı ya
tak odasında topluyor ve bunlara 
yankesicilikte muvaffak olmanın 

çarelerini gösteriyordu. Bu mak~ 
satla odaya siyah bir tahta kon -
muştu ve Hasan, bu tahta üzerin
de resimler çizerek derslerini veri
yordu. 

Yankesicilik muallimi bundan 
başka ilini tatbikat yaptırıyor, ve 
talebesini sokaklara salarak aldığı 
neticelere göre not tutuyor, ve 
her ay talebesini imtihan ediyor, 
muvaffak olanları bedava sinema 
biletlerile taltif ediyordu. 

Fabrikayı i1çilerine bırakmıı! 

Avusturalynda Sidncyli zengin 
bir fabrikatör geçenlerde ölmüş -
tür. Vasiyetnamesi açıldığı zaman, 
fabrikatörün bütün müesseseyi 
içinde çalışan 539 işçisine terketti
ği anlaşılmıştır. 

Yalnız fabrik:ıtör, fabrikanın ko
operatif şeklinde idare edilmesini 
şart koşmuştur 

İşin tuhaf tarafı, bu zenginin va -
?islerine biç bir ~ey bırakmamış 
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de. fikirde. herteyde 
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ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. t Sene 2800 Kr. 
750 ,,, 6 Ay 1500 " 
400 " 3 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 300 " 

MllleUerarası posta ittihadına dahil 
oımıyan memlekeUer içln abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli pcşindir
Adres dcjfütirmek 25 kurUştur. 
Cevap için mektuplar 10 ıturus
luk pul nııvesl ııı:ıımdır. 

ı
~•• •• •• •• • er ı ... 

1 GUNUN MESELELERi 
••• il ••••••••••••••••••• 

Ayın Tutulması 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Eski zamanlarda insanlann bir 
kısnu aya gecelere hiikmeden Allah 
diye taparlardı. Onlar için ayın tu
tulması Allnhın bir küsüşii, ayın on 
beşi Allahın sevinmesi demekti. O
nun için de ay tutulduğu zaman Al
laha dualar eder, matem tutar: rsyın 
on beşini de bir işe başlamak için U· 

ğur sayarlardı. Nitekim tarlay11 to
humu ay başında ekmeyi tercih e
derler ve ay çıktıkça tohumun ne
malanmasına yardun edecek zan-

nederlerdi. 
Ayın tutulması, yalnız aya tapa~

lar arasında değil, eski milletle~ın 
bir çoğunda uğursuzluk sayılır. bır
denbire ortalığı kaplıyan karanlık 
korku uyandırırdı. 

Çinliler ayın tutulınastnı bir ej
derin güneşi yutmak istemesinP at· 
feder]erdi. Bu sebeple ay tutulunca 
Çin İmparatoru,' e1deri korkutup 
kaçırmak ve güneşi kurtarnııtk için 
ejdere ok atılmasını emreder, mü
neccimler de bu merasiı:ne riyaset 
ederlerdi. 

Peru'da ay tutulduğu 7.aman halk 
köpekleri serbest bırakırdı. ra k! ~ ........ 13ll 

rart~na nıliu orkutsunlar. diye. 

llomada ay tutulduğu zaman halk 

h•"aya meşaleler tutarlardı. 
~ki Yunanlılar Jupiter'in yeryü

z?rıdeki faaliyetini diğer ilahlardan 
gızlemek için giincşe bir perde astı
tırıı~arınederlerdi. 
· Orta Çağda ay tutulduğu zaman 
ttke~ . d 
1 

er ızbelerde saklanır, ka ın· 
ar fe .... -"at ederlerdi 

Bizde b'l • d 1 e son zamanlara ka ar 

Hadiselere bir lngi: 

liz bakııı: Diplomat

lar lconuıuyor ve 

h6diseler yürüyor. 

• 

Azlık Halind e 
D okuz sene kadar oluyor. 

A.merikada büyük bir 
tayyare grupunun umumi di· 
rektörüyle tanıftım. Grup di
yorum, çünkü bu direktörün 
idare etliği tetkilat içinde tür· 
lü türlü tayyareler ve motörler 
yapan, hava' nakliyesi gibi iş
lerle uğratan ıtirketler vardı. 

Umumi direktör o gün çok mem 
nun görünüyordu. Sebebini sor-

Bir Tip 
1 

YAZAN: 
AhmetEm~n Yalman 

dum. Dedi ki: A 
- Çoktanberi teşkilatımız için rkadaıımız Ahmet Emin Yalman, gazete 

çok meziyetli bir adamı gözüme kapandıktan sonra hızını alamıyarak çahJmcİ· 
kestirmiştim. Bu adam. küçük yol- sına devam etti, ve kendi tôbirile, "insan bir 
cu tayyareleri yapmak üzere Kan- d f 
zasta Viçita şehrinde bir şırket e a gazeteciliğin tiryakisi olunca dimağ ku· 
kurmuştu. Yaratıcı kabiliyetleri rulu bir makine gibi işliyor, birtakım düşün· 
sayesinde bunu günden güne iler- c:eleri kôğıt üzerine dökmedikçe rahat ede· 
letiyordu. Kendisine türlü türlü • 1 
cazibeli tekliflerde bulundum. mıyor... şte bu ihtiyaçla arkadaşımız boş gün· 

güvenerek iş çıkarmak. meziyetle
rini inkişaf ettirmek fırsat ve im
kanını vermiştir. 

Bunlardan bir çoğunun kenar
da, köşede çürümesi, memleket he
sabına çok acı bir israftır. Biz. ku
rulu bir takım işleri yavaş yavaş 

ink~af ettirmek vaziyetinde deği
liz. yepyeni bir alemi yeniden ya
ratmıya mecbur olan bir milletiz. 
Bunun için yaratıcı, teşkilatçı ve 
idealist tipte dimağları aramıva, 

bunlan nerede bulursak kıymet 
vermıye mecburuz. Bunların biraz 
çetin adamlar olmalanna. gidişe 
zahmetsizce ayak uyclurmamalan
na tahammül göstermek te bir za- · 
rurettir. Bu nevi dimağ sahipleri 
nerede çalışma imkanını buluyor
larsa derhal umumi seviyeden çok 
üstün bir çalışma muhitı yaratt!k

lannı hayretle görüyoru?.. 

H~ini ~detti un ü~~~-~ı-_lerincb düıündüklerini yazarak "Gerçekleıen 
t' KU um. ~ r ının KUY " a ucse CJetlrnu • -- --r-ı.-. ... sliaden geçt-
hisse senetlerini topladım. Niha- yazı 0 kit pt 1 rirsc:k şu neticeye vanrız: 
yet ougun Şirket btztm oldu. A- a an a ınmııtır. 
dam da beraber ... Beş milyon do- Sürekli bir terakki ve inkişaf an-

lar sarfettik, fakat maksada ka- dim ğd · ü cak meziyeti ıstıfa esası diye ka-
a an ist ade edilmesine ve A ık b · vuştuk. ç ır iş için çok hatırlı yer- bul eden, ona tam kıymet veren 

ona tam hakkı verilmesine mimi den bir tavsiye mektubu a-
- Demek ki şimdi Kanzasta da olamıyor. Fakat buna karşı kendı·- la hl t •1 muhitlerde ve devirlerde gorül-n r ngı izin şu sözleri söy!edi-

bir fabrikanız olacak. sın' e k ğı'nı' ı"şı'tt;m·. müştür. Türkler. Selçuklarla Bi-
ıymet verilen adam, haddi 

- Böyle birşey hatmmızdan bi- k B k ' zanslıların rniraslanna konmıık. 
varsa endini içkiye versin. hasta - u me tubu getiren adamın 

le geçJT\eZ. Bizim kendi fabrikala- Is d belki de meziyetleri vardır. 'l:'l".akat onJann ço1cüntüleri üzerinde '\"eni 
o un veya iğer bir suretle işe ya- "' nmı:z her türlü tayyareler yapını- h bunu araştınnıya bile Jüzum nör- bir alem kurmak imkanını hul-
rar alden çıksın, kırık. ~ yara- ,. ya yetişir. Bu fabrikayı kapıyaca- mem. Mademki kendi kuvvet;ne duklan zaman meziyet tizerine ıs-

v t t kil k f' t 1 maz bir makine gibi derhal dıuın- .. rek gız. s e çı arsa ne ıya a o ur- -r- guvene yürümek istememi<; ve tıfa prensipini tarihin hiçbir dev-

i t ğı B
. l~ 1 ya atılıyor, arkadan gelip yetişen başkasına d k ı sa o sun sa aca z. ıze azım o an ayanma htiyac-ını rinde görülmemiş bir şekilde tnt-

şey, bu fabrika değildir, bunu ya- daha üstünler onu ezip geçiyorlar. duymuştur. benim işime yaramı-

1~~~~~~~~~~~~~----....l...,!;:::..:.~ ........ __. ...... __ __::::_ __ :__ ____ :__ ____ _(~:!!.._!:!!,:::.ıı.ımıl..Jn.e~~~~~li._--=~~~~~~~~~~~~~~~-bik etın~lerdir. ~feziyct sahipleri-yac a am olduğunu iptidadan ne 1 n 

ay tutuı unca halk havaya kurŞUD a-
tardL 

5 

m~:fi'm~ 
Donanma 
Ve Bayram g-. ~.3 8' 

Y cacın: Sabiha Zekeriya Sertel 

Çamlıcaya riden yolun üzerinde, 
kır kahvesi diyebileceğimiz, yerden 
biraz kabarmış bir çayırda, t.ahta 
masanın etrafında üç kişi idiler. 
Kahveeinin kulübesi tenekeden. ku· 
lübenin içindekiler entipüft<·ndi 
Masanın başındakiler, kahveci. Ci
han Harbinde Alman kumandanı 

Falkenin aşçılığını yapmış eski bu 
asker, civar evlerden birinde a cı

lık yaptığını ı;öyliyen bir ihtiy:ırdı . 
Biribirl~ne harp hıatıralannı an
lattılar. Yan masada ben Cihan Har
bini halkın ağzından dinliyor. harp 
hatalanna ait tenkitlerini, askerlik 
tekniğini bilen bir kumandan, hadi
seleri realitenin siizgecinde silzen 
bir m.iitefekkir gibi konuşanlara 

hayretle bakıyordum. 
Cümhuriyet Bayramının arifesiy

di. Şehir bayraklarla, kağıttan fe
nerlerle, renk :renk elektrik ampw· 
leriyle sfüıleniyordu. İçlerinden biri 
sözü değiştirdi, yann bayram, dedi. 

_ _Falkenin aşçısı, buru muş yüzü
~un hatlarında bin bir mana saklı
yan bir tebessümle giildü. 

- Şuna bayram değil, donanma 
deyh•er, dedi. 

Kahveci, Şam cephesinde aldığı 
yarayı ballandıra ballandıra anla
tan, harbin acısım canında duyan 
adam: 

- Hayır, dedi donanma değil. 

bayram. Donanma Abdülhamit za
manında idi, milleti aldatmak için 
şehri donatır]ardı. Bu. halkın bayra
mı, Cilmhuriyet Ba~7amı. 

Halktan bir adamın Cümhuriveti 
bu güzel anlayışı, halkı istibdaıtan, 
mutlakıyet idarelerinden kurtanp 
halka iradesini gö termek imknnını 

veren Cümhuriyeti bu içten sezişi, 
kalbime halkın içinde kaynıya11 ü

midi katre katre, tatlı bir sevinç gi. 

bi akıttı. 

• Çamlıcaya giden yolun aşağısında, 
Kısıklıya çıkan tramvay yolunun fi. 
zerinden iz!'.iler geçiyor. İçlerinden 
en irisi, kahve rengi, kırmızı. san iz
ci elbisesinin verdiği bir dekor için
de kırmızı bayrağı kalbine dayamış, 
arkasından ge]en Cümhuriyet ordu
suna yol gösteriyor. f~ciJerin elinde
ki da~'lıl, donanma değil, bayram di
ye ha~·kınyor. 

Çocuklann yiizüne baktım. Bu 
beya:ı penbe ciltlerin iizerindc • t'k 
h l h

• • 15 ı -
a e ırer projektör gibi kl .. ışı a ba-

kan gozlerde hayram. bir k 1 •• d urtu uşu 
ıçın en duyan ve yaşıyanlnnn 
şesi vardı. ne-
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Ormancılar da Ziraat İki Gündür 

Az Balık 
·Kongresina Geliyorla~ Tutuluyor GUNES TAKIMININ LAGVI 

Istanbul Liginde Ne Yeni Kereste Fiyatları Meselesi 
Kongrede Bir Karara Bağlanacak 

Havalann poyrazlaması üzerine iki 
gündenberi balık tutulıımamaktadır . 
.Palamut ve torik mevsimi müdde
tine iki aydanberi 30 Yunan motö
rüne 155 bin çift palamut satılmış 

Ankarada toplanacak Ziraat ve Jr ve çifti 5-8 kuru§ arasında ,•eril-

Gibi Tesirler Yapar? 
- • 1-- d iş --············.............................................................................. l koy kongresme ormancı~ın a - • miştir. 258 bin çift pa amut ve 

tiraki kararlaşmıştır. Diğer taraftan GÜ n l Ü k torik 15 İtalyan vapuruna 
kereste satışlannın intizam altına a- satılmıştır. Toriklerin çifti 18 
Iınması için, Vekaletin tavsyiesi il- Piyasa -30 kuruştan verilmiştir. Yerli sar-
zeri.ne, keresteciler bir birlik kur - , fi~at içinde yüz yirmi bin çift sa-

İstanbul !ikinin en kuvvetli ta -
kımlarından olan Güneşi bir daha 
'!'IlÜsabaka sahasında göremiyeceğiz. 

Bu arada Güneş futbol takımı -
nın lağvı etrafında münakaşalı bir 
yazı yazmak niyetinde değilim. Mil
li küme şampiyonluğunu kaı.anacak 
hale getirilmiş bir takımı meydana 
çıkaranlar tarafından verilmiş bir 
kararın doğru veya yalnış olduğunu 
tetkik etmek hatalı olur zannında -
yım. Bu işi Güneş idarecileri her -
halde bizlerden daha etraflı ve daha 
mukayeseli düşünmüşlerdir. 

Bugün Güneş takımının lstanbul 
likinden kaybolması ile doğan va -
ziyeti, yalnız müsabaka sahasına ait 
kalacak bir şekilde ortaya atmak ni
yetindeyim. 
Güneş kalsaydı, şüphesiz fstanbu

lun başta gitmeleri mutad olan dört
leri arasında bulunacaktı. 

O dörtler statükosu ki, İstanbul 
futbolü namına i.;zülerek işaret edi
lebilir. Senelerdenberi değişmemiş -
tir. 

Herkesin malQmu olan dörtlerin 
başında son zamanlarda Güneş geli
yordu. Onu takiben ikincilik Fenerlf' 
Beşiktaş arasındr.ydı. Dördüncülük 
de Galatasaraya düşüyordu. 

Bugün dörtler statükosu beşinci 

bir kuvvetin dörtler arasına yüksel
mesile değil, dörtlerden bir tanesinin 
kendi ihtiyarile sahadan çekilmesile 
değişmiştir. 

Bu senenin meselesi evvela Gü
neşin boş bıraktıl'ı birincilik mevkii
ni hangi kulübün alacalı. ondan son

ra dördüncülüğe hangi takımın nam-

7.et olduğudur-
Ben, bu mevsim maçlannın ebem-

miyetlllerini seyrettim. 
San lacivertlilerin hatırlan kal -

masın; Fenerbahçe takımını g~en 

senekinden daha gürbüz ve daha ve
r imli bulmadım. Galatasaray iki se
nedenberi, elemanlannın münasip 
yerlerine tevzii bakımından geçir -
melde olduğu tereddüt devresine he
nüz nihayet vermiş görünmüyor. O-

Yazan: EŞREF ŞEFiK 

Günef takımı biraratla 

Bir söz vardır: Eski deniz kurdu Vefanın dörtler arasına katılma-

muşlardır. DQn piyasamıza 41 vagon buğday, tılmıştır. Lüferlerden küçüklerin ki-
Bir kaç gün evvel Ankarada top- ti vagon arpa gelmiştir. Piyasa ge- losu 50-60 kuruş, kofana denilen 

lanan keresteciler, "Orman İşletme çen hattaya nazaran fiyatı muhafa- büyüklerin kilosu 20-25. üıtavrit -
k za etmişse de · gevşeklik devam et- d k d 

Birliı.t,, ismiyle bir cemiyet kurma ler 30--40, iki ayda 150 a et n ar 
&• mektedlr. Satılan 16 vagon yumu-

için bir nizamname hazırlamışlardır. şak buğday 4,10-5.35 kuruştan. iki tutulan kılıçlann kilosu 15--40 ku-
Cemiyet orman ve kereste işleri- vagon Polatlı buğdayı 1-2 çavdar- ruş arasında satılmıştır. 

nin tanziminde rol afacak, Vekalet- lı 5,30-5.39 kuruştan, 65 ton sert 
ce düşünülen kalkınma prensipleri- bu~day 4,10-5.03 kuruştan. 2S ton 
nin tatbiki için yardımcı olacaktır. çavdar 4-4,02 den, 15 ton arpa 3,37 

\ kuruştan satılmıştır. 
Ziraat kongresinin nazırlıklan 

bitmiş gibidir Şehrimizde bulunan * 
Vekalet neşriyat müdürü Nusret İstanbul kasaplık yapaklanndıın 

17.246 kilo 54-70 kuruıı arasında, 
Köymen Vekaletce bastınlmış olan t yıkanmış güz yünlerinden Çanak-
broşürleri Vekalc:te göndermiştir. ı kale malı 1429 kilo 62-71 kuruştan 

Kongreye iştirak edeceklere veri- verilmiştir. 

lecek madalyeler de hazırlanmıştır. 
Madalyelerin bir tarafında Atatür
kün kabartma resmi, diğer tarafında 
da "Birinci Köy ve Ziraat Kongresi,, 
ibaresi yazılıdır 

Kongre Ramazan bayramından 

sonra açılacaktır 

İstanbulun 
Turfanda 
Mandarinası 

* Edimenin beyazpeynlrlerinden 13 
bin 1140 kilo 38.09-38.33 kuru~an, 

· Akçakocanın iç sıra tombul tındık
larından 938 mahsulil 21.360 kilo 
71 kuruştan ve kalburlanmış olarak 
ayni nevi fındıktan ı,040 kilo 72.20 
kuruııtan, kabuklu cevizlerden İne
bolu malı sif iki bin kilo 17,20 ku
rostan ve Canakkale malı fop ola
rak sekiz bin kilo 17 ,25 kuruet.an 
satılmıştır. 

* 

Yerliye Rağbet Fazla 
Yünlil mensucat fabrikalannın fa

aliyeti iki aydanberi artmıştır. Bü • 
tün fabrikalarda geceli gündüzlü ~ 

maş dokunmaktadır. Son gelen si -

parişler o kadar çoktur ki, fabrika

lann henüz tezgahtan bile çıkara -

madİklan bütün kıtlık kahn k:umat-
1.ar satılmıştır. Yerli kumaşlara göe

terilen rağbetin fazlalaşmuı yiiziln

den, Avrupa kumaşlannm stoklan 
elden çıkanlamamaktadır. 

ihracat Azaldı 
alaylı kaptanlar tecrübeleri sayesin- siyle yeni dörtle" statükosunun eski 
de şahadetnamelilerden hazan iyi - dörtler gibi senelerce devam edip • 
dir. Derler. Bizde esasen şahadetna- demiyeceği işi şüphesiz ayrıdır. Ka
meli futbolcu çok olmadığına göre. naatimce, yeni dörtler statükosu es
Beşiktaşın tecrübeli geçkinleri dah& kisi gibi senelerce devam edemez. A
kolaylıkla işlerini gördüklerini tabii ma bu baştan fö;üncüye kadar olan 
bulmalıyız. Birinci, ikinci ve üçün- sıradan fazla, dördüncünün değiş -
cülüğü böylece sıraladıktan sonra mesile hasıl olur. Gelecek senenin 
dördüncülüğü yakalayacak kulübü dördüncülüğünde Vefa. Beykoz. İs- Heybeliadada Sadığ{n mandarin& 
aramıya başlayalım. tanbulspor arasında lik maçlannda bahçesinden, dün, ilk turfanda ola-

Vefalıların bugüne kadar kazan - şansın oynadığı rolü de hesaplamak rak, bin kadar mandarina toplana -
m.ıı oldukları puvanla dördüncülü şartile, çetin çekışmeler olur zannın- rak piyasaya çıkanlmıştır. Memle -
ğü almalan bir emri vakidir. dayım. ketin diğer mıntakalanndan daha 
================-=====:::;;19--===-==~==ıFır;:;ı::ııı;ıı:;p~ı;::;;ııı;;F;U•bıı yeti.ftirilen bu JPandarinalar 

Vehabın Kararı 

Maruf Futbolc:ü 

Fenerbahçeye 

intisap Ediyor 
Eski İzmirli Va

hap İzmirden gel
dikten sonra hak • 
kındaki profesyo 
nellik kararının ka 
dınlmasile Güne -
şe girmişti. Son 

azi etten sonra 

Boncuk Omer 

Tekrar Ankaraya 

Giderek Eski Klübüne 

Girdi 
Güneş birinci 

futbol takımı aza -
Boncuk 

klübünün 
son vaziyetinden 
sonra beraeti zim 

al ara} 

bir saat içlınd• toptan tanesi b4l9 ku. 

Londn 
Nevyorlı: 

Paris 
Milano 
Cenevre 
Anisterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varşova 

Buda peşte 
Bilkreıı 

5.98 
125.62 

3.345 
6.61 

28 5025 
118.3425 
50.3475 

' 2ı.26 
1.0925 
1.5325 
4.3275 
li.98 

23.6275 
Kadın Çoraptan 

24.7875 
0.9125 

çorap fabrikalan 
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Yurdu, Yurtdaşa ve Dünyaya Öğretecek Sergi 

ada, bize AnAdolu barit sının ey 1 
~-... ~~--...,........·-------------"' 

Renkli ve zengin ruhunu ç · z Güzellik Uğruna Nelere Katlanıhyor ! 

Tablolar serisi görece - · , . 

Çok yakında, tstanbulda, 
" e Türkiyenin en enteresan r 

sim sergisi" açılacak ve öyle 
zannediyorum ki, ndına ·•Re
sim" denilen büyiik, ince, ~e 
güzel sana le hiç ... amma hıç 
alakadar olmamış kiınseier 
bile, bu sergiyi görmek ar:z:u
sunu, ihtiyacını, ve bilhassa 

rd. 1 
merakını yenemiyecckle ır. 
Bu serginin hazırlanışının 
hikayesi de, bu sergiyi hazır
lıyanlann maceraları da. cok 
yakında açılacak olan bu ser
gi kadar, hatta bu sergiden 
fazla enteresandır. Ve ıaten, 
benim şu anda başarmıya 
kalkıştığım iş te, size, bu se~
ginin hikayesini, ve bu sergı
yi hazırlıyanların, neşe, hay-... 
r .~ n Nan- .ın;ceralannı an-

latmaktır! 

o 
Bir hayli zaman evvel gaz~~e

ıerde, Türk rcssamınrının, Dahilı -
ye Vekaleti tarafından. Anadolu
nun muhtelif köşelerine göndcri
lcccklcrlni okumuşsunuzdur. ?,n 
Yedi milyon insan, yani otuz dort 
milyon el tarafından alkışlanmış 
olınası lazım gelen bu isabetli ka
rar, çoktan tntbik <!dilmiş bulunu
Yor: 
- Tam on tane ressamımız. eylü

lun birinci gününden, ilkteşrinin 
ilk gününe kadar tam otuz gün 
Anad 1 G .. olunun bağrında kaldı. o-
~~İ anlıyan, gördüklerini, anla
b ı arını, gösterebilen anlatabilen 

u on çift sanatkar gö
1

zünün fırça-
~-çok Yakında bize Anadolu ha-
rtw.ısının . ' . . rcnklı ve zengın ruhunu 
çı.zecekı 

Ress~~ f de d ın ırçası, şairin kalem!n-
n aha ku . ç·· 

.kü şairin y vvetl~ say!labilir: u
1
n-

y bilm arattıgı m1sra1an an ı-
a ek için ır· - ı· sanı bilnı ' şa ın konuştugu ı-
ınek 

1
r._ ek, hem de çok iyi bil
ou;ınıdır. 

Halbuki 
1 

ressamın yarattığı tab-

lis
oyu okuyabilmek için, ressamın 
anını öğren meye değil, okuma, 

yazma bilmiye bile 1.. 1 z· uzum yoktur. 
ıra resmin lisanı beynelmileldir. 

Ve bu itibarladır ki A d 1 d.k ' na o uyu t katle dolaşan ve sonra itina ile 
ç .~en Türk ressamının tablosunda 
goreccğimiz Türk vatanını bu .. tü .. n 
d- • 
~nya bir bakışta okuyabilir. Ve 

yıne bu ftibarladır ki A d 1 
dolaşıp gelmiş olan Tü'··rkna o uyu 
l 

ressam-
annın sırtlarındaki lf d. . 

1 
vaz e, imren-

taırıc şerefi kadar büyük bir sıklet 
şır. 

Biz, bu vazifeyi kimlere 
1 

, ve na-
sı emanet ettik? Anadoluya gön-

derflen ressamlarımız kiml rd' , 
K

. 
1 

e .r. 
ım er tarafından, nasıl seçildi-

ler? Nerelere gittiler? Neler gör
düler? Neler yaptılar? Ve bi.ze ne
ler getirdiler. 

Bütün bu suallerin cevaplannı. 
bana genç ve değerli ressam Bedri 
Rahmi Eyyüboğlu, şu cümlelerle 
verdi: .. 

.................................................. ze", Hômit Görele "Erzurum'', Sa-. . 
----~-__..,-_. ... ...,, -·-··~ ._... ... g ... 

Sebze turşusu halinde banyo yapanlar / 

Kadınların güzelleşmek için ne 
zahmetlere katlandıklnrı malum
dur. Şimdi bu merakın doğurduğu 
en son moda, sebzelerden istifade
dir. Fakat modayı ilk icat edenler, 
Mısırlılardır. Bunlar mideye yan
yan şeylerin insan tenine de yarı
yacağını tahmin etmişler ve hıyar
ları keserek krem gibi kullanmış
lardır. 

Amerikada yerleşen İspanyol 
nebahtçısı Maria Pulgar biraz da
ha ileri giderek yeni bir güzelleş-

Garip Bir Kuş Değil ! 
~ Gördüğünüz resmi: cinsi yeni 

~ 
bulunmuş garip bir kuş veya 
korkunç bir mahluk zannetme
yiniz; gaz maskesi takmış bir ra
hibedir. İngiltere hükumeti si-
vil halkın hepsine, gazlardan ko
nmnin ı ö retmck için mckt~p

me usulü bulmuştur. Bu usule g5-
re, güzelleşmek istiyenler rahat ra 
hat yatıyorlar ve evvela sıcak su
ya batırılmış havluları yüzlerine 
koyuyor, sonra dilim dilim kesil-
miş domates, havuç, karpuz, li
mon, portakal ve mnrullan sıra 
ile yarımşar sanı yüzlerine yapış
tırıyorlar ve bu tedavi haftada iki 
üç defa tekrar ediliyor. Biz, pek 
tavsiye- etmiyoruz ama neticenin 
çok parlak olduğu temin edilmek
teymiş! 

~lllltt!IUWlllllllll -------

; de 0Eafrncı'• y st;i:m.,"1,=-=--==,..-,•--1,...._...,,._~..-..-..ıiııııliliili 
Ier açmış ır. urada nerkcse bir 
maske veriliyor ve maskeyi na
sıl kullanacağı öğretiliyor. Fa
kat insanı ölümden koruyan 
maskeler, onu işte böyle bir ca
navara da benzetiyor . 

Naci 
Sadullah 

......................... -.............. _ .... 
"- Dahiliye Vekaleti, Anadolu

ya göndereceği on ressamı seçmek 
vazifesini, Güzel Sanatlar Akade
misine vermişti. Güzel Sanatlar A
kademisi bu vazifeyi üzerine aldı
ğı zaman, Türk ressamları dört 
grupa ayrılmış bulunuyorlardı: 

1 - Hiç bir teşekküle bağlı ol-
mıyan ressamlar! .. 

2 - Müstakil ressamlar ve hey-
keltraşlar birliği!.. 

3 - Eski ressamlar, "yani Gü-
zel Sanatlar Birliği,,. 

4 - Ve "D" grupu! .. 
Hiç bir teşekküle bağlı olm1yah 

mahdut ressamlar arasından, bu 
seyahate iştirake layık bulunanla
rı, Güzel Sanatlar Akademisi ta
yin etti. Ve diğer gruplar da, Gü
zel Sanatlar Akademisinin tensibi
le seyahate iştirak edecek arka
daşlarını kendi aralarında intihap 

ettiler. 
Neticede, hiç bir teşekküle bağlı 
ımıyan ressamlar namına Hamit 
~ecdet Görcl ve Saim Özenel ten-

sip edildi. 
M .. stakil ressamlar arasında ya-
ıla: intihabı Ali Çelebi, Zeki Ko-

p . ve Mahmut Cuda kazandı-
camernı 

lar. 
G

- 1 Sanatlar Birliğinden Fey-
uze b. 

Hikmet Onat, ve ınbaşı 
haman. 
Sami seçildiler. 

"D" grupunda ise, . bu sey~hate 
iştirak• imkfınına sahıp vazıyette 

1 
·ki ressam vardı: Cemal 

yanız ı 

Tollu, ve ben! •. 

ı 1 
. ve vakitleri, İstanbuldan 

ş erı, 

ayrılmalarına müsait bulunınıyan 
arkadaşlarımız da, gru~umuzu tem 
sil vazifesini bize verdiler!. 

Bu arkadaşların gönderilecekleri 
vilAyetler ıcura ile tesbit olundu. 
Bu kura neticesinde de, Feyhama
na "Gaziantep", B. Samiye "İz-

' · ''B " B C mir" B. Hikmete ursa • · e-
' " Al Ç mal Tolluya "Antalya , i ele-

biye "Malatya", Mahmut Cuda
ya "Trabzon", "Zeki Koca" ya ".Ri. 

Bedri Rahmi Eyyuboğlu, kendi
sinden dilediğim bu izahati verdik 
ten sonra, şu cı.imleleri de ilave et
ti: 
"- Bugüne kadar, Türk res-

s~mlarının yegane müşterisi "hii
kumet,, ti. Ve hükumet bize Ana
doluyu dolaşmak imkanını kazan
dırmakla, bu himayesinin hududu
nu biraz daha genişletmiş bulunu
yor. Bu sayede, bizim, resimleri
mize Anadolu, ve Anadoluya da 
"resim,, girdi! 

Bana sorarsanız, bu hadisenin 
en ehemmiyetli ve ömürlü netice
si, Türk ressamınin, adına "Anado
lu,, denilen sonsuz renkler, şekil
ler, mevzular kfıinatını keşfetmiş 
bulunmasıdır. 

Biz Anadoluyu görmemiştik. A
nadoluyu görmeye, gezmeye kal
kışmak, fakir kesclerimizin çok zor 
katlanabileceği bir fedakarlıktı. 

Ve biz, bu fedakarlığı yapmak ar
zusunu duydukça, daima: 

"- Acaba değer mi, değmez mi? 
BUalile karşı karşıya kalıyorduk. 

Bugün anlıyoruz ki, Anadolu, 
kendisine çevrilecek bir ressam 
gözünü delirtecek kadar güzel ve 
zengindir. 

Bugün anlıyoruz ki. Ann~nlıı . 

milyonlarca "tablo,, nun biribiri
ne eklenmesinden doğmuş bır ta

biat harikasıdır. 
Ve bugün anlıyoruz ki, biz, şim

diye kadar Anadoluyu dolaşmak 

cesaretini bulamamakla, utanç ve
rici bir korkaklık göstermişiz! 

Bundan sonra, Dahiliye Vekale
ti himaye etmese de, Güzel Sanat
lar Akademisi yardım edemese de, 
kesemizin sefaleti gırtlağımıza ya
pışıp, bizi Haydarpaşadan tirene 
değil ,Taksimden tramvaya bin
mekten menetmeye kalkışsa da, 
biz her yıl, Anadolunun yolunu 

tutmaya mahkiımuz." 
Bedri Rahmi Eyyüboğlunun A-

ııadolu şelôlelerinin tertemiz su
lan gibi parlıyan gözleri, Anado
luda geçmiş otuz günün derin has

retile sulanıyor: 
"- Gideceğiz!. diyor .. Hem icap 

ederse, yayan gideceğiz!.,. 
l.şgal imkanına sahip oldu 

Anadoluya gidip gelen 
sanatkarların e6erlerind en 
bazıları: Yukan ve ortada 
sağda Bedri Rahmi'nin, aol
da Cemal Tollu'nun ikişer 

peyzajı, aşağıda F eyhaman'. 
ın dikkate şayan bir tabC-;,. 
su: "iki Kale,, • 

Günde 4 milyar kibrit çöpü 
Son istatistik

ler, Avrupalı
ların her gün 
4 milyar kıbrit 
çöpü yaktıkla

nnı gösteriyor. 
Bu miktar kib
rit çöpünün ya

pılması için 800,000 metremikabı o
dun· ile 420,000 kilo fosfor harcan
maktadır. 

Beher kibrit çöpünün tutuşturul
ması için 3 saniye geçtiği düşünü

lürse Avrupıılılnr, bu chemmiyets~ 
iş için her gün çok mühim v:ıkit-sütunlar dolmuş bulunduğu için, 

Bedri Rahminin ve arkadaşlarının 
Anndoluda neler yaptıklarını, ne
ler gördüklerini, neler duydukla
nnı, ve ... neler çektiklerini nnlat
mııyı yarına bırakmak mecburiye

tini duyuyorum! 

Amerikada San, 1''ransisko şehri- leriı}i kaybediyorlar, demektir. Ya
nin mnğazalannda çalışan kızlar gü- pılan hesaplar, bu yüzden zıyaa uğ
zelliklcrile meşhurdu;lnr. Geçenler- nyan vaktin 380 sene, 6 ay. 15 gün 
de bu kızlar grev yapmışlar ve de- ve 6 saate muadil olduğunu ortaya 

1 h.. koymuştur. 
po ara ucum etmişlerdir. Resimde; 

* 
\ Antalyaya Dalgakıran 

yorulan iki genç kızın bir arkadaş-
larının kollarında dinlenerek işçi kız Doğum tarihi olmıyan aclam 

Lôzım 

Antalya, (TAN) - Kış günlcrfnde 

vapurlar ekseriya limanımıza uğn

yamamaktadır. Bu hale meydan 
vermemek için hiç olmazsa bil' dal
gnkıran inşası alakadarlardan te
menni olunuyor. 

Kozanda Yeni Ha lkevi 

lar birliği yurduna gidişleri görül
mektedir. 

Bir doktorun yeni keıli 

Stratford'ta 
İngiliz Üniver
sitesi profesör
lerinden Dr. 
Kalvin, yumur
tadan yeni çık-

8 i nası mış bir civcivi 

Kozan, (TAN) - Bir ay kadar ev- bir kaç gün lçe-

vel b·t· il C 'H Fırk risinde tavuk kadar büyu .. tmı·ye mu-
ı ır en . . ası binasının 

arka kısmında yeni inşaata başla- vaffak olmu§tur. 
nılrnak üzeredir. Hazırlanan plana Dr. Kalvin, piliç yemlerini bir ta-
göre 600 kişiyi nlacak olnn biİ- kon- kını kimyevi maddelerle ka t 
f 

.. _ rış :ra-
erans ve musamere salonu, uzerine rnk bu neticeyi elde et · ı· p mış ır. ro-

dc 3 oda yapılacak ve burası H&lke- fesön bu sırrı he · if 
vi itt nuz şa etmem· 

lngiltercnin 
Normanton şeh

rinde Çarli Şort 
isminde biri, her 
sene çok özendi
ği doğwn yıldö

nümü gununu 
bir türlü kutlı-
yamıyormuş. Buna sebep te elinde 
bulunan doğuın şehadetnamesine be
lediye tarafından "31 Eyliıl 1880 de 
doğmuştur" şeklinde yanlış bir ka
yıt düşülmüş olmasıdır. 

EylUI ayı her sene 30 gün olduğu 
için, doğum yıldönümünü idrak et
miye bir türlü imkan bulamamıştır. 
İngiltercde doğum şehadetnamele
rinde her ne şekilde olursa olsun 
tashihat yapılamıyacağı içın bu ha-
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lerin Kurmak • 
1 

Fenikede 
Petrol 

Bulundu 
) --<>-

Meshur Yalanları , 
Ne Thermophyl'i 300 Yunanhnın 

Müdafaa Ettiği Doğru, Ne de 
Neron'un Bir Canavar Oldu v u .. 

• • 
diği imparatorluk 

Kaş Civarında da 
Krom Cevheri 
Olduğu Anlaşıldı 

Müstemlekelerin ve manda altında bulunan 
toprakların yeniden paylaşılması, bahsinde 

Fen1ke, (TAN) - ~kıden yanar
dağ iken bugün sönmüş bulunan ci
varunzdaki Çıralı dağında petrol da
marlan, Kaş hududuna yakın Muş

knr dağlannda da krom madeni bu
lunduğu nnlaşılmışb.r. Maamafih 
her iki maden üzerinde henüz esas
lı tetkiklerde bulunulmamıştır . 
Krom madeninden bir pnrça, Ma
den Arama Enstitüsüne gönderil
miştir. 

Güzel Helen de 60 lak Bir Cada!ozmuş 

Bir iddiaya göre yeni ilmi araş
tırmalar tarihin bir çok güzel rüya
larını yıkmış ve bunların bir takım 
romancı muharrirler, yazıcılar tara
fından uydurulduğunu, yahut dik
katsiz tarihçilerin yanll§larından baş 
ka bir şey olmadığını göstermiştir. 
Bu sayede. tarih sahifelerini karalı
yan bir takım lekeler de temizlenmiş 
ve insanların tarih sahifelerinde tas· 
vir edildiği dcrectıde kara ve günah
kar veya beyaz ve masum olmadık
ları da anlaşılmıştır. İlmin bu gay
retine rağmen bir çok yalanlar, hala 
yaşamakta ve nesilden nesle geçmek 
tcdir. 

Almanya ·neler isteyecek? 
ALMANYA ~lURlmm5l~ .. ( 

itler, Münib Dörtler Kon-
feransında, İngiliz Ba.t

vekili NevilI Charnberlain'e 
Almanyanın Südetleri aldık
tan sonra artık A vnıpada ba.t
ka bir arazi davasında bulun
mıyacağını söylemİf, bunu bir 
nutkunda da teyit etmişti. 

Fakat Çekoslovakya parçalan
dıktan sonra vaziyet değişti. Ge
çen hafta Sudet mıntakasında Na
ziler, müstakbel Hitler İmparator
luğunu gösteren haritalar dağıt
mışlardır. 

ı~ 

Portakalcılıkta inkişaf 

• •• Büyük İskcnder 

Bu haritada Alman istila prog
ramı tarihlerle gösterilmektedir: 

l - 1938 İlkbaharında: Avus
turya ilhak edilecektir. 

• BDyDk Alman lmparatortuftu - Almanya ve Çckoslovakyad:ı şimdi serbestçe 

Fenike, (TAN) - Kasabamızın bir 
ihraç iskelesi ve ekonomik mübade
le merkezi olmak vasfı gıttikçe art
maktadır. Maamafih, Fenikenln en 
büyük serveti zengin topraklan ve 
portakal mahsulüdür. Kızgın sahil
leri yanında güzel bir tezat teşltiJ e
den ve Kilidonya bumu imtidadın
ca uzanan kumsaldan sonra Elmalı
ya açılan geniş bir vadi içinde bütün 
güzellikleri bir araya toplıyan por
takal bahçelerine büyük bir ıtina 
sarfedilmektedir. 

Tarihin bir yalanı Kleopatraya ait
tir. Tarihin rivayetine göre bu kra
liçe, kulland1ğı içkileriµ kıymetini 
yükseltmek için bunların içine inci 
atar ve bu inciler içki içinde erir
miş! Halbuki fenni tecrübeler inci
lerin bu şekilde erimediğini isbat et
miştir. 

Yine tarih kitaplarının anlatışına 
göre büyük Kostantin, azizlerin ha
yatından farksız bir hayat sürmüş -
tü. Halbuki Kostnntin hiç te böyle 
değildi. Çünkü karısını, oğulların -
dan bir ikisini ve akrabalarının bir 
çoğunu öldürmüştü. Kendisi gerçi 
hıristiyanlığa girmişti, fakat hıristi
yanlığın adından başka bir bildiği 
yoktu. 

2 - 1938 Sonbaharında: Çekos.
lovakynnm bir kısmsı ilhak edile
cektir. 

dağıtılan Bilyük Almanya hantnsı: Bütün Bclç-lka, Frnns:ı ve Danimarka ile Sov
yet Rusyanın bir kısmı Alman huduttan içinde g6r0runektcdlr. Şimalde Litu\•ıınya 
Letirya ve Estonya'yı. Cenupta bütün eski Avusturya _ Macaristan tmparatorlu~nu 
ihtiva etmektedir. Polonya da Almanyanın konfedere bir parça.si olarak gösteril
mektedir. 

Belediyemiz, son yıllarha göze 
çarpnn işler başarmıştır Elektri]< te 
sisatı, Atatürk büstü ile süslenmiş 

• •• 
Tarihin eski bir yalanı da-Thermo

pyle geçidinin müdafaasına aittir. 
Guya üç yüz Yunanlı bu geçidi tut
muş ve bütün İran ordularına kar
şı müdafaa etmiş. 

• •• 
iTALYA 3 - 1939 İlkbaharında: Maca

ristan Nazi nüfuz mıntakasma gi
recektir. 

Düçe'ye mükafat 

4 - 19~9 Sonbaharında: Polon
ya Alman nüfuzuna girecektir. 

5 - 1940 İlkbahanndn: Yugos-
lavya Almanyanm bir liü-
kiımeti olacaktır. 

6 - 1940 Sonbaharında: Roman 
ya ve Bulgaristan Almanyanın 

nüfuzu altına gireceklerdir. 
7 - 1941 İlkbaharında Şimali 

Fııınsa, İsviçre, Danimarka, Belçi
ka, H61lnnda ve Danimar.ka Alman 
lmparatorlu[,runa ilave edilecek
tir. 

8 - 1941 Sonbaharında: Okran 
ya ve Cenubi Rusya toprakları Al
man ' hudutları içi6'e girecektir. 

Bu haritanın altında "1938---48 
Büyük Almanyası" yazılıdır. 

ilk iş: Müstemlekeler 

H itler İngiliz Başvekiline, Al
manya ile İngiltere arasın

da müstemleke işinden başka hiç 
bir dava olmadığını söylemiştL 

Müstemleke meselesi şimdiden 
Almanları da, demokrasileri de, 
hattfı müstemlekeleri de meşgul et
miye başlamıştır. 

Alınanyanın ileri sürmeyi ka
rarlaştırdığı teklif şudur: 

Dünya, Cihan Harbi galipleri a
rasındn haksız bir taksime uğra
mıştır. Bütün müstemlekeleri. 
:manda altında bulunan toprakl.an • 
bir araya getirip bir harman yap
nuılı ve bütü ndünyayı yeni baş
tan paylaşmalı. Bu paylaşma esna
sında Almanyanın istediği müs
temlekeler şunlardır. 

Almanyanın harpten evvelki 
müstemlekeleri kendisine iade' o
lunmalıdır. Bu müstemlekeler 
kendisine verildikten sonra bun
lardan bazılnnnı diğer müstemle
keleri ne değişebilir. 

Şimdilik Almanyanın mutlaka 
elde etmek istediği müstemleke
ler şunlardır: 

Fransanın elinde bulunan Ka
meroon, Togoland, İngiliz müstem
lekelerinden Nigeria, A:frikadan 
Belçika kongosu, Holanda ve Da
nimarkanın müstemlekeleri. 

Chamberlain, Bitlerin bu fikri
ne muhalü değildir. Ungilterenin 
bu ,alış verişten ucuz kurtulabil
mesi için diğer devletlerin de f e
dakarlık yapmasını tercih etmek
tedir. Kendisi Nigeria'yı terke ha
zırlanmaktadır. 

Bir taraftan da müstemleke ha
rici bulunan bütün devletleri bey

• 

1 ngilterenin Roma Sefiri Lord 
Perth, haftalardanberi İtal-

ya Hariciye Nazın Kont Ciano 
ile müzakere halindedir. Hemen 
de hergün buluşuyor, lnlgiltere 
ile İtalya arahsında evvelce nk
dedlien, fakat o vakittenberi bir 
türlü tatbik edilcmiycn anlaşmayı 
icra mcvkiine koymak için bir yol 

arıyo r. 
İngiliz sefiri bu meseleyi Mus

solini yerine Kont Cinno ile ko
nuşmaktan memnundur. Çünkü 
Mussolini müzakerelerde sert ve 
haşindir. 

Müzakere devam ederken, bir 
gün İtalya Hariciye Nazın, İspan
yada 18 ay harbcttikten sonra dö
nen İtalyan gönüllülerini teftişten 
döndüğünü bildirmişti. Bu haber 
İngiliz Lordunu yumuşatmıya kafi 
gelmişti. Çünkü'lngiliz Lordu, Bat
vekilden bu sembolün hareketi ka-

.. fi görmesi için emir almıştı. Bu 
se'beple İngiltere ile İtalya arasın
daki anlaşmanın icra mevkiine kon
masına karar vE:rildi. Bu ay İngi
liz parlfımentosunda Kral nutkunu 
söyledikten sonra İngiliz - İtalyan 
anlaşması tasdik edilecek. İngilte
re hükumeti Habeşistanın ilhakını 
tanıyacak, İtalya da İspanyadaki 
arazi davasından vazgeçecek; 

Rom, bu anlaşmadan fevkaltıde 
memnundur. Filhakika bu anlaş

ma, Münib konferansında ara bul
ma rolünü oynamasına karşılık 
Mussolin!ye İngliz Başvekilinin bir 
müktıfatıdır. 

• 
İngilterenin İtalya ile böyle bir 

anlaşma yapmasının da manası 
vardır: Akdeniz İngilterenin ha
yat yoludur. İtalyan d'bnanması
nın ve hava kuvvetlerinin Akde
nizde hakim bir rol oynamıya baş
laması Akdenizdeki harp vaziye
tini değiştirmiştir. Harpten evvel 
İngiliz donanmasının Akdenizdeki 
üstünlüğü söz götürmezdi. Fakat 
vaziyet şimdi öyle değildir. İtal
yanlann Pantellaria adasında yap
tığı tahkimat, Akdenizde Sicilya 
ne Tunus arasından ikiye bölebilir. 
İtalxan tayyareleri Akdenizin her 
ucuna uzanabilir. İtalyan denizal
tı gemileri, Akdenizde herhangi 
bir kuvvete karşı durabilir. Onun 
için İngiltere, şimdilik bu tehlike
nin de bertaraf edilmesine taraftar-
dır. 

nelmilel bir konferansa davet et- Ribbentrop Romada 
meyi tasarlamaktadır. 

Portekiz, Belçika. Holanda şlın- ç ekoslovakyanın paylaşılma-
diden telaşa düşmiışlerdir. Ve İn- sından sonra Alınanya ile 
gilte.reye. müstemleke meselesini İtalya arasında bir anlaşmamazlık 

10~Ca'iffiı2'fC%ğU'ıöa'lmI~1(.fik .: ..... - hası?östermişti. 

'

bir park. rıhtım yapılmıştır. Bırçok 
köyde mektepler açılmıştır. 

kanlan bedava elde etmesini iste
miyordu. Almanyaya Orta Avru
payı verirken bazı imtiyazlar ko
pardığı gibi. Balkanları tcrkeder
ken de bazı vaitler elde etmek la
zundı. Bu maksatla, İtalya Macar
lara yardıma başladı. Macarların 
iddialannı Mussolinl tutuyor, ve 
Macarlarla Polonyalıların Roten
leri taksim ederek müşterek bir 
hudut tesis etmelerini terviç edi
yordu. Halbuki Almanya buna mu
halifti. O. Rumıınyn yolunun ka
panmasını i em"yordu lman Ha~ 
riciye Nazın bu ihtilafı halletmek 
üzere ansızın Romaya gitti Ora
da lttalya ile Almanya arasında şu 
noktalara müştereken harekete ka
rar verildi: 

yarelerinin gürültüsünü işitmek 

ve rahatsız edilmek. İngıliz. bu ih
timale tahammül edemiyor ve se
nelerdenberi Garp milletleri ara
sında bir hava paktı yaparak bu 
tehlikeyi bertaraf etmiye çalışı

yor. 

Hadiseyi kaydeden muharrirler bu 
üç yüz Yunanlının kahramanlığını 
en coşkun bclllgatle tasvir ederler. 
Ha 'buki geçidin üç yüz değil, yedi 
bin, hatta, on iki bin Yunanlı tara-· 
fından müdafaa olunduğu anlaşılmış 
tır. 

Tarihin müthiş bir yalanı da meş
hur şair kadın Safoya aittir. Gıiya 
bu kadın uzun aşk maceraları geçir
dikten sonra erkek sevmekten bık
mış, kendi cinsini sevmeğe başlamış. 
Nihayet bunları sevmekten de usan
mış ve bir gün Lezbos tepelerine çı
karak beyaz köpüklerle çiçeklenen 
dalgalan ve ufukları seyrederken 
Faon adlı bir genci görmüş, ona yak
laşmış. Eski tabirle "nrzı visal,. et
mişi Fakat genç adam meşhur şaire
yi reddetmiş, Safo. kendisini denize 

Bu defa Münihte General Goe
ring'in Başvekil Chambcrlaın'e 

İngiltere Ue. A\mcınyo nrnsında bir 
hava paktı im:ıası munıl'f" ... ı~ .. -
ğUnu sö l m i~n malcrin yü~ 
ğlne su scqunişti. Çünkü Goe
rlng'in arzusu Hitlerin arzusu de-

,.mektir. O halde ·bu işte anlaşmak 
için yol açılmış demektir. 

1 - Orta Avrupa ve 
Balkanlarda demokrasileri 
müdahalcs'.ne imkan bırak
mıyacak şcklde br Alman
italynn üstünlüğü temin et
mek. 

2 - Sovyct Ru<ıya A vra
padan tamamen kovulacak
tlr. Sovyet Rusya Avrupa 
islerine kan tığı miiddetçe 
demokrasilerle konu~ma:o;ı

nın faydası ydktur. 
3 - ftalvaya Akdeniı:de 

Politik ve ekonom "k iistün
lfık temin etmesine müsa
ade edilP('.Pktir. 

4 - l\liist.-.mlf"kf' me<ıf"le
sinilf' müştereken harekte 
etmk. 

Bu program şu şekilde tatbik e
dilecektir: 

Orta Avnıpada Almanya yalnız 
Almanlann bulunduğu topraklan 
ilhak edecek. dilter kısımlarda ik
tısadt istila fle iktifa edecek. Al
manva Prag. Belwat. Budape~e 
ve Bükreşle i1d1sadi bağlarla bağ
lanacak ve buralara ticari yollar 
açacakhr. 

Kücük ftiltıf namfle Yu~oslav

ya, Romanya ve Cekoslovakva a
rasında mevcut ittifak bozulacak

tır. 

İtalya fspanvanın Balear adala
nnı alacak ve İspanya bir Alman
İtalyan müstemlekesi haline eetl
rilecektir. Almanya İspanya Fa
sında bir deniz üssü tesis edecek
tir. İtalya da Fransamn A.kdeniz
deki Afrika mütcmlekelerini ala
caktır. 

Bu anlaşma üzerine iki hükt\
met adamı memnuniyetle birbir
lerinin ellerini sıkarak aynlmış.-

lardır. , 

Fakat Hitlerin kaf:ısında bac;ka 
bir proje vardır. Hitler 1935 te İn
giltere ile aktedilen deniz an !aş
masından memnun değildir Bu 
anlaşma Alman donanmasını İn
giliz kuvvetlerinin üçte birinden 
fazla olamıyacağını tesbit etmek
tedir. Halbuki Hitler, simdi Alman 
donanmasını da kuvvetlendirmek 
arzusundadır. 

İngillercnin hava anlnşmas:na 

taraftar olması b·u muahedeyi boz
mak için Hitlere yeni bir fırsat 

vermektedir. 
Hitler Almanyanın donanmsda 

üçte biri kabul etmesine mukabil. 
İngilterenin de hava kuvvetlerin
de kendi aleyhine ayni nisbet; ka
bul etmesini teklif etmektedir Ya
ni Alman donanması 1ngiliz do
nanmasının üçte biri nisbetinde 
zayıf kalacaksa, İngiliz hava kuv
vetleri de, Alınanyanın hava kuv
vetlerinin üçte biriniden fazla ol
mıyacaktır. 

Tabii İngiltere böyle bir teklüe 
yanaşmıyacaktır. O vakit Alman
ya deniz anlaşmasının da bozuldu
ğunu ilan edecektir. 

Amerika hükumetinin en sağ
lam menbalardan topladığı malu
mata göre, gündüz ve gece bomba 
tayyareleri ile, harp, istikşaf. nak
liye tayyareleri dahil olduğu hal-
de, büyük devletlerin hava klıv
vetleri şudur: • 

Sovyet Rusya 5,000 iln 6.500 
Almanya 
İtalya 

Fransa 
İngiltere 
Amerika 
Japonya 

4,000 ilô 4.500 
a,100 ila 4.200 
3,200 na a.ırno 
3,ooo na 3,:>110 
2,100 nrı 3,ooo 
2,500 den fazla 

ALMANYA-INGILTERE 

Keyfiyet itibariyle Sovyet tay
yarelerinin, pilot itibaryle Alman
lann en lerde olduğunu söylerler. 

Yalnız bir de tayyare inşa kabi
liyeti bakımından bir mukayese 
yapmak lazımdır: Almanlar ayda 
100. İngilizler 100. Fransızlar 10, 
Ruslar 100 tayyare yapmaktadır--

Pazarlık 

• 
} ngilizin bir korkusu vardır: 

Sabah kahvaltısını yapar--

~de ""genç yi~e al~İimış~'S'ılrlrlıa 
dediğini yaparak kayalar ve dalga· 
lnr arasında ölmüş! 

Bunların hepsi de yalan, Safo. 
Faon'a aşkı yüzünden kendini deni
ze atarak ölmemiştir. Namuslu ve 
temiz bir hayat sürmüş, yüksek ka-
rakterli bir kadın, ve büyük bir ai
lenin anası olarak yaşamıştır. En 
yeni araştırmalar bunu isbat etmek

tedir. 

Neron 

Yalanın biri de Corc Vaşingtona 
aittir. Güya Amerikanın bu milli 
kahramanı çocukluğu sırasında, bir 
gün eline bir balta alarak evinin bah 
çesinc çıkmış ve babasının bin bir 
ıtina ile yetiştirdiği bir elma ağacını 
yaralamış Babası, ağacı bu halde gö
rünce kızmış. ve "- Bunu kim yap
tı?., diye sormuş. Küçük Vaşington 
tereddüt etmeden doğruyu söylemiş 
ve bu sayede cezadan kurtulmuş! 

Babilin asılı bahçeleri de tarihin 
yalanlarından biridir. Çünkü böyle 
bahçeler yapılmamıştır. Yapılan şey, 
kemerlere, ve ağaç köklerine daya -
nan taraçalardan ibarettir. Babil krı:ı 
liçesi bu taraçalara çıkarak eğlenir

di. 

Meğer bu masalı, Vaşingtonun bi
yografisini yazan Mason Weens uy

durmuş. 
• ... 

Truva müharcbelerine ait anla\.ı
lan şeylerin çoğu masaldır. Hat~ 
dünyanın en güzel kadını olarak gos 
terilen ve güzelliği bin bir efsaneye 
sermaye teşkil eden Helenin de, Pa
ris tarafından sevildiği zaman. Ho
merin tetkikinden anlaşıldığına gö
re, altmışlık bir ihtiyar kadın oldu
ğu apaçık görünüyor. 

• .. 
Vilyam Tel'in hikayesi meşhurdur 

Guya bu adam elmayı oğlunun başı
na koymuş ve okunu çekerek elma
yı vurmuş! Bu hikfıyenin aslı olma
dığı anlaşılmıştır. Çünkü İsviçre ka
nunlarının bütün arşivleri tetkik e
dilmiş ve böyle bir ad taşıyan bir 
kimse bulunmamıştır. 

• . . 
Bir sürü rivayetlere göre büyük 

İskenderi, istila edecek yeni ülkeler 
bulamadığı ve dünyayı küç\i.k gördü
ğü için ağlayıp sızlamış. Bunun da 
aslı olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü 
Büyük tskender, Hindistanda mühim 
bir mağllıbiycte uğramış ve bu yüz
den gerilemek mecburiyetınde kal

m şt 

Washington 

Tarih kitap1arı Neronu, bir canavar 
gibi tasvir eder. Onun anası Agrip
pini'yi öldürdüğünü anlatır. onun 
Roma yanarken çalgı çaldığını söy
ler. Bütün bunların yalan olduğu ve 
anasını öldürmediği anlaşılmıştır. 

• 
Tarihçiler ve şairler İngiliz krali

çesi Elizabeti. ilahi bir sevimlilik 
halesi içinde gösterirler. Bu da ya -
lan, çünkü Elizabet, huysuz bır ka

dındı. 
Hiddetlendi mi. maivetindeki kı:ı

ların üzerine atılır. kimini çimdik • 
ler, kimini döver, kiminı tekmeler • 
dL 

Hulasa: Tarihin bir çok valan1 rırı 

yeni araştırmalar sayesinde düzel -
tllmiştir. " 
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ÇjBULB/\R Sı\UIK 
vakon Tarnının En Esrarlı Çehresi: 1 

Çekirdekten Yetişen Komitacı 
11 Daha On Dört Yaşlarında iken Çocuklardan 

Çeteler Kurar ve Rastladığımı Yakalar. 
Kasabadan Dışarı Kaçırırdım .. 

Bulgaristan ve Rumelide İnce 
Kaptan 18kabile anılan de

dem Yordan Debreibiıli Amavutla 
nndan imiş. Bir kan meselesinden 
memleketini bırakmış, Bulgaristana 
kaçm1ş. Şumnuda yerle~miş .. ve e~-. 
lenmiş. Babam "Dimitrı,, dunya) a 
geldikten sonra, dedem şehirde ge
çirdiği sessiz ve rahat hayattan bı!t
mış ve Bulgarların tazyikinden u
sanmış. Bir gün kansının alnından 

l'f d -perek ve yavrusunun yanatiın an ° 
silfilıım kapmış, bir zamanlar gez
diği yüksek dağların yamaçlarına, 
ıssız ormanların loşluklarına kaç
m ıc ve yine kanlı savaşlara atılm~I· 

, t · ın Nihayet 122 yaşında ve çe esın 
başında hasımları ile çarpışa çarpı
şa ölmüşlere katılmış. 

Babam ~em gibi hırçın ve a
tttk değilmiş. Kom§U ve dostları 
arasında çok uslu ve yumuşak bir 
adam olarak tanınmış. Anam K~ 
terina Şumnunun kibar ve hatır 
ailelerinden "Dıraşkof,, tarın kı:tı 
imiş. İşte ben bu ana ve babadan 

n Arasta 1288 senesinde Şumnunu 
mahallesinde dünyaya gelmişim. 
Babam adımı ".İstoyan,, koymuş. 

doyup dayanamadığım bir gurur 
ile salıverirdim. 

Kendimi bildiğim ve hayatı.~u 
hatırladığım küçüklük zamanım a 
anam ve babam .sağdı. şumnuda e
vimiz, tarlamız, bağ ve bahçeleri
miz vardı. Babam çiftçilik ve cel~p-
lik yapıyordu. Büyük kardeşım J lk, orta, lise mekteplerini bir 
"Velado., topçu binbapsı idi. Dayı- yıl bile sınıfında dönüp kat. 
mın oğullan "Dimitriyef ,, ile "Dı- madan bitirdim. Diplomalanmda 
raşkof., vardı veJıer ikisi ceneraldı. den notlanm tam ve fakat tavn 

On iki yaşıma kadar geçirdiğim hareket. notlarım çok noksandı. 
,_,_,,,.,. _,.._~ 1§.•.IU ~........ ..._.. __ y 

Jcü ~lühatMiyami;c;n7m~ An-c~ak·--1-erde öğrendiğim faydalı bilgile-

on iki yaşımda iken okuyup yaz- rim kadar sokak dövüf).erinde de 
ınak kadar dövüşüp boğuşmak için olduk~a ince görgü ve denemele-
de hırslı bir heves ve arzwıuu ••c:r r.uu vauı •. ı> .... _ .. -. ..... uı;. .. ı.-..- .. \.. 
leri ile yandığımı pek güzel biliyo- düşünce ve hareketlerimde hiçbir 
ttını. Evde ve mektepte nekadar us- değlflkllk yapmamı~. Ben yine 
lu ve çalışkan isem sokakta ve o- 0 eski atılgan tabiatlı, afacan rub-
Ylında 0 nisbette haşan ve atılgan lu "İstoyan,,dım. 
idiın. Hiç rahat duramaz ve ken- Babam ve ağam yaradıh~mda-
dimden büyük Bulgar çocuktan ile ki bu hırçınlık ve tersliğe bakarak 
karşılaşıp atışmaktan, dalqıp ka- hiç filpheslz aldanarak beni Sof-
Pşınaktan usanmazdım. Bulgar ol-
d uğuın halde Türk çocuklarını çok yadaki Harbiye mektebine koyda-
sever ve onlara sataşmazdım. lar. 'Tam yirmi yaşımda parlak 
Kavgalarımda arasıra yediğim üniformalı ve dik kafalı bir kale 

dayaklar, Yüzümde ve başımda hA- topçu mülazımı oldum. Edindiğim 
ml ola?ı sıyrık ve yarıklar bana askeri bilgiler ruhumdaki azgın-
%eV'kli b' K lı~ı ve tabiatımdaki haşanlı,.., silip ırer hatıra gibi gelirdi. a"" & &· 

galanının çoğu hasımlanını.n kol söndürmemft ve tam tersine par-
kaldınp bir latmıt ve alevlendirmiştL Ateş ya-pes etmesi veya bitkin 
hald nıı:ıda duran bir barut fıçısı haline 

e Yere ·ı · d' B serı rncsi ile bıter ı. u- getirmf~ti. İnanınız, zabit elbise-
~:.için ltomşulanmızın şik:Ayetle- ılni giydiğim gün bağırmak için M-

ıç eksik Olmaz ve ben de babam· hep ve boğuşmak için adam an
dan a~ · • 5amdan borluk görmekten. yordum. 
dayak Yemekten kurlı.ılamaz<iun. Buİgarlstan Harbiye Nezareti 

Hocalarımın tembOıleri ve öğütl~ beni Şumnudald kale topçu tab~ 
ri bir türIQ kulağıma girmez, ba- runun üçüncü bölüğüne takım 
~~7:ı a~~~::~~ J'ı1!t ~~~ zabiti taykı etınifti. Vazifem ri-
d~ça yine boğuşup dövüşmekten, eudümO yoracak ve ruhumu boğa-
dovmelt ve dÖVÜlınekten çekin- cak kadar ağır değildi Fakat ben 
mezdirn. Babam ve hocalarım ben- bu ınesleği istidat ve kabiliyetime 
deki bu kavgacı tabiatın, isyancı ve hele bir aşk gıöl kalbimde bes-
r:mun dedemden geçtiğini esefle Jeyip büyüttüğüm gayeme uygun 
soylerlerdl. Hele zavallı babam. bulınuyordum. Kale topçu ıabitli-
ba:basının geçirdiği kanlı hayat ile ak 
beni bekliyen kanlı iatikball dü- fini miskinler gibi oturm ' uyu-
fiinür ve çok ilzülürdft. fuk:lar gibi uyumaktan ibaret bir 

Hakikat ben dedem Yordan'ın 1f uyıyordum. Hiç de ho§UlDa git.-
küçük bir modeli ve tam tertip mlyen bu .Onük hayata, benlmse-
mükemınel bir taklitçisi idim. mek ihtimalini göremediğim bu 
Mahallemdeki çocuklardan ten- aurgun mesleğe bir türlü alıpmı. 
dim gıöl dö~ yılmn Ye teh- yor ve alıpmıyacağımı da anlıyor-
likeden korlanazlarııu bJr araya durn. Görüm kı§lada ve talim ve 
toplar ve dedem gibi bir çete tu- terbiyede de,til, dağda ve bayırda 
rardım. Ba§l?la geçtiğim bu küçük bapbof germekte ve boğu~ di-
baprılarla rutladığıma Aldınr, dipnekte idi. Nihayet bir gün u-
yakaladığum kaldınr ve kasaba- kerllk kttapla!l'lnt bir ıtrafa attım. 
ııın dışına kaçırırdım. Esirlerimi ya Dedem İnce Kaptanın kendi elly.. 
bir ağaca bağlar veya bof ahırlara le yazıp bıraktığı ~tecillk hatı-
kapatırdım. Kardeşlerinin, anıla- ralannı okumıya başladım. Dede-
nnın yalvarmalarına, korkutmala- mln karlı dağlarda, loş ormanlar--
nna kulak bile asmazdım. Ancak da, korkunç geçitlerde ve ye§fl 
bana getirilen bir parça teker ve- ovalarda yaptığı kanl1 savaşlan, 
ya yemişi kurtulmalık alır ve esir- 'heyecanlı bas'kınlan benim aç ve 
!erimi o vakit zevkine bir tarlA ba tlbi macera1aıa 

bumu ne güzel okşuyor ve besli
yordu. Dedem geceleri rüyalan
ma, gündüzleri hayallerime giri
yordu. Beni hep kendine çekiyor 
ve çeteciliğe şevklendiriyordu. 

(Devamı var) 

GECiKEN 
tsmlrden Neriman diye imza e

den bir bayan okuyucumuz, Oç ay 
oluyor, razete vasıtasiyle bana bir 
mektup rtindermJı. Posta mektu· 
bu vaktinde retirml,., onun için, 
cevap yazmakta ihmal eden, yahut 
hiç enap •emılyen kimselerden 
pek çoğunan yaptıktan rlhl, şim
diye kadu sayın okuyucuma ce
•ap yazamadıfımdan dolayı pos
taya hiçbir kabahat ,.tiklemiyo
rum. Okuyucuma bu kadar bek
letmemin bir tek sebebi mektubu· 
nun benim elime -postadan son
ra- geç relmesidir_ 

Bereket venin ki, bu sayın oku
yucunun 10rdutu ıey pek te acele 
bir it deiildir. 

Bayan Neriman tenbeJmJı. Sa· 
bah uykusuna pek sevdltf için on· 
dan, on birden ılnce yataktan kal· 
kamadıtın.ı yarıyor. Yalnız kendi

sine kalsa, belki, hiç şikayet etml
yecek ama, sayın aruıesi kınnm 

ba huyuna pek öfkeleniyor, erken 

kalkan arkadaştan da onunla ef

leniyorlarmıı. Bundan dolayı Ba-
1an Neriman tenbellifini geçire
cek çare soruyor. 

Tenbelliğe çare! GörOyorsunm 
ld pek te acele bir it değil. Cna
bın bu kadar gecikmesinden dola
yı sayın •e tenbel okuyucumun 
ainirlen.miı olacaimı hiç sanmıyo
nını. 

Zateft, kendisinin delfl, an.nm· 
nln şikayetine sebep olaa teY o b· 
dar tatb ki, ona karp çare olsa bi
le aöylemiye, tenbelliii geçirmek 
için fiSyle yapınn demlye dilim 
varmıyor. 

Vikıl tenbeflik -hekimce-
dermansızlıktan, ~ok defa hormon· 
lann yolanda işlememesinden 

ileri pllr. lnıan tenbelllkten mut
laka nqeçınek isterse ltlr pre 

Elmalı Ovasından 
İstifade Edilmeli 

Ziraat UsuDerlnin 
lslahına Lüzum Var 
Elınah (Tan) - A.kdağ ile Bey

dağ arasındaki geniı vadiyi tef -
kil eden Elmalı ovası, ikinci ve 
küçük bir Çukurova denilecek 
kadar zengindir. Hemen her ta -
rafı ekildiği için yemyeşil görü
nen ve yüz kilometre murabbaı 

kadar olan bu ovada, senenin mu
ayyen zamanlannda bir kaç mah
sul alınmaktadır. 

Ne yazık ki ziraat eski nsuller
le yapılmakta, buna rağmen El -
malının, Kaşın, Fenike ile civarı
nın un ihtiyacı temin edilmekte
dir. 

Vasıtalarının çoğumı da kağnı
lar teşkil etmektedir. Ziraat ve 
nakliyatta mil.kine kullanıldığı tak~ 
dirde, Elmalı ovasının mahsulü 

0

daha bol ve kıymetli olacağına 
şüphe yoktur. Bu hususta himmet 
gösterilmesi bekleniyor. 
Ovanın tam ortasında höyükler 

vardır. Buralarda hafriyat icra e
dildiği takdirde, geçmiş bir çok 
asırların seran meydana çşkacak
tır. 

Elmalı (TAN) - Buurada imar 

işleri faaliyetle devam ediyor. Be

lediye, yeni inşaatta asnıı icabla
nna uyulması için yani kaidelere 

riayeti mecburi kılmıştır. Bitiril

miş ve inşasına devam edilmekte 
olan askeri mahf el, kışla, Halke

vi, hükumet konağı, belediye par

kı, kasabamızı daha ziyade süs
leyen eserler arasındadır. 

Ölü Kadının Diılerini 
Sökmüıler 

Kozan, (TAN) - Birkaç sene ev
vel ölen Hayta çavuşun karuıı Emi§ 
Hatunun mezan meçhul kimseler ta
rafından açılmış ve tamamen altın 
olan dişleri sökülüp alınmıştır. Bu 
işi yapanlar aranılmaktadır. 

CEVAP •• • 
lifi nlrf n reçlrmlye çah"1Jah\ 

Genç okuyucumuzun sayın an-
nesi, ~aliha, • kendi annesinden 
.duymuş olduğu feylere hali ina
nıyor ki kızının ona, on bire kadar 
yatakta kalmasına öfkeleniyor
Eski uman bayanlan, yataktan 
erken kalkanlann kısmeti &ilr o
lur, derlerdi. Eski zamanda belki 
öyleydi, fakat bu zama11da herkes 
bilir ki yataktan onda, on birde 
kalkanlar kısmeti zaten gür olan-. 
lardır. Onun için, kısmet bakımın
dan, sabahleyin erken kalkama
maktan dolayı tasa ~ekmiye hl~ 
lftzum yoktur. 

Sabahleyin erkenden kalkıp kah 
valtısını yemek odasında ayakta 
yutarak aokata fırlamak ancak 
mektepli kızlara yalnşır, mektep 
ya~nı geçinni~ bir gene kız idn 
onda uyanıp, ailtUl çİkolataaını 
tepsi ile yüz yastığının üzerine k.,._ 
yarak rahat rahat kahvaltı ettik
ten sonra --akşam beı cayına ha
rırlanmak iizere-- birkaç saat ta
•aleti ile meşgul olmak, biç kim
senin çok ıöremiyeceği, bir ha-k
tır. Meğer ki, terzitııi pek aceltti o
lup ta, meseli öğleden sonra, pro
va için randevu \'ermiş olsun ... 

Tenbelliğin zaran ancak ahmak 
kimseler içindir. insan akıllı olun
ca -İzmirli renç bayanın da öyle 
olduftında hiç tftphem yoktur
tenbellikten de istifade eder: Ten
bellik insanın hayalini ıenişletir. 

Ya, sağlık bakımından. diyecek 
,fnlı. Bilirsiiı.lz ki her tfirlü ha~ta
lıkta ilk lliç istirahattir. İstirahat 
te tenbelllkten ba~ka blrşey dekil
dir. Bir çok hastalıklar yalnız ls
tJrahatle -yani tenbellikle- Jyi 
olur. 

Yalnız, hasta o1mıyan için. on
da, on birde kalktıktan sonra on, 
e bet llaklb ltedea 

HiKAYE 

YAZAN: Halikarnas Bahkçısı 
Altmış beşlik Barba Vangel alt

mış beş sencdenberi, doğduğu, bü
yüdüğü Nikariya adasında balık
çıhk etmişti. Yüzü sanki bir balık 
ağı ile örtülmüş gibi buruşuklar 
ve çizgilerle çaprast kıyılmıştı. O
nu Kiklad adalarında tanımıyan 

bilmiyen yoktu. Çünkü oraların 

orta malı idi. Şimdi şuna yelken 
keser, buna seren yontar, birinin 
kayığını raspa eder, ötekinin dü
menine leke biçerdi. Bu sbepten 
kendi işine gücüne bakacak vakti 
kalmaz ve eli maşalılığı ile dillere 
destan olan kansından boyuna pa
para yerdi. Aile ocağında yana ya
na huyunun yumuşamış, ve yum
ruk gibi liflarla yuğrula yuğnıla 
yüreğinin yufkalaşmış olduğu söy
leniyordu. 

Barbanın hiç çocuğu olmamıştı. 
Her neyse şu vardı ki, gerek ~ 
kakta gerek evde kimin olursa ol
sun, ve ne olursa olsun bir çocuk 
ağladı mı idi, Barba Vangel eldeki 
işini yüz üstü bırakır, çocuğa ko
pr, okşar, susturur, ve hatta sus
turamazsa bazan oturur, beraber 
ağlardı. Bütün çocukların baş dos
tuydu. Onlara kabaktan, tahtadan. 
oyuncak kayıklar, kağıttan uçurt
malar yapardı. Tren oyununda 
vagonluk eden otuz çocuğa ak sa
kallı lokomotif olurdu. 

İşte bundan dolayı eı dost Ba!'
ba Vangelln birkaç tahtası eksik 
olduğuna hükmetmişlerdi. Fakat 
Barba Van gelin başında olmıyan 

aklı gönlünde tamdı. Onunla alay 
edenlere "Sizln gibi aklı başında 
olanların ne biçlm dünya yarattı
ğınızı, işte her tarafta görüyo
ruz a" derdi. Fakat onun başında 
bir kaçıklık olduğuna emin olan
lar, deniz kıyısındaki çardak.altı 

kahvesinde t92lanırlardı :V:e. .S--
oa Varıge in soylediklerinin htçbl-

iine inanmadıklan halde, sözlerini 
can kulağı ile dinlerlerdL Hatta o 
kadar ki Pazar günü kilisede papa
zın sayıp döktüğü hakikatleri bu 
adamın yalan olduğuna emin bu
lunduklan sözlerini dinledikleri 
aamimiyetle dinl !yemezlerdi 

* Gece rlndan ! ~ •f karanlıkta, 
gölge üstüne gölgeler gibi uzanan 
iki adanın aruından geçecektik. 
Denizin yüzü hemen hemen ka
panını§, kara kirpikler arasından, 
hayal meyal ağaran bir göz akı gi
bi uyuyordu. Kal'Jllllızdan bize 
doğru bir kayık geliyordu. Arması 
simsiyah sarkıyordu. Ne biz, ne de 
onlar ses çıkarmıyorduk, onlar bi
zim Türk olmamızdan, ve biz de 
onların Rum olmasından korku
yorduk. Konuşarak milliyetlerimi
zi belli etmekten çekiniyorduk. 
Geçit gitgide daralıyordu. İki ka
yık biriblrine sürtünecek kadar 
yakın geçmek mecburiyetinde idi
ler. 

İki tara! ta korktuğuna karşı
sındakine belli ederek ona cesaret 
vermi~ olmamak için yolunu kes
miyordu. Arada bir çatışma mu
hakkaktı. İki kayığın !kisinin de 
biribirinl gözetleyişinde, bir kara 
kedi gözfinün sivri elifindeki es
~n~ uğursuzluk vardı. Yay gi
bı genlcn sinirlerimizden cesaret 
imal ediyorduk. Nerdeyse bağrın
da yalnız kin, yırtıcılık, öldürücü
lük hırsı yanan ervahı habise sayk 
lonu gibi haykıra, hıçkıra, blri
birimJzin boğazına atılacak, b~ri
birimizin gırtlağını dişliyecektık. 
Çünkü bir insanın, başka bir insan 
bulunmadığını sandığı yerde, bir 
hemclnstnln bulunduğunu sezmesi 
ya insandır, yardım edecektir, di
ye büyük sevinç, yahut in.sandır 
düşmandır diye büyük korku tev: 
lit eder. Korku ise mutlaka kin o
lur. 

Safra diye kum. doldurmuş ol
duğumuz çimento çuvallannı gü
verteye küpeşte boyunca sırala
dık. Gözler karşıdaydı. Eller te
tikte, kaşlar çatılı ... dişlerimiz gı
hrdıyordu. 

vardı. Kapsüllere fitiller, bomba
lara kapsüller takılmış, tüfekler, 
prjörler doldurulmuştu. Barba bu 
hazırlıkları gözleriyle görüyordu. 
Fakat hiç kımıldamıyor, sanki ka
yıkta yokm~ gibi dalgın duruyor
du. Her insanın gönlünde o insa
nın en iç, en öz, en uzak, ve en ya
payalnız olduğu bir yeri vardır. 

Vangel, işte o yerin bile daha şar
kına, daha derinine uzaklaşıyor. 

Ve orada insan gönlünün kinini 
değil, masumiyetini buluyordu. 

Bu hazırlanış alelade bir hadise 
idi. Hep böyle olagelmişti. Nite
kim ki bir insanın başına bir el
manın düşmesi, insanın başı, ve 
başa düşecek bir cisim bulunduk
ça, hep düşegelen bir fenomendi. 
Newton'a kadar herkesin başına 
yalnı: elma değil, fakat herşey 
düşrıiüştü. Herkese göre elma. el
ma olmayıp ta ayva olacak değildi 
ya. Elmn, besbelli hergünkü elma 
oldukça; bittabi bnsbayağı elma 
olmakta devam ediyordu. Fakat 
Newton'un dikkati ve duyuşu el
mada, elmayı hep elma telakki e
degelmiş imparatorlukların topun
da daha kıymetli bir cazibe kanu
nu buldu. Barba Vangel hayatın 
en ileri mümessili olan insanda bil
hassa, her yerden :ziynde ölümün 
hayata sığabilmesine rağmen, ha
yatın ölüme sığamadığı, ve her ne 
şekilde olursa olsun, ölümü aşıp 
geçtiği hakikatini duyurdu. İnsan 
oğlunun karanlık fakat güzel gön
lünün ölçüsünü kendi gönlünü du
yarak, ve gönlünü insanlann gö
nülleriyle zarbederek alıyordu. 

İnsan oğlunda en yapayalnız ne 
varsa oraya varan Barba Vangel, 
gönlünde sevinç buldu. Ve sevin
cini bildirecek sözü buldu. Öyle 
ya. .özler sopa dfye bfriblrinin ba
fllla patlatmak için değil, fakat bi
ribirine anlatmak için, var olmut
lardı. Yoksa hayvanı natık diye 
söze ne lüzum vardı? Kayıklar 

hızla biriblrine yanaşmakta idiler. 
Hemen nerdeyse karanlık ve sü
ktitu, bir mavzer kurşunu ytrta
caktı. İnsan oğlunda en derin ne 
varsa onun daha derininden, tan 
yerinden gelen günün aydını gıöi. 
eevJnçli söz Barba Van gelin jlÖn
lünde doğuyor, göğsünü kabartı
yor, dudaklannı titretiyordu. İki 
taraf silAhlariyle nişan aldılar. 

Cesaret korkuyu. ümit ümitsbt
llği, sevinç kederi, ve ışık karan
lığı "yanp geldiği gibi, kararan 
kinler arasından Barbanm sesi tA 
gönlünden koptu geldL "Yassu! .. 
diye çığlığında bütün gönlü ne~ 
ile bir şimşek çaktı. 

Ölüm sükutuna bürünınü~ ka
palı ve karanlık bir evin içinden 
sanki blr şarkı fışkırmıştı. Orda
kilerin gönüllerindeki bütün açıl
mamış koridorlarda sevinç çınladL 
İçi anlayı§la dolu sözil, söz edin
ciye kadar insan oğlu kimbilir ka~ 
yüz bin sene, köpek şeklinde ulu
muş, kurt kıyafetinde ısırmı§. ağ
lamış, bağırmış, anlatamayınca bi
ribirlni kınp geçirmişti. 

YaSS\I diye öten çığlıkta, bütün 
o ağlayışlarm, uluyuşlann, hıçkı
nklann, acısı ve yalvanşı ile bir
likte anlayış hasıl olduğu için za
fer nidası, zafer hm vardı. Hattl 
kanlı rekabeti mucip olan yanşta 
bile muvaffakıyetin en hızlıya ve
rilmesi, insan gönlünün için için, 
hızın ayırıcı mesafeyi yenen hare
ket olduğunu sezişinden dolayı de
ğil midir? Ve bunun için değil mi 
dir ki insan her şeyde hızın n§lkı
dır. 

Barba Vangelin sesine karşı öte
ki kayıktan sevinçli bir "merha
ba!!!" tenvir tabancası gibi yük
seldi. Karanlıkta birlbirlni heyula 
sananlar, ışıkta biribfrlerinin in
san olduğunu gördüler. Silahlar 
bombalar yere atılıyor. Güliişler, 
hoplayışlarla kayıkların ikisi de 
davullar gibi gilmbürdüyorlardı . 
İki taraf ta olanca .kuvvetlerivle 
kürdtlere uılarak birib. ini 
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GÜVENMEYİNİZ! 
mühim bir •• u me, 

bu tehlikelerden Viicudii biitiin 
sıyanetle Gripi 

ağrıları izale 
tedavi ve 
eder 
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Grioin, . soğuk 
ağr1 ve 

algınhğı 

sızıların 

p -1 N 
ve nezlenin, bütün 
kat'i devasıdır. 

hastalıklara ka 1 

Tesiri anidir. Terkibindeki hususiyet dolayısile kalbe, 

böbreklere, mideye hiç zarar vermez. Lüzumunda 

günde 3 kaşe alınabilir. 

Her yerde ısrarla Gripin isteyiniz ve Gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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il MUHI 
Et ve sebzelerin iyice pi,memesinden. Meyvalann gi;
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·SOL 
solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağm İç zanna yapı~arak ve kan emerek 

yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

• 1 

. B l·S 
Halsizlik, liansızhli, hazımsızlık, karın ağr'ilari, karın ıişmeleri, bLtrun, maliat kaıınması, ishal, 

• oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, görmede ve 

işitmede bozukluk, ... hep bu kurtların tesiridir. 

(İSMET SOLUCAN BiSKÜVİTİ) Bu kurtların en birinci devasıdır. 

Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk ıe ve seve yer. Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. 
Aile doktorunuza danıtınız. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 
· Fiab her eczanede 20 kuruttur. ( iSMET) ismine dikkat ediniz. 

. -- Kullanıf tarzı : Bir bisküvit be~ müsavi kısma aynlmışbr. Be her kısmında bir santigram Santonin vardrr. Büyükler: Gece 
yatarken iki kutu Bisküvit, çocuklar: 10 - 15 ya tına kadar bir kutu Bisküvit , 10 ya~ından aşağı 

... Sonb2harın vücutlarda tev~ id ettiği düşkünlüğe karşı ~ı 

Kan, kuvvet, iştih şurubu 
En birinci devadır. Mevsim değişmesi vücutlarda bir düşkünliik husule getirir. Fazla veya az bir zafi
yet hissederiz. Bazılanmızda ıştah değişiklikleri görülür. Bu glbiler ancak zorla yemek yiyebilirler . Ba
zılanmızın ise sinirleri bozulur. Çok hassas olurlar. Vücudü tamir eden uyku ise bu gi:bi Hassas ın
sanlardan uzaklaşır. Uyuyamazlar. Bu sebepten gevşeklik, yorgunluk, cesaretsizlik, faaliyetsizlik başlar 
Bu hallere kar§ı derhal FOSFARSOL tedavisi yapmalıdır, FOSFARSOL bütün dünya doktorlarının 
müttefikan kabul ve binlerce vatandnşa itimatla t avsiye ettikleri en m ükemmel kan, kuvvet ve iştiha 
ruhudur. 
'OSFARSOL'uıı diiğer bütün kuvvet şunıblarına tefevvuku doğrudandoğruya k an , kuvvet ve iştah tc-

ıin etmesi ve azami 8 glin içerinde tesirini giistermesidir . 
FOSFARSOL kanı tazeleyip çoğaltır. Derhal vücuda gençlik ve dinçlik verir. Hafızayı yükseltir. 

' Adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Mide ve kalın barsnğı tenbih ederek muannit inkıbazlan geçirir. 
FOSFARSOL kullananların: Nezle, grip ve bunların neticesi olan zatürree ve emsali korkunç h as

talıklardan korur. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük rol OY.nıyan FOSFARSOL güneş gibi girdiği 
• x.Hvnlara h stalık, tembellik vermez. Çünkü daima azim, irade ve faaliyet yaratır. Her eczanede bulunı1r. 

çocuklara her YB.f için gece yatarken bir çizgi verilir . 

KAN ve 
MI 
DERMAN 

Terkibind e buluna~ kinin, çelik arsenik ve acı nebatat hulasalarile taba

B İ O GEN 1 N : betin fevkal8.de ehemmiyet verdiği ve şayanı rayret muvaffakıyetler te
min ettiği bir devadır. 
Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren hastalıklardan sonra görülen zafiyet, 

B İ O GENİ N : h alsizlik, kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. 
Kandaki kırmızı yuvarlacıklan tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, derman-

ızlığı giderir , vücude daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 
Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkadaşıdır. Sinirlere kuvvet verir. Has-a i O GEN i N • tayı ve muhitini usandıran birçok asabi buhran lan en çabuk bir za

• manda şi!alandınr. Hiç bir sinir ilacı: Nevrasteni, ve isteriye müptelfı 

ılanlara (BİOGENİN) k ad ar istifade temin edemef. 

B I
• O GEN ı N • Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteniden mütevellit olan iktidarsız

• lı.k ve bel gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

BI• OGENI• N • ~ıtmaya karşı fcv~al~de. koruyucu tesiri olduğu gibi, sıtma nekahatle
• rınde de yemek muessırdır. 

BI
• OGENiN • Şekerli h ap şeklindedir. Büyük ve küçükler kolaylıkla alabilirler. Sıh

• hat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur . 
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Yazan: 
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En Güzel Hikayeyi ASANLA EŞKIYA 

Bileyci Hasan, daha dükkanını 
yeni açmıştı. Türkü söylüyor, bi
ley makinelerinin kayışları.nl yok
luyordtL Dükkandan içeri, o za
:rnanlar, bundan tamam yirmi beş 
yıl önce, çok rastlanan kara pos 
bıyıklı bir eşkiya girdL Belinden 

Jcıhcını çıkardı. Havada üç defa 

salladı: 
•- Bunu al! Çabuk bile! He

men şimdi dağbaşına çıkacağım!,. 
dedi Bileycl Hasan türküsünü ya
rım bıraktı. Başını eşkıyaya diktL 

- Şimdi olmaz! İşim var. Son
ra geliniz! karşılığım verdi. Eşkıya: 

- Hayır! diye gürledL Derhal 

yapacaksın! ~en kayışların işlemi
ye başlamasını bekliyorum. 

- Peki öyleyse! Şuraya oturU

nuz!t 
Hasan kayışlann işini bıtinni~ 

ti. İçeri yaşlı bir kadın girdi. . 
•- Kuzum Hasan. şu benım 

makası biler misin? İşim çok a
cele, vaktim dar! dedi. Bileyci: 

- Peki başüstüne nine! Ceva

bım verdi. Eşkiya ayağa kalktı. 
-r Ben daha önce geldim ... Ön

ce benimkini yap! 
-.....Sen daha önce ,geldin amma, 

. bu kadının işi daha mühim! Köye 
gld~ köylü kadmlar. n+.....i__l.{..._ 

cex. 
Eşkiya homurdanarak yerine o-

turdu. Hasan, kadının işini bitir

dl İçeri yaşlı bir adam girdi. 

- Kuzum Hasan, ŞU benim ora

ğı biler misin? İşim çok acele, 

\'aktım dar! dedi. Bileyci: 
- Peki basüstüne decle! ceva

bım Verdi. Eşk···- bu sefer büsbü
tün köpünnüşt( Dövecekmiş gibi 
Bileyci Hasanın üstüne atıldı. 
Anıma Hasan, demir pazılı kolla-

rını germiş, ellerini kalçasına da
yamış. gülerek: 

- Biraz daha bekleyiniz! de
mişti. Bu adamın işi daha mühim! 
Köye gidip sararan başaklarını bi

çecek! 
Pos kara bıyıklı eşklya artık ne 

yapacağını, ne diyeceğini şaşır

mıştı. İşini gördürmeden kavga 

etmek istemiyordu. Yalnız onun 

gözünü yıldırmak istedi. Şimdiye 

kadar, yolunu kestiği, ıssız dağ 

başlannda hapsettiği. başını uçur
duğu in!!anlardan bahsetmiye baş
ladı. Blleycf Hasan. hiç aldırma
dan, türküsü dudaklannda, ih

tiyarın orağını bilemiye başladı. 

Bu iş de bitince, içeri bir çocuk 
girdL 

- Kuzum Hasan dayı, şu be

nim baltayı biler misin? Anam o
duna gidecek, işim acele, vaktim 
dar, dedi. Hasan· 

- Peki çocuğum, başüstünel di
ye cevap verdi. Eşkiyanın sabn tü
kenmişti. Kılıcını kınından çekip 

Hasanın üstüne yürümiye hazır

landı. Hasan, hiç soğukkanlılığını 
bozmadan: 

- Yoo, ağam! Her kılıç her 

boynu kesmezi dedi. Eşkiyaya öy-

bana söyleyin! Bu kılıçla ne yapa
caksınız? 

Hanginiz Yazacak ? 
Pos bıyıklı kaba adam: Çocuklar, hoşunuza gide-
- Kılıçla ne yapılır? Dağ ba- ,ek olan büyük bir hikaye 

şında pusu kurulup senin gibi a- müsabakası açıyoruz. Her 
damlann başı uçurulur. Parası alı- haf ta bir hikaye mevzuu 
nır, diye gürledi. Eğer başına böy- vereceğiz. Siz bu meuzuu 
le bir şey gelmesini istemiyor- yazacabınız. Bize gönde-
san hemen işimi gör! Kendi elin- receksiniz. Biz yazılan fe· 
le bileyeceğin kılıçla haklanma- ker teker okuyacağız. içle-
dan kork! rinden en güzelini seçerek 

Hasan: basacağız. Hikayenin sahi-
- Ya! Öyle mi? diye güldü.. bini haftanın hikaye şam-

Sonra, vakit öğlen oldu. Yemek piyonu diye illin edeceğiz. 
yiyeceğimi Hem ben ömrümde in- Armağan uereceğiz. Okul.u-
san kesmek için kullanılan hiçbir na bildireceğiz. Sakın, bi-
şey bilemedim.. dedi. Eşkıya bir rincilik bana mı kalmış? 

diye düşünmeyin! Bu haf-
boğa gibi Basanın üstüne atıldı. ta olmazsa öbiir haf fa; ni-
Hasan, demir gıöi uzanan elile kı- hayet mutlaka bir gün, ken-
lıcı kaptı. Yere attı. Ucu toprağa dinizin hikaye sampiyonu 
batan kılıç havada bir yay gıöl olduğunu göreceksiniz. 
sallanmıya başlamıştı. İki adam. Mevzularımız daima, bu 
gözleri çakmak çakmak altalta, sa11fanın e.n altında görece-
üstüste boğuşmıya başladılar. Bu ğiniz 11az1s1z resimli hikd-
sırada, kapının dışında olanı bite- yelerdir. Haydi çocuklar, 
ni seyreden çocuk. baltanın yani- kollarınızı sıvayın! Mmm-
le, eşkiyanın kafasına bir indir- mzın basma geçin! Bu ,<rtn11-

mişti, onu yere serdi. Hasan he- fadaki iki 'lttZl8lZ rettimli 
men doğrulmuş. eşkiyanın üstüne hikô11eden dilediainiz hiri· 
binmişti. Çocuğa:· nin, yahut ikisinin hirden 

- Şu yandaki ipi getir!! dedi. anlattıiiı meuzmı i.ır~tediiii· 
Kaba, ahlaksız adamın elini ko- niz seki/de uazın! Bakalım, 

lunu güzelce bağladılar. Biraz Türk çocuklarının ım giizPl 
~ ~&_...vı.," ~"',. _..l) .. lru•uız ..haJcı,. --~·~"r.:•ır~~&.~lf~l~>r.ö11-·~•~;u~YUTrJl!lCt.:f:.,~'~t~tıl~a~r~. ~B~!kL__.- NWoguaz~ı ldmilir? H nl-
yordu ki, adam, elini kılıç kının- siiru köylü debüeŞklyanm kôttr- tayakimm 11a.nsını gazete-
dan çekmiye mecbur oldu. İçinden lüğünden kurtuldu. ilP nörP~ek.4'iniz? ... 
''hele bu çocuğun işini de bekli

yelim. Belki başkası gelmez! Ben 
bu bileyciyi ne vakit olsa hakla

nm,, dedi. Çarklar işliyor, Hasan 
baltayı bileyor, eşkıya hızlı hızlı 

soluyup duruyordu Güneş dışar

da yüks~lmiye başlamış, öô'le ol
mu_stu. Hasan, çocuğun balta~ını 

eline verdikten sonra, eşkiyaya: 
- Sıra şimdi sizin. fakat önce 

Kristof Kolomb 

iŞTE BUNU BİLMİYORDUM 

çelere açtı. Her cfnüne gelen ka- 1 

pıyı çaldı. Yardım diledi. Bu u
ğurda aç kaldı. Hakaret gördü. 
Kilise kapılannda su ve ekmek 
dilendi. Amma usanmadı. Niha
yet. Kraliçe Elizabetin yardımı
nı elde etti. Üç yelkenli gemi al
dı. 

* 
345 metre meşhur bilgin ve bulucu Galilenin. 

arzın cazibesi üzerine araştırma· 
lar yaptığı kuledir. O zamanın in
sanlan bu 59 metre yükseklikteki 
yapıyı çok yiik~ek buluyorlardı 
Acaba şimdi Amerlkada bulur.an 
88 katlı ve tamam 345 metre yük
seklikteki bulutlara değen muaz
zam yapıyı görselerdi ne yapar
lardı? Şaşkınlıktan dillerini ısır

mazlar mı idi? 

Nekadar ~oğalmışlar? 

Birleşik Amerika Cümhurlyet
leri Devleti topraklanndaki halk 

1790 da 4 milyon iken yüz yıl son· 
ra 62 milyon olmuş ve 46 yıl son-

da bu nüfus 126 milvona c;-ık
ra N . . 
mış. yani 2 misli artmıştır. e ıyı 

değil mi? 

X işareti 
Bu işareti gördüğünüz zaman, 

Roma rakamlarından 10 u, X har-

f
. . Vurdurma işarctinı hatır
ını ve 

1 Z Fakat (X) in eski bir 
arsını . 

Türk alfabesinde d harfi derr.ek 
olduğunu biliyor mu idinız' 

1436 da doğdu. Çiftçi. tarla
sıyle oküzünü nasıl severse o 
da denizle tekneyı öyle severdi. 
Dünyanın düz sanıldığı zaman
larda. o. yuvarlaklığına inandı. 

Gemilere binmek istiyordu. Yıl
dızlı gecelerde gemisi bir kızak 
gibi kara kaygan deniz dalgala
nnın üstünde kayacaktı. Dalga
lan yaracaktl. Atlas Okyanusu
nun enginlerine açılacaktı, Ba
tıya doğru hep gideeekti. Zen
ginliği ile meşhur Hint toprak
larına varacaktı 

* Bu fikirlni krallara. krnll-

YAZISIZ 

1492 yılının ılık bir A~•ıs

tos gününde Palas limanında 

yelkenleri açtı, enginlere at>ıl

dı. Kanarya adalarına geldıği 

zaman. gemilerim batıvıı çevir
di Tayfalar vorulmuşlıırdı De
niz onlnrı usandırmıştı Baş kal· 
dırıyorlardı O. bir yandan dağ 
gibi dalgalarla çarpışıyor bir 
yandan tayfalan vatıştırmıya 

~ahşıvordu Hareketinden iki üç 
ay sonra bir gece yarısı Sansal
vndor adını verdiği adaya gel
mişti. Sevincinden deh ~ibi ba
ğırdı: İşte. bC'rekctli Hint top
rakları görünüyor! 

* Kristof Kolomb. Hindi!!ta-
nı buluyorum zannederken A
merika kıtasını bulmuştu 15 
Mart 1495 te İspanyaya döndü
ğü zaman. onu büyük şenlikler
le karşıladılar Fakat o. yervü
züne mesut olmak için gelme
mişti. 1506 yılının 20 Mayısında 

aç, bakımsız ve unutulmuş ola
rak öldü. 
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BULMACA 
25 kutuda birden yirmi beşe ka

dar olan sayılar var. Bunların yer-
lenini dilediğiniz gibi değiştiriniz. 
Sağdan sola ve yukardan aşağı say
dığınız zaman her sıra 65 çıkacak. 

* Rehber diyor ki: Benimle bera-
ber yola çıkan üç dağcı neredeler? 

* Bu çocuğun üflediği atalar sözG 
nedir? 

.. f EGLENCEL\ 
fü OY.UNLAR 

Tek çift oyunu 
Arkadaşınıza diyiniz ki: 
Bana göstermeden tek çift tut! 

Sol elindekini tek. sağındakini cift 

bir adetle vurdur. Bu ikisinin top

layını bana bildir. Arkadaşınızın 
size bildireceği bu toplay. tabU ya 
tek ya çifttir. Toplay tekse sa.~ e
lindekinin çift. sol elindekinin tek 
olduğunu söylersiniz. Yok eğer 

toplay çiftse bu sefer sağdaki tek, 
soldaki çifttir. 

<Mslerints qpah r.bnler yapuJ 
Bakın ne kadar güleceksink. 

') 

Bir Çocuk Kurtardım 

Meşhur boks şampiyonu Cleto 
Locatelli diyor ki: 

Fran!!anın Cenup vilfıyctlerin

plfija gıdıyordum Sokaklardan bi
rinı dönerken. (Kudurmuş! Ku
durmuş!) dıye haykıran ınsanların 

çil yavrusu gibi kacıştıklarım gor
düm. Üç adım attım. işte yakın 
sirkten kaçnn iri vahşi bir boğa. 
yerı ısarsan adımlarla küçük bir 
çocuğun üstüne doğru yuruyor 
Nerdeyse onu boynuzlarına takıp 
bır top ~ibi havaya fırlatacak Bü
tün hızımla azgın boğanın üstüne 
atıldım Boynuzlanna :.arıldım 

Kudurmuş hayvan. beni yere vur
mak ıçın bütün kuvvetıyle silkin
di. Boynuzlannın çatırdıyarak çat
ladığını duydum Şımdı • t:ğer elle
rinde koca halatlarla sirk adamla· 

n gelip onu bağlamasaydılar, a
caba ben ne olacaktım; diye hiç 
düşünmüyorum.. Çünkü. böylece, 
bir çocuğu mutlak ölümden kur-
tardım. 

* 
Bu Otunlnrda her hııfta bfT dnn.,.9 

spor şampıyonunun baııından rıec:en en 
korkun<: hlkftveyt olruvnC'nkınnız. Gele

cek hafta. dilnya su bisikleti şampiyonu 
sh:e basından ıt('('enl anıataC'Bk. 

Siz Ne Yapardınız? 
Adamın bın. ormanda dola

şırken, ağaca asılmış bir ın

snn goruvor Aklına şunları 

yapmak geliyor. 
1 - Onu asmış olmasından 

şüphe etmesınier diye kaçmak. 
2 - Polise haber vermek. 
3 - İmdat dıye bağırmak . 
4 - Hemen ıpı kcsıp adamı 

indirmek. 
5 - Çabucak ağaca çıkıp 

nabzını yoklamak. 
Sız olsanız ne yapardınız: . • --....---~----~....;;""""""~!'"""i--. 
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Biçime göre dlldakları boyamak sanatı 

Sağda mevsJmmc blr manto, ortada ilci ~oy ve suvare elbisesi, solda da mevsime 
ve zevke uygun bir rop dö ıambr görüyorsunuz 

HER KADIN GOZEL 
GöRONEBILIR 

H olivuttakl yıldızların güzelliğini 
yenilemekle meşgul olan gü

zellik kralı Ern Westmore lngiltere
ye gelişinde Londra gazetelerinden 
birine şu sözleri söylemiştir: "Holi
vutta tabii güzellik diye bir şey yok
tur. Film yıldızlarının yüzleri ale
lade yüzlerden icat olunmaktadır.,. 

Güzellik kralı, daha sonra maksa-

dını şu şekilde anlatmış

tır. 

"Güzel olmak ümidini 

taşımıyacak hiçbir ka

dın yoktur. Yalnız ka

chnın güzel yerlerini bu

lup tebarüz ettirmek 
lazımdır. Filan kadın 

iri burunludur. Böyle 
bir kadın güzel olabilir 
mi? demeyiniz. Gloria ~wanson·un 
burnuna bakınız. Onun burnuna gü
zel derneğe imkan yok, fakat rengi, 
gözleri, ağzı burnuna göre idare olu
nursa mesele kalmaz . 

Sonra Marlen Dietrlch'i göz önü
ne getiriniz. Yanak kemikleri çok çir
kindir. Fakat biz bunlara istinat e -

Harika 

Yanaklar Marlen'in, 
gözler Garbonundur. 
Burun Gloria Svan
•onun, •açlar Ro
ger•'inJir. SolJa: 
Ern W utmore. 

• 
Clerek şahstyetini tebarüz ettirdik ve 
netice harikulade idi. 

Greta Garbonun bilhassa gözleri 
güzeldir. Biz de buna istinat edip yü 
zünü tebarüz ettirdik. Ginger RC>o 
gers'in yüzü sevimlidir, fakat biz o
nun saçlarını esas tutarak onu gü -
zelleştirmeğe çalıştık.,, 

Bir Bul us 
' 

Eski Elbiseyi Y eniliyecek. Yeni 
1 

Elbiseyi Süsliyecek Bir Şekil 
Cepler, her zaman, her moda

da kadın elbiselerinin çoğunu 
süslemiştir. Göğüste, kalçalarda, 
tek, iki yanlarda ,düz biçim bi
çim, her yıl başka türlü cebe , 
rastlanır. Elbiseyi gençleştiren 
bir süs olduğu için cebe bu ka
dar ehemmiyet verilmesi yersiz 
değildir. 

Bu kış bu güzel süs için akla 
1 

kolayca gelmez bir yenilik da- 1 

ha bulundu: Cebi şimdiye kadar 1 

görülmemiş bir yere dikmek. 
Modele bakınız. Elbisenin göğ
sünün tam orta yerine yanyana 
dikilmiş bu iki dümdüz cep yeni 
elbiseniz kadar eski ve demode 
olmuı bir robunuzu da modaya 

Sıhhi Şartlara Göre 

Ayakkabllar 

Ayakkabılann topuklan şekil: (1) 
de görüldüğü üzere vücudun ağırlı
ğını taşıyabilecek derecede kalın ve 
yüksek olmalı ve iç kısmın genişli
ği de topuk tamamen ayakkabıya in
tıbak edecek şekilde bulunmalı. Ay
ni zamanda ayakkabının arkalı ta -
mamen topuğu kavramalı .. Çok yük- 1 
sek olduğu takdirde vücut öne mey
leder ve bedenin arka ve aşağı kıs
mı çıkık bir şekil alır. Hatta ayni 
zamanda dar ve yüksek topuk vücu
dun sıkletini taşıyamıyacağı için ~ 
rüyüşte muvazene olmaz. 

2 - Ayakkabı topuğu p.kull isti
kamette olacak ve tabanla topuk a
rasında fazla madeni kısım veya kö. 
sele bulunmıyacaktır. Öne meyilli 
veya arkaya fırlamış topuklar hem 
yürüyüşü güçleştirir, hem de man -
zara itibarile ayağı çirkinleştirir. 

3 - Ayakkabının üst kısımnm ge
nişliği ve biçimi de ayağınızın etli 
veya zayıf oluşuna göre uygun ol -
malıdır. Etli bir ayağa dar yüzlü bir 
ayakkabı giyersek ayağımız yanla-
ra doğru tazyik eder. Bu suretle 

hem ayağımız nasırlanır, hem de 
tabanımızın sıkletini tabana vere -
mez, yürürken miıvazenemizi boza-

Greta Garba 

Magde Evcını 

Dudak boyası yüze yapılan ma
kiyajı tamamlar. Dudaklar boyan
madıkça makiyaj tamam olmamıı 
demektir. Çünkü dudakların ke
narlannı kuvvetli bOyamak sureti
le yüzünüzün çerçevesini kuvvet
lendirmiş olursunuz. Aşağıda gö
receğiniz resimler tamdığınız bü
yük sinema yıldızlannm dudakla
ndır. Her birisi ağızlannın şekille
rine göre boya kullanmışlardır. 

Siz de dudaklanmzı boyayaca
ğınız zaman evveli ağzınızın biçi
mine sonra da seçeceğiniz boyanın 
kendi renginize uyup uymadı~ 
na dikkat ediniz. 

Nasıl boya lcullonmolı, 
nasıl boyamalı? • 

Evvela kendi renginize uyan 
yağsız ve ucu sivriltilebilen du
c.ııık boyasından alınız. Sonra da 

ayni renkte yağlı dudak boyası .. 
Jınız.. 

Resimde gördüğüııilz gibi yağm 
boyanın ucunu sivrilterek duda~ 
nıza vereceğiniz şekle göre bu bo
yadan kuvvetlice sürüp ortalara 
doğru dağıtınız. Bundan sonra ya~ 
h olan boyanızdan dudağı.nızuı çer-

Jocın Crcıwford 

N onrnı Shearer 

M arZene Dietrich 

çeve içinde kalan kısmım boyayı
nız ve üzerine pek hafif pudra sü
rünüz. Çünkü pudra boyayı tesbit 
eder. Bundan sonra bir dakika 
bekledikten sonra hafif bir pa
mukla dudağınızın üzerini gayet 
hafif siliniz ve bir daha hafifçe 
yağlı boya ile cilalayınl.%. Bu m
retle dudaklarmızı parlak w ... 
natkarane boyanmış bir hale aetl-
rirsiniz. 

Çiçekleri Taze Muhafaza Etmenin Sırrı 

~ 

Amerıkalı t>ır ge~ kız gayet ince bir me
selenin hallini temin etmi.f bulunmaktadır. 
Bu meaele çifekleri taze bir lıa/.de muhafaza 
edebilmek keyfiyetidir. Bu kadın, çiçekleri 

kesik saplanndan bir lastiğe batınyor lJe bir 
kavanoza, resimde görülen şekilde, koyunca 
çiçek bütün tazeliği ile haftalarca mulıaf aza 
edilebiliyor. 

Aile Mutfagı 

Fırında Kıymalı Makarna Pişirme Usulü 
4 J.ifi!ik bi1" ai~ için: Mcılzeme: 

Yanm kilo uzun makamı 
Yanın kilo kıyma 
Yarım kilo süt 
2 yumurta sarısı 
1 çorba xaşığı mı 
1 çorba kaşığı dövülmü~ galete 
2 çorba kaşığı tereyağı 
1 çorba kaşığı tuz 

Pişirme u.wlü: 

Evveli makarnayı her bir boyıİnu 
üçe dörde parçalamak suretile kın
nız, büyükçe bir tencerede 2 kilo 
kadar su kaynatınız. Su kaynarken 
tuzu da atarak eritiniz. Makarnala

n ilave ederek pişiriniz. 
bPıııft.a 1arDll kilo kıyma-

yı bir miktar yağın içinde kavıını
nm ve bu kavrulan kıymayı yağın-

dan ayırarak bir tabağa koyunuz. O
nu da bir tarafa bırakınız.. Sonra 1 

çorba ka~ğı tereyağını atefte kızdı
rarak üzerine bir çorba kaşığı un 

dediğimiz bulamacın yarısını bu 
karnanın üzerine dökerek kanşt 
nmz. Kalan kısmına da 2 yum 
nın sarısını dökerek karıştırıp bir 
rafa koyunuz. Sonra çukurca b. 
tepslnln altı yağlandıktan sonra 
zerine galete unlarını serr=niz 

dökünüz ve san bir renle alıncaya makarnanın yarısını dökünüz. 
kadar kanştırınız ve pürtüklü olma- makarnanın üzerine tıpkı böre 

masına dikkat ediniz. Bunun üzeri- olduğu gibi kıymayı dökünüz ve b 
ne kaynatmış olduğunuz sütü yavaş nun üzerine kalan makarnayı ya 

yavaş dökerek bir bulamaç yapınız nız. En üstüne de yumurta sarısı i 

ve mütemadiyen karıştırarak pişir karşıu~ beyaz salçayı dökerek fı 
riniz. na veriniz.. Fırının orta de 

Pişirdiğiniz makarnaya soğuk su· hararette olması lazım. Bu vazi)'e 
döker~ süzgeçten geçiriniz ve bir tc 30-40 dakika bırakınız. Fırınd 
kaşık tereyağı dökerek karıştırınız. aldıktan sonra börek gibi keserek 
Hazırlaml§ olduğunuz beyaz salça bap koyunuz. 
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MARLENE DIETRICH 

Fransada "Mavi Melek,, 
tarzında bir film 

çevirmek niyetinde 
"Öyle Bir Kadının Rolünü ~lmahytm 

ki. lhtilCiç ve lztırap _ lçındedır 
ve Sevmektedır .. 

TAN B .. 11 

lVIarlene Dietrich nihayet Fransa- olmuştunuz, bu doğru. Fakat Fran -
da bir film çevirmeğe razı oldu. Bu sız sineması bana kendi hakkında 
haberi veren Fransız muharriri. meş bugünkü itimadı vermeseydi ben 
hur Alman artistile mülakatını an- katiyen mukaveleyi imzalıyacak de-

Yukarıda sağda Daniel Darieux 

latıyor: ğildim. 
"O Hemen sordum: 

na şöyle diyordum: k - Ne çevireceksiniz madam? Ha-
- Sizi perdede sık sık seyretme 

minde, solda Amerikan güzelliğinin t imsali 
Loureffa Young, aıağıda ıolda Dita l'arlo 
Rus kadını kıyafetinde, sağda son film-

f if, neşeli filmler mi, yoksa nesir zevkini tattım madam, fakat uzun f Lm 
veya Ang (Marlene'in meşhur i -

lerden bir sahne. 
senelerdir, Pariste bir :mecmuanın 

1 leri) nevinden mi? 
sa onunda tek bir defa karşılaşın~- - Oh, hayır! diye bağırdL 
mızdanberi tekrar görüşmek şerefı- R •• J G •• 1 •· 

Bir kibrit yakarak ince, uzun par- Uya ar OZ U 
ne nail olamadım. malcları arasındaki sigarayı tutuş-

- Evet, hatırlıyorum, beni o mat- turdu. ~ yeni Artist 
baada ziyaret etmiştiniz. _ Fransada güzel filmler yapı- * Pariste teşekkül eden bir ko-

- Ve sizin .. yeşil bir tayyörünüz yor lar , dedi, ben de dramat ik ve ~- ~ misy , Nevyork sergisine gönderil-
vardı! sani bir rol almak ister im. Öyle bır mek üzere 10 büyük film yapılması-

- Ne hatıra? kadının rolü ki ihtilaç içindedir, ız- Solange Dortois ilk na karar vermiştir. Bunlar en maruf 
B ·· k tırap çekmekte ve sevmektedir. reji:;örler tarafından çevrilecektir. 

- ugun cazip ve zenci başı ron - F•lm• d M ff k t ··k F 
_ Ilk tarzınıza, "Mavi Melek., 1 lft e UVG G iye Rene Clair "Bir küçu ransız li bir tayYör giymic:siniz ve hiç de- ksi · h J ı· D · 

~ filmindeki Lola rolüne dönece - şehrinın ayatı,, nı, u ıen uvı-
ğişmemişsiniz! niz demek? . Gösterdi vier "Fransız köylüleri,. ni, Jacque 

Marlene Dietrich güldü. İlk ham- _ Eğer isterseniz, ve eğer benı Fayder "Bir Gradiyen dö Lapenin 
lede ona, değişmediğini söylemekle lakalandıran bir senaryo bulabilir- Solange Dartois sinema semasının günüı, nü, Marcel l'Hebrier "Zera-
hata etmiştim; çünkü 0 çok değiş • :em .. Bakınız Holivutta Nana'yı çe- yeni yıldıilarmdan birıdir; iri ve fet,, i,Abel Gancc "Fransanın çeh-

k lk ak oldum 18.kin 1 k ı · resi" ni, Jean Renoir "Sanatkarlar miş ve güzelleşmişti. Perdede bir virmeye a ışac ' sağlam vücutlü, rüya mem e et erı 
A erikan sansürü korkunçtur. .. 1 . bak 1 çe- ve zenaatkarlar,, ı, Marccl Carni 

Marlene hatırlıyordum ki tamamen ~rich - Maria Remarque ilave et- kızlarının goz en ve ış ann "Solüsyon Fransez,, i, Leon Poirier 
sinemakari, biraz mağrur, insanh- kingen tatlılığı ... İşte ona uzak fngi- "Fransız saatleri,, ni, Marc Allegret 

k ti: • h . ti 
ra uza ve daima kendisine fena iş- _ Ve ayni zamanda ümit kıncL .. liz menşeinin verdiği ususıye er ._ "Genç Fransız kızı,, nı, Benoit - Le-
ler gördürülmüş.. Şimdi karşımda _Bizim filmleri gördünüz .mü? Fakat o ayni zamanda ve hatta bil- vy "Çocukluk,, u, çevireceklerdir. 

38 lik; fakat taze, pembe, sevimli ve _O, evet, zamanımı hep sınema- hassa Parislidir; son zamanlarda ye- Görülüyor ki, Nevyork sergisi fır-
pek az boyalı, mülfıkatçılarm sual e irdim. "Ekmekçi kadın,, fil- tişen yeni yıldızlar, genç, şen ve satile, yeni di~"lyada Fransa kuvvet-

i · d~ ghç yran oldu X-nmu söylersem · işkence crıne kendini safiyetle ve mıne a 6.. 
18 

b .. yüzlerinde gençliğin ebedi r en1r. o- le propaganda edilecektir. 

Küçük Haberler 

Bu Sene Genç 

Y Ildız Janine 
Darceye Verildi 

Fransa film sanatkArlan cemiyeti 
ikinci defa olarak meş!':ur artist Su
zanne - Bianccttin mükafatını ver-
meyi kararlaştırmış ve genç aktris
lerden J anine Darcey'e tevdi etmiş
tir. Bu mükafat Suzanne Bianchetti-
nin hatırasını ihya için ihdas olun
muştur ve onun ölüm günü olan 17 
İlkteşrinde, o senenin en çok muvaf
fakıyet göstermiş sinema aktör veya 
aktrisine verilir. Mükafat bronz bir 
plaka ile 3,000 franktan mürekkep
tir. bir parça afyonlanmış gibi bırakıve- fazla bulmayınız. Hol~vut~as par:: lan mahcubiyet gölgesi dolu yeni ar- * Mae West nihayet, kendi haşı-

b. b k M ı le b'ır film başaramaz .a. r:. .. n f ' l . : · tl "b' . . . . Bu sene için yeni yıldızlardan J a-ren ır aş a ar ene duruyor. · d ·· ı mını tıs er gı ı.... b f 1 k t k ru or Snnat 
. "Artistlerın onuşu,, na ır ı m şır e ı u y . - nin D il . t . B . tih Paris ki - d sı harıç Macerası çok sadedir. Bir sene . e arcey seç mış ır. u m ap-

zev ne gore öşenmiş bu de çok sevdim. . - .. .. konservatuvar tahsilinden sonr:ı si- kann ilk projesi, Rus Çariçesı Ka- ta isabet olduğu mtJhakkaktır. Çün-muhteşem binanın barında artistin · i ne duşunu 
_ Artistlerimız çın - nemada, Albert Valantin'in henüz terinanm hayatına dair blr film çe- kü Dorcey gençlik ve sanat kudreti-

kocasımn, Erich - Maria Remarque, yorsunuz? . • Berlinde ikmal ettiği "Gönül Kadı- vi~mektir. Mac West baş rolü ni "Artistler Dönüşü" filminde, 
Jak Forrestiers ve Jean d'Ayen, de rı· tleriniz mi? hankulade . 1 1 st kendisi almak niyetinde imiş, dne- Claude Dauphin'in latif sevgilisi - A ıs ~ . nı" filminde mühim bır ro a mı,. ır. 
Boissiers'in refakatile birer kokteyl _ Hangilerini daha ;k begenı- Sanatkar bu ilk tecrübe esnasında ma gazeteleri bunu, mesela Marlen İsabbelle rolünde bütün şfışfıasiyle 
alıyoruz. tercih ediyorsunuz. çok korkuyormuş. İLk sahnelerden Ditrich, deruhte etseydi daha iyi o- göstermiştir. Mükafatın kendisine 

Sevimli Shirley Templ'in bu se
ne güzel bir filmini seyrettiniz. da
ha bir çok kurdelelerinde de onu bol 
b ol alkışlamıya fırsat bulacaksınız. 

Resimde şirin Shirley'i minimini 
bir amazon kıyafetiyle ~rüvorsu-

; Jak Forrestiers sevincinden titri- yo~~evzii mükafat yap~ı~onı~! .1- birinde bisikletle bir tur yapması la- lurdu, diyorlar. verilmesi Fransanın gerek sanat mu
~ yor. İki sene var ki bu genç film fı- simlerini unutabileceklerımı nıçın zımmış. Halbuki bu sporu da hiç mi * Bir müddettir Fransada "Bil- hitinde, gerekse sinema meraklıları 
f mili, yorulmak bilmeden Marlene'i gücendirmeli? virmek boşu- hiç bilmezmiş. İş başa düşünce öğ- yük sempatik" diye anılan Marc Al- arasında büyük memnuniyet uyan- -o-

13 takip etti ve iste nihayet ili müka- - Filmi kiminle çe renmiş ve filmd e dik bir inişi mu- legret, geçenlerde Nadine Vogel'le dırmıştır. · * İngiliz film sanayicıleri maruf 

n uz. 

l\ır 1 n· · h 1939 "decek madam? ffak 1m 1 · t' G ı· · ik' fata kavuştu · 1.ar ene ıetrıc nuza gı .. 1 rimle iftihar zafferane inmiye muva o uş. ev enmış ır. e ın, yırmı ı yaşın- ----<>- Fransız filmlerini Double etmıye 
ıJ da, Fransada Forrestiers müessesesi - Fransız pa~o:::ı; b' vatanım Solange Dortois, "Gönül Kadını" dadır, sarışınlığı, yeşil gözleri ve * Meşhur Fransız artisti Hnrry karar vermişlerdir. Bu haber F'"an· 
1' hesabına bir film çevirmeği kabul edeceğim; ben ki ır filminde Michele Morgan'm rakibi şuhluğu ile pek caziptir. Yeni evli- Baur, Orta Avrupa ve Şarktaki tur- sız sanat muhitinde büy:uk memnu-
~ etmiştir. Jak Forrestiers bir defa da- yok!.. u ile rolünü oynamakta ve beyhude yere lerin balayı Londrada geçecek ve ye- nesini bitirerek Fransaya döndükten niyet uyandırmıştır. Şimdi Fransız-. h l Henu-z filmin adı ve mevzu ' ~ha bu meşru sevincini ız ara ça ışır- rı·· ri malum değildir. Bakalım, onun elinden Gilbert Gil'i almıya ni damat bu münasebetle "Bağdat sonra Andrieff'den muharrrir Kes- lar da İngiliz filmlerinin Fransızca 

ken Marlcne muziplik yaparak ta- pa one sı1 b. ux....Atm'laktadır. Biraz haince bir rol Hırsızı" filminin İngilizce kopycsiıti sel'in adapte "Düştlnce" filminı çe- double edilmesi için hazırlanmıya . Mavi Melek, Fransada na ır eser 6• .,. ••• 
'-kıldı ve sôzunü kesti: TelhMıl... çevirecektir. Yireeektir. ha!tlaMalrtJwfwlu 

_ Siz çok sebatkar bir muann~it~~y:ar:a~ta'.::r:"k~'~·-----------------....J'!!~~~~~::~-~:......-...~--..-.;.o..ı.lıiw.ııfl.....:ilııı.,.iİlıııllııııllııı,..,....., ...... __ _......,.lıııliılllıııııiıı..., .. lılıııllıılıı1ıııııı.llllllılll .. lliilıliililllı..ııllilllllaılllillııllııııııiıllllİlllm..;..MlııılılıiıiMll&ı.ııİıliııııııııı..~....ıiıııl .. illl~lııllİillllllıılıliıillllillılııiiıi1..-ifılıiılııılil 
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No. 51 Yaza•: ZIYA ŞAICIR 

Yıldız Sarayı Bir Gece 
lçinde·Altüst Oluverdi 

BUGÜNE KADAR ÇIKAN 
KISIMLARIN HULA.sASl 

{Sultan Mecidln bO:rilk bir muhab
bcUe sevdiği en büyük oğlu (Murat 
E!.endl), son derecede talihsizdi. Bu 
talihsizlik, doğduğu günden itibaren 
kendlnl glistennlşti. 

Pederi, onu (Veliaht) yapmak iste. 
dl. Fakat buna muvaffak olamadı. 
Vefatından sonra )'erine biraderi 
(Sultan Am) geçti. Ancak o .zaman 
Muradın vellnhtllti nın edildi. 

Sultan Aziz, genç vellahti sıkı bir 
mOrakabe altında bulundurdu. Ara
dan böylece seneler geçti. Son dere
cede müstebit olan Sultan Aziz ceb
ren aaltanattan lskat edJlerek 7erine 
(Murat) gctlrildi. Asıl Wllısizllk ve 
fcltıket, o günden itibaren daha ba
riz bir şekllde başladı. HattA aalta
nnta geçtiği gün, o kadar telflşa gel
di ki, Topkapı sarayında bulunan 
taht, Beşiktas aarayına geçirilerek ye
ni hükümdar oturtulamadı. 

Altı gün sonra Sultan Am kanh 
ve esrarengiz bir şekilde vefat etti. 
Bunu birdenbire haber alan Sultan 
Muradın ~uruna halel geldi. Bu 
mecburiyet dola1"1slle tahttan indiri
lerek yerine küçOk biraderi (Sultan 
Hamit) saltanat mevkilne çıkarıldı. 

Sultan Hamit, mecnun biraderini 
Çırağan Sarayına yerleştirdi. Bütün 
ihtiyaçlarını temin etti. Hattl teda
visine ilıilmam glisterdl. Fakat, Sut.. 
tan Muradın etrafında bulunanlar, 
en trlkalar çevirmlye başladıklan için 
Sultan Hamit, Cıratan Sarayının ha
riçle alAkasını kesU. Biraderin! Ade
ta hapse mahkCm etti. 

Sultan Murat, tam 28 ııene stıren 
bu mahpes hayatında. aakln w mOn
zevt bir halde 7qadı. Yanında, dlSrt 
zevcesi, 18 • yakın ~:zdetıi, adedi 70 1 
geçen sar~ kadınlan, şehzade ve 
ıul tanlan vardı. 

(:ıralan Sarayı. tıtanbulda mn
cut olan nraylann e muh~l ol
duğu halde, ha1at pek kasvetli geçi
yordu. Bllhaua artık evlenme çatına 
gelmiş olan sultanlar fena halde sı
kılıyorlar ve açıktan açığa koca is
tiyorlardı. 

Bu vaziyet, Sultan Hamide bfidl
rildl. HUnkAr, izdivaç arzusunda bu
lunan (Hatice Sultan) ne (Fehlme 
Sultan) ı Yıldız Sarayına aldırttı. 

Bunlara koca aramı.ra başladL A,.nl 
zamanda. Ortaköyde iki saray hazır
lattı. 

Niha1et bu fk1 sultanı evlendirdi. 
Parlak dOfQnler yaptırarak yeni da
maUara (Paşa) lık ünvanı verdi. 
Bôylece, Sultanlann arzusu tatmin 
edilml~tl- Fakat bu :filzden bO:filk 
bir fellket dalgasının kabararak Cı
rnğan sarayına çarpacağından, ve ta
lihsiz hOkOmdarın ölOmOne ııebep 
olacağından hiç kimse haberdar öe
flldl. 

Bundan ötesini Bayan Gözdmln 
a~ndan di~ernlye devam edecetli.J 

Çırağcın Saı-ayının .on günleri 

Günler, aylar, seneler, böylece 
ieçmişti ve her geçen gün de, 

hepimizin hassasiyeti nisbetinde 
kalpleri: .ıizde ve çehrelerimizde 
derin veyahut hafif bir iz terket
miştL Falnt çok tabiidir ki içimiz
de, bu yirmi sekiz senelik kasvet
li ve muztarip hayattan en çok mü
teessir olaı;ı, efendimizdi 

Artık onun saçlan ve yüzüne ha
zin bir gölge veren hafif sakalı, 
bembeyaz kesilmişti. Vücudu, kuv
vet ve zindegisini oldukça muhafa
za etmekle beraber, haillçe öne 
doğru meyletmişti. 

Artık, daha ağır söz söylüyordu. 
Söylerken, sesinde bir yorgunluk 
hissediliyordu. 

Vakit vakit etrafına göz gezdiri
yor; bizim yüzlerimize baktıkça de
rin derin içini çekiyor: 

- Zavallılar!.. benim yüzüm. 
den, siz de burada çürüyüp gidi· 
yorsun uz. 

Diyordu. Ve bunu söylerken, 
kalbindeki üzüntü, yüzünden his 
sf'diliyordu. 
Doğru idi. Hakikaten burada çü

rüyüp gidiyorduk. Hayatımızın en 
taravcttar günlerini, bu sarayın taş 
ve rutubetli duvarlarına emdiri-

Fakat.. efendimizi üzmemek .. 
yirmi sekiz sene bu kasvetli zin
danın acı günlerine tahammül et-

1 tikten sonra, bu kadar daha sür-
miyeceği tabii olan bu hayat kar
kısında ona meUn görünmek için, 
kendimizi cebrederek neşeli görün
meye gayret ediyorduk. 

İşte biz, böyle saygı ve ihtimam
larla efendimizi esen rüzgarlardan 

bile saklarken Hatice Sultanın o 
menhus aşk vakası zuhura gelmiş.. 
bütün ömrü talihsizliklerle geçmiş 
olan bu bedbaht babanın hayatı ü
zerinde, korkunç bir yıldırım tesi
ri husule getirmiştl 

H atlce Sultanın izdivacı tı~ 
rinden, tam on yedi ay geç 

miştl. Hiç unutmam .. bir perşembe 
günü idi. Tam öğle yemeğine o
turacağımız zaman; kalfalar büyük 
bir telfışla; 

- Yıldız sarayından, Cevher ağa 
gelmiş .. fakat suratı, (anafor) gibi 
imiş... Gelir gelme, evvela Sala
hattin Efendi ile görüşmek iste
miş .. bir kaç dakika sonra da, on.. 
lann görüştükleri odaya, başkadm 
efendi davet edilmiş ... Üçü birden, 
odaya kapanmışlar .. telaşlı telaş

lı konuşmaya başlamışlar. 

Diye, bir havadis getirmişlerdi. 
Hepimizin çehresinde, bir endi

şe gölgesi dolaşmıştı ve hepimizi, 
gizli bir merak sarmıştı. 

Biraz sonra, Salahattin Efendi
nin ve '!>aşkadınm kalfaları yine a
ramızda dolaşarak: 

- Bir şeyler dönüyor ama, en
camını hayreyleye .. Kapandıkları 
odada, Salahattln Efendi, fena ha~
de bağırıp çağırıyor. 

Diye fısıldamışlardı. 

Bu sefer hepimizi, büsbütün bir 
korku ve telaş almıştı. 

Biraz sonra, bu gizli mülakatın 
sırrı, büsbütün anlaşılmıştL 

Mesele, şu idi .. Cevher ağa gel
miş .. Salabattin Efendi ve başka
dın ile odaya kapanır kapanmaz: 

- Bakınız şu halime .. bütün vü
cudüm, zangır zangır titriyor. Bu· 
günkü vazifem o kadar ağır ki, sö
ze nereden başlıyacağunı bilmiyo
rum ... (Hanedan) ın, şeref ve na
musu mahvoldu. Dün akşamdan -
beri, Yıldız sarayı altüst. Şevket
maap efendimizi, bu gece güç zap
tedebildik. 

Diye, bir mukaddime yapmış.. 

Efendi ile başkadın, bu garip mti
kaddime karşısında şaşalamışlar. 

- Sebep ne? .. Acaba hafiyeler, 
efendimiz aleyhinde gene bir dedi
kodu mu yaptılar? .. 

Diye sormuşlar ... Cevher ağa, ce
vap vermiş: 

- Ah, keşke öyle bir şey ol
saydı. lşin önüne eeçmek kabil o
labilirdi. Fakat mesele; tamir ka
bul etmez bir felaket. 
Demiş .. ve muhataplarının hay

retleri arasında, söze şöylece de
vam etmiş: 

- Hem öyle bir felaket ki. işin 

rimeleri Naime Sultan hazretlerine 
karşı yapılmış olan bir suikast te 
var. 

Salahattin Efendi dayanamamış. 
Sormıya başlamış: 

- Suikast mı? .. Bunu, kim yap
mış? .. 

- Sultan hazretlerinin zevci, 
Kemalettin Paşa. 

- r bb.e ne?. 
- Size ne olur mu, efendim? .. 

Bu cinayete sebep, Hatice Sultan 
hazretleri. 

- Ne söylüyorsun, ağa efendi!. 
Hemşirem, böyle bir cinayete na
ul sebep olur?. Anlat şu meseleyi. 

- Efendim!.. Anlatacağı;. ,U:. 
Hatice Sultan, Kemalettin Pqa 
ile sevişmişler. isi de serbest a
larak biribirlerlle evlenmek için, 
Naime Sultan hazretlerini öldürt
meye karar vermişler. Kemalettin 
Paşa, Sultanı tedavi eden doktoru 
ikna etmiş, Sultan hazretlerini şı
rınga ile zehirletmiş: 

S alahattin Efendi, yerinden 
fırlamış: 

- Yalandır. İftiradır. Benim 
Mmşirem dünyada böyle bir şey 
yapamaz. Alçak hafiyeler, bizi 
mahvetmek istiyorlar. Böyle bir 
böhtan ile namusumuza hücum e
diyorlar. 

Diye bağırmış. 
Cevher ağa, efendiyi yerine o

turtmuş .. bütün gece Yıldız Sara
yında cereyan eden tahkikatın ne-

. tioesini, bütün tafsilatile anlatmış .. 
bu tahkikata göre, sarayları yan
yana olan Hatice Sultanla, Naime 
Sultanın kocası Kemalettin Paşa. 

üç aydanberi sevişiyorlarmış .. Hat 
ta, geceleri iki sarayın arasındaki 
duvara merdiven dayayarak, bir 
taraftan diğer tarafa aşıyorlar; a
ğaçların altında, çiçeklerin arasın
da, marifetlerin envaını ya~ıyor

lamıış. .. Dün gece, bütün bunlarm 
şahitleri dinlenilmiş .. İki saray da 
basılarak hem Kemalettin Paşa
nın, hem de Hatice Sultanın oda
larında, mektuplar ele geçirilmiş .. 
Naime Sultanı F.ehirlemek kulla
nılan ilAçlar, tahlil ettirilmiŞ.

Hulilsa. vake o kadar bariz bir şe-
kilde imiş ki; bunu hiç bir suret
le inkar ve tevil etmek mümküiı 
değilmiş. 

Cevher ağa, bütün bunları an
lattıktan sonra; 

- Şimdi, bu ziyaretimden mak
sadın ne olduğuna gelince ... Şev· 
ketmaap efendimiz. beni sureti 
mahsusada gönderdiler .. "Git, bi
radere söyle. Ben, onun evlatlari
nı aldım. Kendi evlatlarım gibi 
bağrıma bastım. Tek mahzun ol
masınlar diye, bir çok masraflar 
ettim. Dö~li dayalı 18nylar ver-

dim. Şerefleri.le mütenasip düğün
ler yaparak evlendirdim. En küçük 
bir şeyden mahrum etmedim. .. Bü
ti.in bunlann mükafatı, benim ev
Uıdımın kocasına göz dikmek, onun 
h.ıyatına kastetmek mi olacaktı! 
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Balkanlarda Esen Agır Hav 
. 

Macaristan, Yugoslavya, Rumanya ve 
Genislemesinin , Bulgaristan, Alman 
Basladılar , Tazyikını Hisse 

Macaristanda 

Nazi6ğin Körüklenmesi 

Beklenebilir 
--0-

Yugoslavya ve 

Rumanya, Ekalliyetlerini 

Kaybetmekten 

Korkuyorlar 

A lmanyanın Südet ülkelerini 
ilhak ettikten sonra Orta ve 

Şarki Avrupada tek başına haklın 
olması, Balkan milletlerinin iç ve 
dış siyasetleri üzerinde derin te
sirler yapmıya başlamıştır. Al
manya, siyasi prestijini ve ticaret 
kudretini kullanarak bütün Bal
kan Yanmadası üzerindeki nüfu
zunu süratle artırmaktadır. Çünkü 
Balkanların elde edilmesi, Alman
ya bakımından, büyük bir lktısadi 
ehemmiyeti haizdir. Balkanlarda, 
Almanyanın, sanayii ve 77 mil
yonluk nüfusu için çok muhtaç ol
duğu buğday ve petrol bulunmak
tadır. Bal.kan köprüsü sayılan Çe
koslovakya, Alınan hükmüne bo
yun eğmiş vaziyettedir. Bu yüzden 
Macaristan, Yugoslavya ve Roman
ya ve Bulgarlstanın her zaman
dan fazla Berlini dinlemeleri ge
rekleşlyor. 

Bugün bu dört devletin vaziyeti 
bu merkezdedir. 

Macarütan: 

B ugün .Macarlstanda üç gnıpa 
aynlan ve Aleksandr Feste

tiç ile Farena Rainise ve binbaşı 
Feremı Szalasl'nin idaresinde olan 
kuvvetli bir Nazi hareketi vardır. 
1937 de Nazilerin sayısı 100,000 di 
ve bunlann hepsi de askeri terbi
ye gören, zabıta ve ordu mahfelle
rinde itiban olan kimselerdL 

Büyük arazi ss.biplerinden mü
teşekkil sınıf, Almanyaya karşı 

sempati beslemekle beraber Nazi 
rejiminin büyük araziyi alınasın
dan korkmaktadır. Bu yüzden, 
1938 Mayısında kurulan İml"edi 
kabinesi, bir taraftan, Nazi hare
keti ile mücadele ediyor, diğer ta
raftan Almanya ile iyi münase
betler tesisine çalışıyor. 

Hitlerin Münib zaferini kaZ3n
masından sonra; Nazilik aleyhtan 
ve Almanya taraftan olan bu si
yasetin uzun bir zaman devamı, 

çok şüphelidir. Geçen Ey!Ulün son 
haftasında Mussolini söylediği nu
tuklarda Slovakyadaki 700,000 Ma 
cann kurtarılması lehinde bulun
duğu halde Münib konferansın
dan sonra vaziyet değişmiş ve Al
manya da Macaristanın dileklerini 
isteksizlikle karşılamıştı. Alman
yanm İmredi hükumetinden esir
gediği müzahereti, Peştede kuru
lacak bir Nazi hükUmetinden esir
gememesi, belki de İmredi rejimi
ni gözden düşürerek Naziliği kö
rüklemesi beklenir. 

Yugoılavya : 

y ugoslavya Başvekili Doktor 
Stoyadinoviç'in Almanya 

lehindeki siyasetini tenkit E"denler 
Münib anlaŞllll\sı üzerine tam bir 
aukutu hayale uğradılar. Garbi 
Avrupa demokrasilerine karşı bf's
lediği fümadın sarsıldığım gören 
muhalif Sırp - Hırvat dcmokratla
nnın siyasi bir buhra.n geçirmele
ri bekleniyor. Hüki\met ise Münib 
anlapnasını göstererek "Alınanya

ya karşı tuttuğu siyasette haklı 

olduğunu ispat etmektedir. 
Bununla beraber hükUmet mah 

f ellerini meşgul eden ciddi bir 
mesele vardır. O da Almanyanın 

Hırvat meselesi karşısında alaca
ğı vaziyettir. 
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cek İl.kkanun seçiminden evvel, 
sayılan dört milyona varan. Hır
vatlarla anlaşmak istiyorsa da Hır 
vatlann lideri doktor Mackek Hır
vatlar için muhtariyet ve parlA
mento hürriyeti istemektedir. Al
manya. Hırv&t davasını tuttulu 
takdirde çl/tsi kütlelerinin Y.,u2Q!t
lavyadan aynlmak taraftan olan. 
Faşist Doktor Pavelich'in idaresi
ne geçmeleri muhtemeldir. Sonra 
Yugoslavyanın Şimal hududıı ü
zerinde 500,000 Alman ve 500,000 
Macar bulunmaktadır. Bunların da 
kendi mukadderatlanrıa hakim ol
mayı istemeleri beklenebilir. 

Yugoslavyanın, Alman hegemo
nlsine boyun eğmekten başka bir 
çaresi bulunmadığı görünmekte
dir. Yeni vaziyet, demokratik ve 
Nazi aleyhtarı muhalefetin ya.sak 
edilmesiyle, yakında kendini gös
terecektir. Mavi gömlekli Sırp fa
şistleri lideri Hodjera'nın Münib 
anlaşmasından sonra Stoyadinoviç 
kabinesine girmesi ise dikkate de
ğer bir hadisedi;. 

Rumanya: 

Avrupa Cenubu Şarkt millet-
leri içinde son yedi ay zar

fında Alman hululüne mukave
met gösteren biricik memleket, 
Romanya idi. Avusturyanın ilhakı 
üzerine Romanya, harici siyaseti
ni yine Fransaya dayamıştı. Hal
buki bu siyaset, Titulesko'nun 
1936 da düşmesi üzerine Berlin -
Paris arasında oynamıya başladı. 
Patrik Cristea hükômeti geçen Şu 
batta Kralın salahiyetlerini hem 
demokrat köylülere. hem de eski 
Demir muhafızlara ve yeni "Hep 
Vatancılara" karşı korumak için 
teessüs etmişti. 

En belli başlı gazeteler Alman
ya aleyhinde yazı yazıyor ve Ha
:iciye Nazın Comnen de Rwnan
yanın selameti namına Fransaya 
bağlı kalması lazım geldiğini söy
lP.miş bulunuyor. Rumanyadan ke
reste satın alan ve petrol için iki 
milyon sterlin sarfeden İngiltere, 
alış verişini artbnnı§ ve yeni bir 
klering anlaşmasını müzakereye 
başlamıştır. Rumanya, Eylul buh
::'8nında Macaristanın, Çekoslo
vakyaya karşı tecavüzden sakın
ması lazım geldiğini bildirmiı, 
battA Sovyet askerlerinin Ruman
yadan geçerek Çekoslovakyaya 
yardım etmesi meselesini de ko
nuşmuştu. 

Bu yüzden Münib anlaşması, 

bilhassa Rumanyada çok derin te-

Fran!ayı sözünü tutmadığı için 
muahaze ediyor ve Rumanyanm 
siyasetini yenilemesi lazım geldi
ğini ileri sürüyordu. Bunun mana
sı, Almanyaya dönmekten baska 
bir şey olamazdı. Fakat buna im
kin vermek için Kral Karolün 
Rumen fqi.stleriyle anlaşması. ve 
Rumanyanın; Alınan, Macar e-· 

kalliyetlerini kaybetmekten koru
nulması lazım gelir 

Bulgariıtan : 

B ulgar köylüleri arasında Al-
man taraitnrlığı hiç te mü

sait bir vaziyette değildir. Fakat 
hükumetin 1936 da tuttuğu Al
man taraftan siyaset, takviye edi
lecektir. Hanedan, askeri cemiyet, 
Çankorun faşistleri, Makedonya 
ihtilalcileri bu siyasetin lehinde
dirler. Bulgaristan 1937 de Yugos
lavya ile ebedi dostluk muahede
si, 1938 de herhangi ihtilafı silah
la halletmemek için Balkan An
tantı ile bir anlaşma yapmış ise de 
Yugoslavya, Rumanya ve Yuna
nistan hesabına kaybettiği toprak
lardan feragat etmemiştir. Bulga
ristan hiikıimctinin başında bulu
nanlıır sulh muahedesinin tadili 
lehindedirler ve Almanyanın ara
zi ve ekalliyet meselelerinde Bul
garistana müzaheret etmesini um
maktadırlar. 

1 HİKAYEDEN MABAAT 

Barba Vangel 
[Başı 9 tmC'llda] 

İki kayık borda bordaya rampa 

oldular. Aralannda bir anda öy

le bir anlayış hasıl olmuştu ki onu 

ciltler dolusu müzakereler, müka

lemeler, pazarlık ve alışverişler 
temin edemezlerdi. İki kayıktaki
ler karman çorman olınuşlardı. 

Topu birden bir kayığa gidiyorlar, 
sonra kalkıp öteki kayığa geçiyor
lardı. Biribirlerine sigara ikram ~ 
diyorlar. Biribirlerine "siz ne pi
şirdiniz? Bakla ha? Bi7.de pırasa 
var. Oturun yiyelim" diyorlardı. 

Üzülüp duruyorlardı. Bir şey ver
dikleri için değil, fakat bir bar
dak suya bütün göpüllerini vere
medikleri için. Kin deryasının ü
zerinde yepyeni bir hilal doğdu. 
Yüzü ikiye ayıran tebessüm spbi, 
ufuk çizgisi boylu boyunca uzıyan 
bir gülüş oldu. İnsanın ta k'oy
nunda uzaktan uzağa hıçkıran. acı 
acı duyulan, rüya gibi görünen, 
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Dünya Röportaiları 

·ı z· da kapa" bir yangın 250,000 murabba yar da geni§liğinde bir sahayı Jcaplamıt 
Fransanm Marsı ya ımanın . . .. ,. . 
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Son haf tatarda sukut eden Kan ton §ehrinin umumi manzarası 

Amerika da 
İhtiyarlar için bir 
Mektep açıldı 

Bu Mektebe Girmek için ilk 
Şart, Yetmlı Yaıına Yarmıı 

Olmaktır 

Amerkanın Kansas 'Oniversitesi 
profesörlerinden Makkeever, ayni a
dı taşıyan şehirde bir ••bıtiyarlar 
mektebi,, açmıştır. 

Profesörü bu mektebi kurmağa 
sevkeden Amil, ınsanlann dünyada 
olan bitenle alakalarını kesmedikçe, 
iihtiyarlamadıJklanna inanmasıdır. 

Mektebin hedefi de herkesin bu a
lakasını canlı bir halde tutmaktır. 

Bu mektebe alınmak için ilk şart 

yetmişine varmış olmaktır. Mekte
bin en ihtiyar talebesi 120 yaşında 
olduğunu söyliyen bayan Epcen na
mında bir kadındır. 

Talebe her gün öğleden sonra top 
!anmakta ve dersleri dinlemektedir. 

Mektebin programı, günün mese
leleri üzerinde konuşmalar, tuhaf 
hiikAyeler, ve sıhhl konferanslar
dan müteşekkildir. Hiçbir talebenin 
başka birine dertlerinden bahsetme
sine miisaade edilmiyor. Sonra ta
lebenin geçmişten bahsetmesi de 
yasa kedilm.iştir. Çünkü programın 

esası, bugünlerin, her bakımdan geç 
mişe üstün olduğu teakkisidir. 

Öldükten Sonra 
Dirileceğine 

İnanan Adam 

Elli Sened•nberl Bu Omitle 
Onu Karıdamak için 
Hazırhk Yapıhyor 

J ohn Bowman adlı bir Amerika
lı, elli sene evvel ölmüş olduğu hal
de gömüldükten sonra tekrar döne
ceğini söylemiş ve döndüğü zaman 

Çekos1ovakya devletini kurl!ft adam
ların en belli baslıla.nndma hm pa. 

off{" romııurreısı~aoktor Beneş, cüm-
iı.~'1;~~il;~:U~ve::_~ber~ iatedı,ini IWiüjti. !tu-

hurreisliğinden çekilmiş ve Şikdgo 
ibıiversitesinde profesörlüğe seçilmiş 
tir, Kendisi eşi ile birlikte Londra-

dan geçmi~tir. 

Çinin ~dm lideri Madam Çan Kay üniversite talebesinden Çinli bir ~, Kızılhaç bayrtJ9ı altında milli vazi. 

Şek, Sım - Yat - Sen abidesi önünde fesıni yapıy'?r. 

nun için Bowman'ın evi her gün sü
pürülüyor, mutfağında her gün ye
mek pişiriliyor ve yatağına temiz 
çarşaflar seriliyor. 

Bowman deri boyasile meşgul o
lan zengin bir adamdı. Fakat öldük
ten sonra muhakkak döneceğine ina
nıyordu. Yalnız hangi ,ekilde döne
ceğini bilmiyordu. 

Bowman bu inanç yüzünden evi 
ile mezarlık arasında düpedüz ve 
dosdoğru bir yol yaptırmış. daimf 
bir VP1·ıf tesis ederek evine bakıl
masını ve vergilerinin verilmesini 
temin etmiş, bundan başka bir hey
kelini yaptırıp mezarmm üzerine 
koydurmuştu. Heykelden maksadı 
tekrar geldiği zaman eski halini ha
tırlıyamıyacak olursa, birinin ara
daki benze-'ığ .. dikkat ederek ken
disini ikaz etmesidir. 

Alanyada Bir Mektep 
Tamir Edilcl 

Alanya, · <TAN> - Yüz senelik ol
dutu için yıkılmıya yüz tutan ve bu 
ıeb-:_pJe kapatılan ilkokul binası. baf
ta .. tu~~ardan Nazn:ıi Doğan ve şarbay 
Husnu Okan olmak üzere, mezunla
n tarafından teberrü edilen bin lira 
ile mükemmel tamir edilmiştir. Bu 
sene, bina içinde tedrisata bqlanıl
mıştır. 

--0-

Mlı Köyü Yangını 
Tahkikatı 

Bursa, <Tan) - 'Oç ay kadar ev
vel vukua gelen Mis köyü yangını 
faciası tahkikatı bitirilmiştir. 

Yangının, Rukiye Yeşilkayanm 
samanlığa yakm bir yerde çamaşır 

yıkamak için yaktığı ateşten sıçra
yan bir kıvılcımm samanlığı tutuş
turmuı ile başladığı anlaşılmıştır. 
8 aileyi tamamen açıkta bırakan 
yangında Mustafa. İbrahim, İsmail, 
Hamza, Ahmet, Halil, Pembe ve Ve
silenJn evleri e§Yalan ile beraber 
tamamen yanmlf, mecmu zarar 
(6500) lira olarak teabit edilıniftir. 

Rukiye Yepıkayanuı muhakeme-
sine cea 
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Teleakopun cesametini, maketin aşağısındaki fnsanlann 
bo)'Wl& kıyasla anlı7ablllrs1n.l&. 

Bu Teleskopla 
Ay 45 Kilometre Mesafeye 
Yaklaşacak ve Yeniden Sayısız 

Y ddızlar Keşfedilecektir 
Amerika dünyanın en büyük te

leskopunu yapmaktadır. Bu teles
kop 1940 da çalışmıya başlıyacak
tır. Onun vasıtasiyle yeni büyük 
keşifler başarılacak, yeryüzü ile 
göltyüzü arasındaki mesafeler, hiç 
olma7.5a sekiz misli küçülecektir. 
Kamer arza 45 kilometre yakın

mış gibi görünecek veya hemen ci
varda bir dağmış gibi tetkik edile
cektir. 

Son derece büyük işler görecek 
olan bu teleskopun kendisi de ade
ta bir harikadır. Onu devrimizin 
en büyük fen tecrübelerinden biri 
saymak çok doğru olur. Çünkü za
manımı.ta -~ clqanan 
mubzitm"~ 1'tr' k~ a5 tçin-
de yapıldığı halde, bu teleskopun 
inşasına 12 senedir devam olunu
yor ve ancak 1940 da tekemmül 
etmiş olacaktır. 

Teleskopun imaline 1928 de bat
~ş. Rokfeller bu iş ıçiıı 1 mil
yon 200,000 İngiliz lirası teberrü 
etmif, Kaliforniya teknik müesse
sesi 600,000 İngiliz liruı vermlf, 
bunun üzerine faaliyet başlamıştı. 
tık adese 201 pus kutrunda. 26 pus 
kahnhğında ve 20 ton ağırlığında 
ola'caktır. Fakat ilk tecrübe mu
vaffakıyetle neticelenmemif, işe 

yeniden başlamak lüzumu .b4sıl ol
muş ve öyle yapılmıftı. 

Bu yeni adese, insan gözünün· 
kuvvetini 640,000 misli kuvvetlen
direcekti. 1936 da adese hazırlan
mıştır. Fakat onun pürüzlerini gi-

Bir Çocuk Kazanda 
Haılandı. ' 

Bursa, (Tan) - Odunluk köyün
de yürekler sızlatan bir facia olmuı. 
bir ananın dikkatsizliği üç yaşında

ki oğlunun ölümü ile neticelenmiş
tir. Vaka şöyle cereyan etmiştir: 

Odunluk köyünden Eyüp Demir, 
kansı Fatma ile beraber topladıkla-

n üzümlerden pekmez yapmak için 
bağa gidiyorlar. Çıkardıklan şirayı 
kuvvetli bir at4 ilzerine oturttuk
lan kazana döküyorlar. Kazan kö
püre köpüre kaynayadursun, üç 

yaşındaki çocukları da civarda oyna
mağa başlıyor. Pekmez, istenilen ko
yulutu alınca ·ana ile baba kazanı 
ateşten indiriyorlar. Bu sırada ba-

ba, o civarda otJayan öküzlerini çe
virmeğe, ana da yakındaki dereden 
su almağa gidiyorlar. Çocuklan 

Mustafa da hilA fıkırdayan kazana 
yaklaşıyor. Ve nasılsa pekmez kaza
m içine düşüyor Feryattan duyul

muyor. Kendi kendine kazandan 
c:ıkmağa muvaffak oluyor ama, ne 
fayda! 

Biraz sonra gelen dikkatsiz ana 
ve baba, haşl&nmı§ çocuklarmm ö
lilsflnfl kazan dibinde buluyorlar. 

dermelt işi tam üç sene devam e
decekti. Bu mesai hi1A ilk harare
tiyle sürüp gitmektedir. Yontmak 
işi tamamlandıktan sonra sıra ade
seyi cilAJamıya gelecek, ve o za
man adesenin ağırlığı 16 ton ka
dar olacak, gelecek yıl içinde bü
tün bu işler bittikten soııra adese 
rasathaneye nakledilecektir. 

Palomar dağının tepesinde olan 

bu müessese deniz sathından 6125 

kadem yüksekliktedir. Burası 

yüz pusluk teleskopla mücehhez 

olan Vilson rasathanesine yakın-
dır. Adeseyi kullanmak için kuru
lacak hassas makineleri de, çok 
mlfhtm .erfer ~ teşkil 
edecektir. Amerika Alimlerinden 
yirmiden fazlası bu işle meşgul o
luyor ve bunlar biltün dünyanın 
en t.anmmıı ilim adamlarile danı
prak çalıpnalanna devam ediyor
lar. Yapılacak cihazlar sayesinde 
teleskopu rahat rahat kuIJanmıya 
imkAn hbı1 olacaktır. 

Teleskobun yapılması ve çaht
mala başlaması sayesinde, yeni
den sayısız yıldız görülecek ve 
1,200,000,000 ziya yılı uzaklarda
ki seınavf ecramın fotoğrafı alı

nacaktır. Belki de, bu telesko/ sa
yesinde diğer yıldızlarda hayat iz
leri bulunup bulunmadığı da an
laşılacaktır. İhtimal ki bu yeni te
leskop sayesinde kAinat hakkın
daki bütün telikkiler alt üst ola
cak ve yeni bir· kozmolojinin te
melleri atılacaktır. 

Lice Kazasının Yeri 
Değiıtin1iyor 

Diyarbakır, (Tan) - Biraz ileri
sindeki Antak köyünün altımı sene 
evvel nakli ile kunılmuş olan Lice 
kaza merkezinin yeri yine değiştin1-
mektedir. Kaymakam Fikret Oyman, 
irili ufaklı ve kıvrımlı tepeler üzeri
ne kurulmuş olan bir tek yerin inki 
Şl1f ve imara müsait olmadığım gör
müş. kasabayı &.şağıda ve beş yüz 
metre uzaktaki yeşil düzlüğe nakle 
başlamıştır. · 

!ki sene içinde yeni kasaba yerin
de asri bir l ükumet, kaymakam ve 
beledye reisi binalan, bir de nümu
ne evi yapılmıftır. Bir halkevi in§& 
edilmekte, eski Liceden yenisine su 
akıtılmaktadır. 

Eniıteılnln Paralarını 
Soymuı 

Bursa, (Tan) - Orhan Gazinirı 
Gürlei Müslim ltöyünden Nuri, Ye
ni köyde oturan enqtesi Müslime 
misafirliğe gitmiş, yanında hayli 
zaman oturduktal" sonra bulduğu 

bir fırsattan istifade ile eniştesinin 
300 lira parasım ve 500 lira değe
rinde ziynet altıqlannı aşırarak bu
raya UVUfDlUftUr. 

Paraların Ulak • Jinsmı harca-
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üyük Millet Meclisi 
·· iç imaında ihtisas Encümen
Reis ve Azalarını intihap Etti 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

~iplomatlar 

Konuşur 

HCidiseler Yürür 

Ordusu Macar 
azifesini Tam 

iş9al 
mla 1 

Ulu Önder 
(Ba§ı l incide) 

Hatay Meclis Reisinin 
telgrafı 

( Ba§' 1 incide) 
sun), mazbata • muharriri: Adnan 
Menderes (Aydın). katip: Meliha U -
laş (Samsun), azalar: İsmıül Hakkı 
Mumcu (Amasya), Hayret~ Karan 
<Balıkesir), Mustafa Fehmi Gerçe -
ker (Bursa), Akif Akyüz (Çoruh), 
İhsan Kurtkan (Çoruh), Gl. Şefik 

Türsan (Denizli), Mehmet Şahin 

Gaziantep), Şevket Erdoğan (Gü-

Çekoslovakya, Lehistanla Hudut 
Hariciye encümeni: (Ba.,ı 1 mcide) Ek ıı· t( M ) • • d 
Reis: Hasan Saka (Trabzon), maz- Ve a ıye er ese eSJnJ e 

bata muharriri Necmettin" Sadık. (Si- Ve Avrupa haritası yeni baştan ve K } d H \} • 

Meclis heyeti umumıyesinin sü• 
rekll ve §iddefli alkışlarile kar~la• 
nan bu telgrafın okunmasuu müte
akip Hatay meclis reisi Abdülgani 
Türlonen tarafından gönderilen ŞU 
telgraf okunmuştur: vas), Kfıtip: Şerif İlden (Kastamo - Cihan Harbi galiplerinin istediği gi- Plebisite Lüzum a ma an a ettı 

nu), Azalar: Falih Rıfki Atay (An - bi değil, mağlıiplann istediği şekilde • -------l!"'TT...,,...~r-rr-Tr-T'l""IT"-ı~.,,..~'""'"'!T"Tn"r'.!'!"'l~'"!T'"l'Mı~TFiR "Hatay millet meclisi memleketiıı 
mukadderatını eline almakla Hatay• 
h yurttaşların minelkadim besledik· 
leri ve izharından hiç bir vakit çe
kinmedikleri yüksek siyasi idealleri 
nin tahakkukuna ilk adımlann1 at
mış bulunuyorlar. Türk millet ve de! 
!etini ve Türkiye Büyük Millet Meo 
lisinin Hatay hakkında gösterdiği 

candan alaka ve yüksek fedakarlık· 
ları minnet ve şükranla yadede. Vf 

Türk!yeye olan ebedi bağlılık!arm 

Türk mi1letine ve Türkıye Büyüt 
Millet Meclisine iblağına liitfen t8' 
vassut buyunnanızı ve hissiyatı ha 
lisanemizin kabul buyru.lmasını i9 
tirham eder.,, 

müşhane), Ali Barlas (İstanbul), İb
rahim Demiralay (İsparta), Ömer 
Küntay (Kars), Kemalettin Olpak 
<Kocaeli), İsmail Çamaş (Ordu), 
Mehmet Ali Kurdoğlu Siirt, Şevki 

Susoy Siirt, General Akif Öztekin 
Erdemgil (Sivas), Ziya Başa
rn (Sivas), Süleyman SUTl Ge
:lik (Trabzon), Münip Boya (Van), 
Raü Dinç Zonguldak. 

Bütçe Encümeni: 

tashih edildi Sulhün muhafızı olan talya), Dr. Cemal Tunca (Antalya), 
Cevat Abbas Gürer (Bolu), Hasan bekçiler ortadan kaldınldı. Diğer ta

Cemil Çambel (Bolu), Dr. 1. Tali Ön- raftan Uzak Şarkta Japonlar, İngil
tere ve Amerikanın Çindeki siyasi ve 

&'iren (Diyarbakır), Zeki Mesut Al- iktısadi nüfuzunu mahv ve fngılte
san (Dinyarbakır), Fazıl Ahmet Ay

renin senelerdenberi elde ettiği iktı-kaç (Ela:tiğ), Gl. Pertev Demirhan • 
(Erzurum), Salah Cimcoz (İstanbul), sadi mtiyazları fes~etti. ~a.tta daha 
Halil Menteşe (İzmir) Gl. Muhittin ileri giderek İngıltere ıçın Uzak 
Akyüz (Kars), İbrahi~ Süreyya Yi-' Şarkta kuvvetli. bir. mer~ez ol~ 
ğit (Kocaeli), Muzaffer Göker (Kon- Hong - Kon~ i~ın bır ~ehlike teşkıl 
ya) Hikmet Bayur (Manisa), Kamil eden Kantonu ışgal ettı. 
lrd~lp (Niğde), Yahya Kemal Ba - Hulasa geçen üç ay .AV:UP~~a ve 
yatlı (Tekirdağ), Nazım Poroy (To- Uzak Şarkta demokrasilerın dort se-
kat). ne emsalsiz bir harpten sonra kaza-

İktısat encümeni: nıp 20 sene muhafazası için her tür-
Reis: Rahmi Köken (İzmir), maz- 1ü fedakarlığa katlandıkları zaferi 

bata muharriri: bmail Sabuncu (Gi- kaybetmelerine şahit oldu. 
Reis: Mükerrem Ünsal (İsparta), resun), ktıtip: Dr. Rasim Ferit Talay İngiliz imparatorluğu yeni 

reis vekili: Faik Bay~al (Kayseri), (Niğde), azalar: Berç Türker (Af- bir ıa.rsmtı içindedir. 
mazbata muharriri: Raif Karadeniz yon K.), İzzet Akosrnan (Afyon K.), Fransa Avrupada nüfuz ve 
(Trabzon), katip Fa!dhe Osmen (İs - Ahmet Ulus (Ankara), Nazmi Topçu mevkii olmıyan ikinci derece 
tanbul), azalar: Yahya Galip Kargı oğlu (Aydın), Dr. Mustafa Bengisu bir devlet mevkiine düşmüş.-
(Ankara)), Enver Ada.kan (Balıkesir), (Çanakkale), Hasan Cavit (Çoruh), tür. 
Eyyup Sabri Akgöl (Çorum), Rüştü Mecdi Boysan (Edirne), Emin Sazak 
Bekl't (D. b k r) Tah•in Berk (E Sovyet Rusya bütün bütün ıyar a ı • " - {Erutişehir), Bekir Kale! {Gaziantep). 
laziğ), Gl. Ali Hikmet Ayerdem Kütüphane encümeni: kabuğuna çekilmittir. 
(Gaziantep), Durak Sakarya (Gü- Reis: Halil Etem Eldem (İstan _ Ve dünya hadiseleri yeni bir isti-
müşhane), Hüs;nü Çakır (İzmir), bul), azalar: Dr Gl. B. Ömer Aka- kamete doğru hız alıp gitmektedir. 
Tahsin Coşkan (Kastamonu), Nahid lın (Bilecik), Dr Mustafa Cantekin Diplomatlar başları avuçlan için-
Kerven (Kayseri), Şevk~t Ödül (Çorum), Mihri Pektaş (Malatya). de şaşkın ve sersem bir halde hadi-
(Kırklarell), Mehmet Seyfeli (Kır- Maarü encümeni: selere yetişmeğe çalışıyorlar. 
şehir), Or Gl. A. S . Akbaytuğan (Ko- Reis: Fuat Köprülü (Kars), maz-· Fakat diplomatlar konuşuyor, ve 
caeli), Naim Hazmı Onat {Konya), bata muharriri: Haydar Çerçel (Af- hadiseler yürüyor. 
Vedid Uzgören (Kütahya), Osman yon K.), Akagündüz (Ankara), Tür- M. Zekeriya SERTEL 
Taner (Malatya). Muttalip Öker kin örs (Antalya), İsmail Hakkı U-
(Malatya), Allleddln Tiridoğlu (Ma- zunçarştı (BalıkesiT), Tevfik Bilge ou·· n Gece 
ra§), Rıza Erten (Mardin), Turgut (Diyarbakır), Hikmet Işık (Erzincan), 

Türoğlu (Manisa), Teel Şevku Ali- Hakkı Uzunçarşılı (Balıkesir), Tev- A T t J d 
oğln (Muş), Şükrü Ataman (Muş), fik Bilge (Diyarbakır), Hikmet Işık Y U U U 
Hamdi Yalman GL Naci eldeniz (Erzincan), Hakkı Tarık Us (Giresun) (Başı 1 incide) 
(Seyhan), Rasim Başara (Sivas), Sır- al (G' ) 

Sadri Maksuudi Ars ıresun , teriyorlardı. Külll hüsuf saat 1'9,45 rı Day (Trabzon), Remzi Çiner (Si- N Ö-
....... ). Süreyya Tevfik Genca (Tokat), Talat Onay (Giresun), Dr. eşet • de başhyacak ve 21,07 de bitecekti. 
• ....., mer İrdealp (İstanbul), Hasan Ali · 
Sırrı İçöz (Yozgat), Sungur (Yozgat), Yücel (İzmir), Ressam Şevket Dağ Fakat, hfıdise böyle olmadL Gece 
Recep Zühtü Soyalı: (Zonguldak). (Konya), Ali Canip Yöntem (Ordu), gök yüzünde nyı seyredenler snnt 22 

Reis: Cemil Uybadın (Tekirdağ), Sellin Sırn Tarcarı (Ordu), Ha1i1 ye kadar hiçbir değişiklik ol -
reis vekili: Fa.ik öztrak (Tekirdağ), Nihad Boztepe (Trab1.on), Hamdi madığını gördüler. Bu sıralarda ay 
ınazbata muhaTrirl: Şükrü Ya~n 'Ülkmen (Trabzon), Refet Ülgen (Ur- gökte tabii hali ve parlak şeklı ile 

. !Çanakkale), katip: Hürrem E!'gun fa) • . göz kamaştırıp duruyordu. 
Maliye Encümenr. Saat 22 den sonra, ayın üzerinde 

rrokat), azalar: Esat Uras (Amasya), Reıs': İhsan Tay (Beyazıt) ma7'ba-
küçük bir leke belirmişti. Nihayet 

Rasih Kaplan (Antalya), Halit Ona- ta muharirirl : Emin Draman (Yoz - hüsuf hadisesi vaki oluyordu. Bu le-
ran (Burdur), Fatin Güvendiren gat), azalar: Dr. Galip Kahraman ke gittikçe büyüdü. Saat 23,30 da a
(Bursa), Hilmi Ergeneli 1Çanakkale), (Bursa), İlyas Sami Muş <~.ro~h) .. Hu- yın yarısından fazlası karanlığa gô
Atıf Tüzün (Çorum), İsmail Kemal riye Öniz (Diyarbakır). Zulfu Tığrel mülmüştü. Gece yarısını beş on da-

. (Diyarbakır), Ali Şevket Ôndersev kilca geçiyordu ki, ay tamamen gö
Alpasng (Çorum.), Gl. z_eki Soydemır (Gu-müşhane), Emin İnankur (İçel), 

) rünmez olmuştu. (Erzurum), Nakiye Elgun (Erzurum• Atıf Bayındır (İstanbul), Kamil Dur-
ö Birçok meraklılar dün ~eceki Şükrü Ali Ögel (İstanbul), Esat z- sun (İzmir), Ktızım Gürel (Konya), 

hüsufu görmek için yollara, kırl<lra, 
oğu.z\(Kars), Mehmet Some! (Kütah- Mahmut Nedim Zabcı (Malatya), bina taraçalarına çıkmışlar ve başın-
ya), Emrullah Barkan (Malatya), E- Tahir Hitit (Manisa), Osman Dinçer dan sonuna kadar seyretmişlerdır. 
dip Ergin (Mardin), Mehmet Ali Yü- (Mardin), Esma Nayman (Seyhan), Bu arada eski an'anelerin tesi
rüker (Samsun), Zühtü Du:--.ıkan İbrahim Arvas (Van), Necati Güneri rinde olanlardan korkuya dlış:mleL·, 
(Samsun), M.itat Şükrü Bleda (Sı- (Z.Onguldak). ayın halini görmemek için ksranbk 
vas), Sabiha Görkey (Sıvas), Vasfi (Listenin alt tarafını yann netre- odalara kapannnlar olmuştur. Hcr-
Raşit Seviğ (Sıvas), Galip Pekel (To- deceğiz) halde hadise halkın derin .:ı.lakası i-
kat), Behçet Günay (Urfa), Muhit- çinde geçmiştir. 
tin Dinçsoy (Urfa), Halli Türkmen Dahiliye Vekilimizin Raaathane Müdürünün izahah 
(Zonguldak), Rifat Vardar (Zor:gul-

dak). Nutkunun Avrupada 
Divanı muhasebat encümeni: 

Reis: Faruk Soylu (Niğde), maz
bata muharriri: Mitat Aydın (Trab
zon}, azalar: İbrahim Necmi Dil
men (Burdur), Ahmet Cevat Emre 
(Çanakkale), Nabi Rıza Yıldırım (Ço 
rum), Haydar Rüştü Öktem (Dl•niz
li), Nafiz Dumlu (Erzurum), Gl Re
fet Bele (İstanbul), Hamdi Gürsoy 
(İstanbul), Nasrullah Ergin (İstan
bul), İbrahim Grantay (Kastamonu), 
Nuri Tamaç (Kastamonu), Ft>rruh 

.Güpgüp (Kayseri), Hazım Börekçi 
(Kırşehir), Mustafa Halit Üner 
(Konya), Mehmet Erten <Maraş\ Hil 
mi Çoruk (Mardin), Hüsnü Kitnpçı 
(Muğla), Ahmet İhsan Tokgöz (Or: 
du). 

Gümrük ve İnhisarlar encümeni: 
Reis: İsmet Eker (Çorum), mazba

ta muharriri: (Sadettin Kiraz (İstan
bul), kiıtfp: Sabiha Gökçül (Balıke
sir), azalar: Nafiz Aktın (Amn~ya), 
Dr. Mazhar Germen (Aydın), Dr E
min Cemal Suda (Bolu), İstamat Öz
damar (Eskişehir), Ali Dıkmen (Ko
caeli), Bediz Morova (Konya), Ömer 
Dinç (Kütahya), Abdürrezzak Şeta -
na (Mardin), Dr. Hüseyin Avni Er
can <Muğla), Naki Yüc~kök (Muş), 
Mehmet Günesdoğdu (Samsun), Hu

;..,nn' Onnic: f'vübofi 

Y~ptığı Tesirler 
Londra, 7 (A.A.) - Türk cümhu

riyetinin on beşinci yıldönümü dola
yısile Türkiye Dclıiliye Vekili ve C. 
H. Partisi genel sekreten B. Şükrü 
Kaya tarafından irat olunan nutku 
Timcs gazetesi tebarüz ettirerek neş
retmiştir. 

Anadolu Ajanııının notu: 
Haber a1dığımıza göre Pariste de 

Temps ve Petit Parisien gazeteleri 
bu nutka siitunlarında geniş bir yer 
ayırmışlardır. 

Adliyeye iltica 
Eden ihtiyar 

(Başı 1 incicle; 

mez ii.stüme atıldı. Yanağımı J~
lerile kopardı. Burnumu ısırdı. tts. 
telik de içi sızlamadan, her tarafı.
mı tekmeledi!,. 

Bu ıözleri hepimiz, ihtiyann 
gözlerinden dökülen ya§ların acı 

ııcaklığmı göğüslerimizin içinde 
duyarak dinledik. KartS1na bau -
ramlık esvap alabilmek için eski 
paltosunu bile satmayı göze alan 
bu kuzu ruhlu ve cocuk ka.lr:U ibti-

Hüsuf hadisesi hakkında Kandil
li rasathanesi müdürü Bay Fatin ile 
de görüştük. Bize dedi ki. 

- Ayın tutulması umumiyetle her 
kesi alakadar eden mera1dı bir h&.· 
disedir. Fakat', bunun rasathaneler~
çin olan ehemmiyeti, ancak takvım 
bakımındandır. Yoksa, ay tutul.nası, 
fenni bakımdan hiçbir tetkike nıev
zu olmaz.,, 

Kule bekçisi anlahyor 
Dün gece Beyazıt yangın kulesi 

bekçisi1e görüştiik. Bekçi, ayın tu
tulmasını şöyle anlattı: 

- Snat 18,41 den itibare.-ı gök 
yüzüne bakmağa başladık Gök par
lak ve bulutsuzdu. Ay olduğu gibi 
görülüyordu. Saatler geçti. Hı.isu! ha
disesi olmuyordu. Hayret ediyor -
dum. Nihayet saat onda küciik b:r 
leke peyda oldu. Lekeyi dürblnimle 
seyretmiye başladım. 

Gayet ağır, gittikçe kara!'ıyord ı. 
Nihayet gözden tamamen ltaybcıldu; 

Ay tutulmuştu.,, 

Veledikaraba§ mahallesind eotu -
rur. Altmı§ yarındadır. Ve onun 
dün 1stanbuı müddeium.umfüğtne 
verdiği ıik<iyetname nazarı tfikka
te alınmt§tır. ihtiyar dokt.orltıra 

muayene ettirilmi§tir. Şikayet110. -
mesi polise gönderilmiştir. Şundi 

poli3, l1zım gelen tahkikatı yapa-

Macaristamn ÇektJslovakyadan aldığı araziyi gösterir harita 
Budapeşte, 7 (A.A.) - Macar kı- ayın birinci günü doğrudan ·ioğruya 

talan dün akşam, dün işgal etmele- teati edilen notalarla iki devlet ara
ri lazım gelen hatlara kadar ilerle- sındaki hudut meselesi kat'i halle -
mişlerdir. İşgal esnasında hiçbir ha- dilmiştir. Plebisite müracaat edil -
dise kaydedilmemiştir. memesini istiyen, Çekoslovak kom -

Başvekil Ankarada 
Ankara, 7 (A.A.) - Başvekil C#i 

lal Bayar bu sabah İstanbuldan An 
karaya dönmüş ve istasyonda Büyü) 
Milht Meclisi Reisi Abdülhalik Reli 
da, Vekiller, mebuslar, Ankara vat 
ve belediye reisi, Emniyet direktörf 
tarafından karşılanmŞır. 

şularile ola nmünas~batıoı ıslah e\· 
Macar - Çek müzakereleri mek arzusunda bulunan Polonya ol-

Prag, 7 (A.A.) - Viyanada ve- muştur. Çekoslovakya tarafından Po 
rilen hakem kararında arazi terki lonyayn terkedilmiş olan arazının 
meselesinin halli için Macaristan mesahası takriben 1050 kilometreye 
ile Çekoslovakya arasında doğru - baliğ olmaktadır . 
dan doğruya icrası derpiş edilmiş Rütenyadaki hadiseler 

Başvekil gar salonunda bir müd 
det istirahat etmiş ve kendileriıı 

karşılamağa gelen heyeti vekile az• 
larile görüşmüştür. 

olan müzakereler, bu ayın 8 inde Hu Varşova, 7 (A.A.) - Başvekil ge-
dapeştede Macar hükumetile Çekos- neral Slavoj Skladkovski, Ukranya 
lovakya sefiri arasında başlıyacak - milli demokrat partisinin şefi Vasil 
tır. Bu maksatla bir Çekoslovak kuP Mudri'yi kabul etmiştir. Mumaileyh 
misyonu, bugün Budap~eye hare - başvekile son üç hafta zarfında Şll'
ket etmiştir. kt Galiçyada ve bilhassa Lvov'da ce

Çekoslovakya, Polonya 
Üe de anltıfh 

Budapeşte, 7 (A.A.) - Pat ajan· 
sından: 

Pragdaki Polonya sefirile Çekos
lovakya hariciye nazırı arasında bu 

reyan eden hadiseler hakkında ma
llımat vermiştir. 

Geçen cumarte.;ı ve paza:- giinle
ri ayni mıntakada Polonyalı talebe
lerle Ukranya milisleri arasında ye
niden hadiseler çıkmıştır. Arbedeler 
esnasında birkaç kişi yaralanmıştır. 

Dayak hikayesi 

. 
Söz Düellosundan Sonra iş 

•(Başı Z incide) 

lar ve en mutena haberler ara.sındı 
neşrcderler. Bu tehalüke sebep bif 
zat dayak değildir. Bir bü.yük şehlı 
de, günde en az bir kaç bin d:ıyJ 
atılır ve yenir. Bunlann hepsini y8' 
mağa ne imkan, ne liizum vardn f 
dayağın şöhretler arasında cercr 
nındadır. 

T esh hata Dayandı Ben bu ıatırlnrı yazarken, bu il 
edibin hiribirile tokatlnşmııstnı ki 
görmU değilim. Babıali caddesi 1' 
ce~it nJr.e dnvnldaro ahnc olmn~t 
ffattn yeti enlerin ri"nyetine go 
tnhmetli l\fitat Efendinin dayak 
mndığı pek az muasırı "•armış. 

(Başı 1 hlCtde J 
azırda :rncm.l~ct.ln ınUdaf'lır 

as · edilen h t tayyarele
rinin mik~n 2700 ·dür. Bu :rıı:dar 
2 misline çıkarılacaktır.Bundan maa 
da tayyare fabrikalan sen'?de azami 
40.000 tayyare çıkarabileceklerdir. 

İngiltere, hava kuvvetleri için gele· 
cek seneler içinde bir milyal;' tngiliz 
lirası sarfedecektir. 

Parlamento yarın (bugün) açıla

caktır. 

Hitlerin nutuklannın akisleri 
Londra, 7 (Hususi) - Her Hitlcr 

dün Vaymarda söylediği nutukta İn· 
giltere siyasilerinin bir~a~ından bah 
sederek harp tarnftarı olan bı.ı z.atın 
bir iki sene sonra iş başın!l geçme· 
lerinin muhtemel olduğunu. ia~at 
onların Almanyayı yıkmalarına ım· 

kan vermiyeceğini söylemişti Hıt

ler nutkunda eski harbiye nazırı ve 
muhafazakar mebus Çürçilden. esıti 
hariciye nazırı Mister Eden'den işçi 
mebuslarından Mister Greenwood -
dan bahsetmiştir. Mister Grecnwood 
evvelce, Avrupadaki diktatörlüklerin 
kalkmasını istediğini söylemiş. Hitler 
de onun Almanya ve İtalyanın yıkıl
masını istediğini söyle:nekle muka
bele etmişti. 

C hurchilI' in mukabeleai 
Mister Çürçil bugün lngiliz mat

buatına beyanatta bulun 'llUŞ ve Her 
Hitlere cevap vererek büyük bır ılev
let şefinin resmi bir m~vklde bulun 
mıyan hatta bir parti ş.:fi bile olnıı· 
yan bir mebusun sözlerınc!en endi
şeye düşmesine haS'ret ettlğin~ kay
dettikten sonra demi~1:ir ki: 

" - Herkesi harp istemi.' ki~ it -
ham etmeden evvel bu büyük aclam 
kalbini ve vicdanını yoıd.ımahdır. 

İngiltere imparatorluğ'Jnun anaııı;i 
ile Fransız cümhuriyetı"\in ahalisi 
Almanya ile yanyana su~h içınde ya
şamnğı samimiyetle arzu etm'!kte -
dirler. Fakat lJu iki meml~etin hal
kı haklarını ve eski medeniyetlerıni 
müdafaa etmeğe de sam\,."lıiytıe az -
metmişlerdir. Bunla: hiç ~ıms~nin 
aleti olmak istemezler. 

Mister Greenwood da, Her Hitlere 
cevap vermiş ve Almanya ile İtalya 
ya değil, fakat diktatörlüklere 
düşman olduğunu söyleml~tir. 

Londra gzeteleri, V':lvmar nutku
na pek fazla ehemmiyet vermemiş, 

Taymis bir başmakale yazmarnı~1.tr. 

Dcyli Telgraf, Hitlerin i !~i anla~ -

halbuki, Çeınberlaynın beş gün ev\•el 
"bö l btr 1lı ali 6erp~ ettlğinı an
latıyor ve itler1n bu ~JkılCle hare 
ket etmekle bu imkS"lı köılettığim i
lave ediyor. Bu gaz;ett!. \!:~·.,.~ Gri
nvoodun Almanyaya ait sözlerini tas 
vip etmemekle beraber He; Hi•:l'Jin 
bu şekilde cevap vermesini dP. doğru 
bulmuyor. 

Mançester Gardiyan, Almanya ta
rafından, diğer milletlere tariz edil
mediği hakkında Hitıec tarnfınaau 
söylenen ı;özlere cevap vererek "G'>
bels, Göring, hatta Hitler tarafın
dan söylenen nutu.ıdar mP.yc!aPda ,. 
diyor. 

Taymis İngiltere harici siyaseti -
nin Çemberlayn taraL1dan gysteri·
len yolda yürüyece~·nı söyledikten 
sonra şu mütalealan ilüve ediyor: 

"- Yann başk'i bir huki'.tmct ik
tidar mevkiine gelecek clursn başka 
bir program unsurları bulamLyacak
tır. İngiliz efkarı u:numiyesinio bü
yük bir ekseriyti ne istedığini pekal~ 
biliyor ve kalben tamamile Çemb~r
layinle beraberdır Efidırı umutnıyc: 

sulh lehinde gayretler sarfediP:::-kt>n 
Hitlerin" dün V'ly:ncı:da bah;;ntıyi 
prensipleri tatbiı<a hazır bulunacak
tır. 

Bu ise mütek;ı!:ul i:i:- n.u-:amaha. 
müsavat dairesindeJ müzakerat ve 
silahlar hakkında iJir ıtilaf gcklınde 
harpçuyane emeHerden :!eragat t;urı:a
tile kabil olocaktır •• 

E! Ne olacak canım! İnsan d~ 
mi hunlar? Hiddet eder, dövüş. 
Bundan tabi~ ne olabilir? ~dip ~ 
mck eli ayagı 'bağlı veya yuzü g~ 
sanlı, hareketten sakıt ve ten 
den masun lıısnn üstünü bir mabl 
demek del:rildir ya! 

Doğrudur. Ben de o iddiada d 
lim! Yalnız naçizane işaret etmek 
tediğim nokta şurası: 
Dövilşmek zannedildiği gibi 

nız sporcuların inhisarı altında 

ğilmiş. Sırasına göre fideba da dö 
şüyormuş. Şu farkla ki: 

Sporcu dcliknnlıdır. Oyunmı 

müsabakanın harnretile mütebe 
bir haldedir. Öteki ise yüksek 
leğinin verdiği edebi vekan giy 
l:nnı serin, durmuş ve durulmuı, 
Çırbaşlı bir adamdu. 

Dayak hldiselcrinde bu fark 
min lehine, kimin aleyhinedir or 
nı siz kestirin! 

Japonlar 
İlerliyor 

B. FELEK 

(Ba.,ı l incide) 
Hariciye nezareti namına söz 

lemeğe selahiyettar bir zat, Japo 
Londra, 7 (Hıısusı ı - T ,ıymis ga- ile Fransa arasındaki müzakere! 

zetesi Mister Çembı!r:aymn Parıs zi- dostane bir hava içinde devam 

lngiltere hakiki mukarenet 
arıyor 

yaretinden ve bu ziyaret esnasında .. 1 · t' 
• mekte oldu~unu soy emış ır. 

kanuşulacak mePıelerden ba.ıseden Mumaileyh, halihazırda 
bir yazısında İngiltere başvekilinin Çini ve Kuangçe Kuang tarikile 
her meseleyi ve her lhtilitfı mJuıke- Iah ve mühimmat yapılmakta ol 
re yoliyle halletmer. niyetinde oldu ğunu kabul ve yakında bütün tic 
ğunu tebarüz ettir70:- ve onun s; tin duracağı ümidini izhar etırıiŞ 
}ahlanma işini ..ic istikrar ettırecek Fransa hükumetinin bu tic 
bir anlaşma şekli dücıLındu~ıimi soy- kendi isteğile nihayet vermemesi 
lüyor. Taymis divor ki: linde Japon hükumetinin ittihat 

"İngiltere, umJmi .ı.ılhu garanti deceği karann ne olacağı sureti 
etmek için Almanya ile hakiki bıt sorulan bir suale cevap veren bu 
mukarenet araştırm~kt:ld:r •. , lJeyli Japonyanın kendisini müdahal 
Telgraf gazetesı, Hitlerin son :ıut - mecbur edecek vaziyetler karşısı 
kunda Çemberlayn hakkında hlcbir kalmadan daha şiddetli bir hare 
cemilekiir söz söylemeaiğmı knyde- bulunmnsına ihtımal vermekten 
diyor. Deyli Meyl gazetes! Almanya tine eylemiştir 
ile İngiltere arasındaki her ihtilafın ~~~~~~~~==:!!=:!!~!!!'J 
kat'1 surette hallı la~m ı;e:.?ğmi söy şündüğüniı, anla•ıyor. Deylı J'_,l::ı 
!emektedir. se göre Çemberlayn sillıhlan na 

Gazeteler silAhlanma bahs!nde ln nşını durdurmak irin clmdl'n ı:: 
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BELGRAT MEKTUBU: 

ugoslavyada Seç~.m 
İçin Hazırlık Başladı 

Bu Seferki intihapta Hüklimet Partisinin 
zami Müzaheret Göreceği Anlaşllıyor 

TAN 

U UBAT U • • BAH RA L • • 
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) 

ln 
e mOslilrnan mebuslardan Mehmet Spaho 

Bclgratta Skopçlna b ası v 

b. · den) betile söylediği ilk nutkunda de-

B clgrat, (Tan muha ırın ·şı· ki. • 
1 da Skupçi- mı ır . 

- Yugos avya !ara "Öyle zannediyorum ki, hiç bir 

Pirinç, Mercimek, Bezelya, Yulaf, Arpa, Nohut; 
Patates, Fasulye, Çavdar ve sair Hububat unlarile 
Pirinç Nişastası, Buğday Nişastası, K~run Flor. 

Tarçın, Karabiber, Beyaz Biber, Kırmızı Biber, 
Kimyon, Yenibahar, Karanfil, Zencefil, Sahlep ve 

Sofra Tuzları. 

na meclis seçimi için hazırlık Yugoslav hükumeti benimki ka-
ba Sc i ıı ktınunuev- ' şlanmıştır. ç m mlek t 35 dar iyi vaziyette olmamıştır. Bu-

1915 den beri tevekkufsuz mesaisi neticesi Beynelmilel sergilerde kazand ğı 
velde yapılacaktır. Me e . nun için şimdi Yugoslav milleti, 
seçim dairesine ayrılmıştır. Bu s; doğrudan doğruya benim listeme 
ferki meclise 368 mebus girece - müzaheret etmelidir.,, 

tir. . intiha- Buna mukabil, muhalefeti teş- o o 
Seçim kanunu mucibınce _ _ kil eden partiler Stoyadinoviçin 

b 21 'kmal eden butun ' ata, yaşını 1 . ız zabi- müteveffa kral Aleksandrın politi-
erkekler gireceklerdır. Yaln k d i h' -• ıt· - · · .. .. h · çtir asın an n ırw. e ıgını one su-
tan ve askerler bundan arı · rerek itirazlarda bulunuyorlar. 

ile müstahzaratmm mükemmeliyet ve nefasetinde iritilmez bir kuvvet olduğunu isbat etmitti~ 
Beşiktaş • Kıhcali, Telefon: 40337, lstanbul, Nuri Çapa 

liği · ·n 30 yaşı-
Mebus namzet ıçı edi- B. Stoyadinoviç bir seçim nut-
b.tirm' ı ak lazımdır. Bel ' 

nı 1 ış 0 m . . kunda da muhaliflere cevap vere-
ye reisleri de namzetliklerını ko- ek d' k. 

'}dikten son- r ıyor ı: yabilecekler, fakat seçı . BASURLULARA MÜJDE llf///IJ--•KASAYI YAPAN KUMBARADIR! ---.tl 
ra belediye reisliği vazifeler~~ ter- "Köylülerin borçlarını azalt -
kedeceklerdir. Namzctliklerını ko- hm. Artık işsiz yoktur. Dinar, sta-
yacaklar hiçbir siyasi, dini cemi- bilize edilmiştir. Hükumetin öde-
yet ve teşekkülle alakaları. bulun- yişl muntazamdır. Harici siyaseti-

:Jütün dünyada milyonlarca basu rluyu kurtaran ve bir 

mevcudu kalmıyafi Almanya nın meşhur basur ilacı 

Serveti yapaıı vaktinde ve yerinden alınmış bir piyango biletidir. 

iş Bankası Karşısında 15 Numarah 

maclığını tasrih cdeceklerdır. miz düzgündür. 18.000 mahkumu 
affettim. Kanunlan liberal suret- , 

Y eni seçim, için iki namzet EDENSA G 
listesi neşredileceği anlaşı

hyor. Bu listelerden biri hükume
ti temsil eden Başvekil Stoyadino
viç, diğeri de birleşik muhalefetin 
başında bulunan Hırvat önderi Dr. 
ı,rı...u-- :ıı• - -wu "" ... &.txuaıı-ııuzırıa-

nacaktır. Sabık nazır Lötiç'in re
tsliğ; nde bulunan "Sbor,, isminde 
bir siyasi grupun da ayrı bir lis
te neşredeceği bildiriliyor. 

Hükumeti temsil etmekte olan 
r~dikal partisini, müslümanlar .~e 
bunların başlarında bulunan mus
lürnan nazırlardan Behmen ve 
Mehmet S,mho da takviye ediyor
lar. Seçim münasebetile, hükümet 
Partisine yeniden bir çok siyasi nü
fuz sahibi kimseler girmiştir. Bun 
lar, Dr. Stoyadinoviç ile müzake
re~e bulunarak seçimde beraberce 
mucadelcyc girişeceklerini bildir
rnışlerdir, Birkaç sene önce kuru
~n sosyal radikal partisi de se
çnnde hiikOmet pa~tisile müttefi
kan hnreket etmek kararını vcr
nıiştir. 

Ayni s .. retıe, sabık dahiliye na
zın Boja Makslmoviç'in taraftar
ları da bu seçimde hükiı.metin ta
rafını t t u mnk arzusunda bulun-
nıuşlardır. 

B ' ı _ ır eşen muhale! et, bilindiğine 
gore, Maçek'i L '"b . 1 
P 'b' n u a Yovanovıç e 

rı ıevi"lerln . . :. ve Atsa Stanoevıçın 
p~rtilerinden müteşekkildir. Ve se
çıme .. muştcrek bir liste ile çıka-
caklardır. 

Müslüman naıırlnrdan Mehmet 
Sp7honun Bclımenle hükumet lis
tesınin başlıca namztleri arasında 
yer alacakları anlaşılmaktadır. 

Y v';ıslavyada mebus seçimi
. ne karşı halkın nösterdiği 

nlaka çok büyüktür. Şehirlerde 
parti komiteleri namzetlerini ta
yin etmek üzere sık sık toplanma~ 
ğa başlamışlardır. Yine propagan
da maksadile ayın altısında hüku
met partisi namına, Priştina, Ku
manovo, Leskovets, Pojarevats gi
bi bir çok knsnbalardn büyük top
lantılar yapılmış, bu içtimalarda, 
nazır Vü snylavlar bir çok nutuk
lar söylemi şlerdir. 

B. Stoyadinoviç, seçim münase-

te tatbik ediyorum . ., 

Sosyal politika nazın ve radi
kal partisinin propaganda şefi Dra 
gitsa Tsvetkoviç de şimdiki Stoya
dinoviç hükfun tinin programı 
:a:au.n:nıııo:a uuıunuaga uu vc::r-aıın-ı;liiiif 

ta şunlan söylemiştir: 
11

- İktidarda bulunalıdanberi 
Dr. Stoyadinoviçin idaresi, daima 
ayni yolu ve siyaseti takip ediyor. · 
Hükumetin Hırvat meselesindeki 
hareket tarzı, Hırvatlık~i ağır 
vaziyetin tashih edilmesi, bilhassa 
5 mayıs intihabatı esnasında iyi 
münasebetler temini suretile Hır
vatlarla anlaşmaktır. Dr. Stoyadi
noviç, icap eden herşeyi görüp yap 
mak için bir peygamber de ola -
mazdı. O, her rcal adamın gidece
ği yoldan gitti.,, 

' 
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YENi ESERLER : 

Yeni Bir Mecmua 
Ankara lisesi eski edebiyat mual

llıni şair Yahya Saimin arkadaşlarile 

birlikte "İleri Hayat,, adında edebi, 

içtimai aylık bir fikir ve kültür mec

muası çıkacağı haber alınmıştır. O

kuyucularımıza şimdiden müjdele

riz ve muvaffakıyet dileriz. 

Maarif Cemiyeti 

Piyangosu 
5-11- 938 Cumartesi · günü An

knrada çekilen Türk Maarif Cemi
yeti eşya piyangosunda kazanan nu
maralardan bazıları: 

4000 lira 
1000 .. 
1000 .. 
400 .. 
400 " 
400 .. 

200 " 
200 ,, 

200 " 

4310 
363 

13004 
11202 
13887 
~2820 

16675 
14342 

3151 
Diğer kazanan numaralan y:ırın

dan sonra neşredeceğiz. 

i MALOL CEMAL G ŞES NDE 
bir bilet almakla günün birinde I~ Bankasında siz de bir .. ___ mı--• kasa Y:iraiayabilirsiniz. 

~p MiTR 
BiR YILDA 100 KiTAP 

Yok be.hasma zengin bir kütüphane sahibi olmak 
istiyor musunuz? Öyle ise, size müjdeliyehiliriz. 

Sabiha Zekeriya senede 100 kitap DeJrebnek üzere 
1 O kurutluk bir cep kütüphanesi tesis etmif tir. Bu kitap- ' 
lar 10- 64 aayfalrlc eserler olacak, fakat dünya ed~biya. 
tmm eski ve yeni bütün eserlerini, fikri, siyasi, içtimaJ 
bütün hareketlerini toplıyacaktır. Bu eserleri bir araya 
getirdiğiniz uman gayet zengin bir kütüphaneye sahip 
olmUJ olacaksınız. 

Cep kütüphanesi hakkında bir fikir edinmit olmak 
için sağ ve aol sütunlardaki kitap listesine bir göz abruz. 
Bü~n bu eserleri senede 10 liraya, yani iki üç kitap pa· 
rasıle elde edebilecek, ve okuma ihtiyacınızı temin ede
cekainiz. 

. ~ler hakkında daha fazla mahinmt istiyenler, 
tımdıden TAN Matbaasında Sabiha Zekeriya namına 
müracaat etmelidirler. 

aıvrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen Fosfatin Necati yedir. Bahçekapı Salih Neca 
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Amerika Sergisine 

Gönderilecek 
Eserler A yrıhyor 

Nevyorkta açılacak beynelmilel 
sergi için muhtelü komisyonlar muh 

MÜTEFERRİK 

Son 48 Saatte 
Dört Şiddetli 
Zelzele Oldu 

ÜNİVERSİTEDE 

Mevcut Teşkilat 
ihtiyaca Göre 
Genişletilecek 

telif kollar halinde hazırlıklarına de- Kandilli rasathanesindne bildiri!- Üniversitenin talepe mevcudu, 
vam ediyorlar. Sergide şimdiye ka- diğine göre, son 48 saat zarfında ay- son yıllarda bir hayli artmıştır. 
dar yeni Turkiye hnkkında ecnebi ni merkezden geldiği ve merkez üs- Mevcut. teşkilat, bütün taıebeyi o'ku
dillerde yazılmış eserler gibi, tez - tünün İstanbuldan 8900 kilometre tabilmeğe müsait değildir. Bu hal 
hip, cilt, minyatür, nakış ve yazı. iti- mesafede olduğu tahmin edilen çok talebenin yer btılmaQt maksadiJe 
barile yüksek olan Türk eserlerı de şiddetli dört zelzele kaydedilm:ştir. sabahın altısından itibaren FaküI
teşhir edileceklir. Bunun için ~i .k°: Bunlardan en şiddetlisi olan birınci- te dershanelerini doldurmalanna se
misyon faaliyet halindedir, Bırıncı si bu ayın beşinde saat 10 u 55 daki- bep oluyor. 
komisyon şimdiye kadar Türkiye hak 1ka, 49 saniye, ikincisi yine o gün sa- Ve bu yer kapma mecburiyetidir 
kında ecnebi dillerde 800 kadar ki- at 13 ü iki dakika 30 saniye, ü,ün- ki, son günlerde talebe arasında bir 
tap yazıldığını tcsbit etmiş, bun~arın cüsü ayın altısında saat 11 i 6 daki- yeni hadiseye yol açmış ve rPktör
bir kısmını bulmuş, bir kısımlarını ka, 8 saniye, dördüncüsü de dün ge- liik vaziyeti vekalete bildirmiştir. 
da ısmarlamıştır. Bu kitaplar lisan ce saat 23 ü 51 dakika 17 saniye ge- Öğrenildiğine göre, Ü'nıversite teş-
bilen muallimlere okutturulmakta - çe vu.kua gelmiştir. kilatmın ve dershanelerinin ihtiyaca 
dır. İkinci komisyon da Topkapı sa- Ticaret Odasında göre genişletilmesi için derhal te~ 
rayı drektörü Tahsin Öz'ün riyase- o·· k.. T 1 t kiklere başlanmıştır Üniversite rek . un u op an ı · -
tinde çalışmaktadır. Bu komısyon da A k d b · · d t la k törü Cemil Bilsel bu mesele etrafın· .. .. .. n ara a u ay ıçın ~ op naca • -
uç gun ev~el lopkapı sarayı, Turk 1 1 t ~hl k · · t" k da izahat istiyen bir muharririmize • . . .. . . o an e ezgcı an ongresıne ış ıra 

ve İslam eser .. erı rnuzelerıle dığer d k hh k ·· d- 'vekaletten gelecek talimata göre ha .. .. . . . e ece mura as seçme uzere un -
kutuphanelerdekı kıymetli eserlerı . od d b" t 1 ı reket edilecegv ini söylemiş bu hadi . . . - . tıcaret asın a ır op antı yapı - , -
tetkik etmış, ve scrgıye gonderıle - T 1 t d · od 1 sel.erin mevcut teşkilatın ihtivaca . . . rnıştır. op an ı a tıcaret ası sa- • 
ceklen seçmıştır. Bunlann arasında . -d·· 1-w- f d h 'ıkati gelmemesinden doğduğunu na. 
Eh .bek" B h · D" k'' . ğ nayı mu ur ugu tara ın an ar.r -

u ır e ramı ımeş ı nın co - 1 b. . . . ve etmiştir 
fy p· · R · i B k"t b lanmış o an ır nızamname prn1esı . 

ra Ha~ı, ırı c~b~ karryycli 
1 

al ı okunmuş, müzakereden sonra kabul * Ünversite tarafından tertip e-
ve unername gı ı ıymet eser er . . . . . 

d edilmıştır. Kongreye murahhas ola- dılen serbest konferanslann illet bu-
de var ır. · · ·· t 18 lO"d f ·· Dr S . . rak yazma ve dokuma kooperatüı gun saa . a pro esor . ag-

N evyork sergısinde bır de okuma re!si Yahya Yılmaztürk scç~:miştir. litzer tarafından verilecektir. Mev-
köşesi kurulacaktır. Buna ait hazır- Kongrede bez ve dokuma kaliteleri- zuu "Şeffaf insan,, dır. 
lıklara da girişilmiştir. nin ıslahı, uzunluk ve genişliği ay- * Üniversitede İnkılip derslerine 

lzmirde Tütün Piyasası 
Ac;ıhyor 

İzmir, (TAN) - Tütün piyasası 
ayın 14 ünde açılacaktır. Türkofis
te, valinin riyaseti altında bir top -
lantıda bütün Ege mıntakasında tü
tün piyasasının o tarihte açılmasına, 
yalnız Balıkesirin İrvindi nahiyesile 
Kütahyanın Uşak kazasında, Ata
bey ve Emed nahiyelerinde ayın 21 
inde açılmasına karar verilmiştir. 

-0--

*Öteden'beri esrar kaçakçılığı 
yapmakla maruf Dayı Yani dün Ga

latadan geçerken şüphe üzerine çev

rihniş, üzeri arandıi?ı zaman 15 ırram 

esrar çıkmıştır. . • 

ni olacak surette dokuma yapılarak bugünden itibaren başlanacaktır İlk 
kalite ve boyla~a göre her verde dersi eski maarü vekili profesör Hik
ayni fiyatla satılmasının temini yo- met Bayur verecektir. 
14,nda alınacak tedbirler kararlaştırı-
lacaktır. 

Bekar Esnaf lc;in 
Yatakhane 

f stanbuldaki bekar esnafın uc-uzca 
yatacak yer bulabilmesini temin için 
esnaf birlikleri tarafından yüz kişi
lik bir yatakhane açılması düşiinül
mektedir. Geniş bir bina bulunduğu 
ta-kdirde yatakhane için sarfı lazım
gelen üç bin liranın esnaf cemiyPtle
rl varidatından temini muvafık gö
rülmüştür. 

Doğum Dispanserleri 
Sıhhiye Vekaleti, muhtelif vıla -

yetlerde verem dispanserleri gibi do-

ğum dispanserleri de açmağa karar 
vermiştir. Bu karara uyularak vila
yetimizin bütün kazalannda da birer 
doğum dispanseri kurulacaktır. Her 
viliiyet, bu maksatla bütçeye tahsi -
sat koyacaktır. 

Şehrimizde açılacak dispanserle • 
rin adedi şimdilik dokuzdur. 

* Güzel Sanatlar Akademisi di
rektörlüğü, talebeye ve halka sanat 
mevzuları etrafında bir konferans se
risi tertip etmiştir. İlk konferansı ö
nümüzdeki perşembe günü Üniversi
te profesörlP.rinden Sekin Tunc v"re
cektir. 

p: ........................................................ ... 

KUGELFİŞER 

Bil YALI 
YATAKLAR 

Dünyanın tanmmr• en iyi nılmanlandrr. 

Ve emsalinden daha ucuzdurlar. 
Toptan ve perakende satıı yeri: 

--OSMAN T A Ş Ç 1 O "" L u Galata, v_?yvoda caddesi No. 84 --
\::7 Karakoy palaa karşısında 

... ~ . .. ... . .. 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Çocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından Def" 

redile'n Yeni Çocuk Ansi.k· 
lopedisi her çocuğun mutlaka sa· 
hip olması lAzım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün maltı.matı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bft. 
tün dünya llsanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, F.aik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık Ud büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

.. ·T.A·N .. Neşriyat E-vl 
• ~ • 

4 ·> 4.'( .. ),:,.. • 1 ·s t a n b u l 

mektep talebeSUıe aynca renznat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil. bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır Çün
kü bütün dersler bu eserde ~ 
simlerle ve geniş malOmat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
dllrup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULOA TAN MATBAASINA 

Yent Çocuk Ansfklopedilt bl'OfOrtın· 
den bir tane röndermenlzt ve mu· 
aWmlere alt 10n fiyatınızı blldirme
nlzt rica ederim. 

irim: • : • : 
• • • . . . . • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • . . 

TAN 

POLİSTE 

Bir Kamyon Caddede 
Çukura Yuvarlandı 

1 

Evvelki akşam Sirkeciden Tekir
dağına hareket eden şoför Hüseyinin 
idaresindeki yük kamyonu dört ton 
kömür ve bir ton kadar tüccar eşya
sile Yeniçeriler caddesinden geçer -
ken yolun tamiri için açılan hendek
lerden birine düşmüştür. Kamyon 
hasara uğramış, fakat içindeki in -
sanlara bir şey olmamıştır. 

Bir Otobüs Tramvaya 
Çarptı 

Şoför Hüdaynin idaresindeki 
3826 numaralı Kurtuluş - Bayezit 
otobüsü evvelki gün Divanyolundan 1 

geçerken direksiyonunda vukua ge
len bir anza yüzünden 663 numaralı 
tramvaya çarpmış, hem otobüs. hem 
tramvay hasara uğramışlardır. Yol
cular kazadan müteessir olmamışlar
dır. 

8 - 11 - 938 

Bütün ıstwabların çaresi 

SEFALiM 
Aklınızda bıtacağmrz ve 

cebinizde tafrmanrz 
li.zungelen yegane ilaç 

SEFALİN 
dir. 

• • 
geçırır 

1 ve 12 lik ambalajlarmı 
her eczaneden arayınız. 

Bir ~ektepli Tramvaydan ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Düıtü 

Evvelki akşam saat on yedide Ye
dikuleden Sirkeciye hareket eden 
vatman Ahmedin idaresindeki tram
vay Ağahamamı önünd~n geçerken 
Kuleli lisesi on birinci sınıf talebe
sinden Sabahattin ön sahanlıktan at
lamak istem ş, fakat muvaffak ola -
mamış, düşerek başından ve vücu
dunun diğer yerlerinden ağır suret
te yaralanmıştır. 

* Evvelki gün Boyacıköyünde 

Bayan Rozvinanın evinde elektrik 
tellerinin kontak yapması yüzünden 
yangın çıkmış, evin kaplamaları yan
dıktan sonra söndürülmüştür. 

* Ycnişehirde Arslanyatağı so -
kağında Rizo apartımanının kalori -

fer dairesinde de yangın zuhur et -

miş, fakat derhal söndürülmüştür. 

Öksürük Surubu 
1 

11 Sirop Pectoral ıı 
Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşlan te
mizler. nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bil.hassa §ay• 
nı tavsiyedir. 

• 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - 1STANBUL 

" . 
HAFiF - LATiF 
25 SİGADA Kr,s. 20 
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bAs AGQI~ GRiP NEZLU 
ll~OMATIZMAYA KARSI 

GR!P SALGINLARINDA 
FENA HAVALARDA 
SOÖUK GÜNLERDE 

Her sabah bir tele koıe 

NEOKORIN 
almakla sıhhatlnim sigorta 
e~ olursunuz. 

NEOKORIN MI::ı ~:::~ 
Tek kaşe 6 kuruş " 

6 lık ambalaj 30 ku~ 
Her eczanede ıbulunur ______ , 

________ !, 

En ~E WN ha~~~ en 1 
mütekrunil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aranan 
radyodur. Yalım Beyoğlun
da B A K E R mağazalarında 

satılmaktadır. 

Kolaylık·$ıktı.~ 
H• • t•r'u n.•I k•lıJhlt a...0 

,. •• , .. .............. , .. ~ .... ı..ıı 
!Ola J8p lfMıt OIH •• HAtl .... .... 
fettan ı•r•Nlı ftklllı ıla teMI• ..., 
.,19 eıu.ı.r. H~tıtıı l•celtlP YIW 
Hıla• teuelt.O•I .auıu,; " •• 
••dld ....... u ...... ~ ~··,,... ···-· l'"lptı. 7 ,, • llrM•• ttı ... .., 

!-••J prt raln !_!t • ... 

TAN 

.. 

RiP'e 
KARSI 

EN i y i CARE 

BiR KASE 

ME iM 
DIR. 

NEVRALJi KIR I KL I K 
KIRGINLIK BAŞ - DIŞ 

ve BÜTÜN AGRILARI HEMEN KESER NEZLf 
İSMİNE DİKKAT EDİNİZ. 

1 
ADEMİ İKTİDAR 4111-

ve B E L G E V Ş E K L 1 G 1 N E K A R Ş 1 

HORMOBI 
~Tabletleri her ecza.nede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobm)-( , 

Konya Asliye Hukuk Mahkemesin

den: Hazinei maliyeye izafetle Kon 
ya hazine avukatı l\.:Iümtaz Ataman 

tarafından Konya Jandarma kuman
danı binbaşı Niyazi ve Yozgatta mü

tekait jandarma kaymakamı 241 si

cil numaralı Ali Rıza ve Kırşehrin

de jandarma hesap memuru 1891 si· 

cil numaralı Emin ve İlice kazasın

da jandarma binbaşısı 2598 sicil nu

maralı Salih ve Burdurda jandarma 

birinci mülazimi 3191 sicil numara

lı Ahmet Hamdi ve $avurda t-ieki

zinci jandarma alayında 2657 sicil 

numaralı yüzbaşı Cevat aleyhlerine: 

Müddealeyhler, vazifelerinde ihmal 

ve terahi göstermeleri yüzünden 

2271 lira 70 kuruş kıymetindeki 

muhtelif eşyayı askeriyenin 8.5.340 

tarihinde ziyaına sebebiyet vermiş 

olduklarından bedelleri olan 2271 

lira 70 kuruşun müddealeyhlerden 

tahsiline dair ikame olunan davanın 

gıyaben icra kılınan muhakemesi 

neticesinde: müruru zaman nokta

sında mukame davanın reddine dair 

sadir olan 13.11.937 tarih ve 798 sa
yılı ilam müddeialeyhlerin ikamet

gahlan meçhul bulunmasına meb
ni tebllğ makamına kaim olmak ü
zere ilan olunur. 

TÜRK TİCARETBANKASI A.Ş. Sahihi: Halil Lutfi Di>rdüncii, Gaze
tecilik ve Nt'şriyat T. L. ş., umumi 
neşriyatı idare eden: M. Rasim Öz-

Beşi de yedi ay lılı: dopuşlar ve eafdırlar. · Fakat 
pyet aarin " uyıftırlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildlerine nasıl itina etmeli? Hangi aabunla yıkamalı ? 

Mntebuaıalu diyor ki : Sal r.evtin vatı ve yalmz 
Palmolive ı&a.bunu kullanmalı. 

Çnnlı:i. Palmollve'in terkibinde zejtln yatı vardır. 

Hiçbir baf"an yaf1 ve aun' i boya yoktur. Bunun için

dir ki Palmolive'in yatla köpiitil yumuşatıcı ve mini 

lldnilerin cildi için pyet faydalıdır. Sizin ve cocuk· 
lınnızın ailzellitl için Palmolive'i lcullanınu:. 

gen; basıldığı yer TAN Matbaası 
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Bütün dünyada Radyo tekniğinin öncüsü olarak tanınmıştır. 

Beş kıt'ada 70 den fazla memlekette 

TElEFUNKEN RADYOLARININ .. ....... - ___, -
Satılmakta olması, bu markaya bütün dünyada gösterilmekte olan itimadın en büyük de6Uclir. 

-
\1938 Berlin radyo sergisinde _ilk dört _ gün zarfın~a 

- . -

25,000 TELEFUNKEN radyosu satılmıştır. 

TELEFUNKEN RADYOLARININ 
üstünlüğüne bundan daha canh bir misal olabilir mi? 

Türkiye vekili 

ELEKTRON TÜRK ANONiM SIRKETI 
Galata, Voyvoda caddesi 58 - 62 No. 

Telgraf adresi: Elektron - lstanbul 

Telefon: 41460 

Ankara satış yeri 

ELEKTROFEN TÜRK ANONiM SIRKETI 
An af artalar caddesi 1 O No. 

TELGRAF Adresi: ELEKTROFEN - ANKARA 

Telefon: 1287. 

-
Bütün vilayet merkezlerinde satış acenteleri vardır 


