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lsviçre Manevraları 

İtalya Bu Hareketi 
Hiddetle Karşılıyor 

Almanyadan Çeklere 
• 

Yeni Bir ihtar 
Südet Almanları Aleyhine Çekler 
Tecavüz ve Tahrikat Yapıyormuş 

--------------------------,, Müıteri Bulmak San·atı 

J 

ltalya Hariciye Nazın 
Kont Ciyano 

Londra, 20 (Hususi) - Çekoslovakyanın istikl~l ~esel~ 
hakkında İngiltere hükômeti kati kararını henüz bildınnemış 
olmakla beraber Lehistan - Litvanya buhranının süratle yatış..
tınlması İngiliz umumi efkanm memnun etmiştir. Siyasi ma
hafile gö~e, Litvanya, istenilen şekilde uysal hareket etmemiş ol
saydı, sirayet hududunun nereye kadar varacağı kestirilenıİ)'&
cek, bir A vruya harbi muhakkak kopacaktı. Bununla beratier, 
İsviçre ordusunun, · talyan hududu!1a yakın bir mıntaka~a ma
nevra yapmak istemesi yüzünden ltalyada ansızın başgost~ren 
asabiyet ve hiddet yeniden şüpheli tefsirlere yol açmıştır. Ital
yan hiddetinin harici bir tahrik neticesi olup olmadığı merakla 
soruşturulmaktadır. 

Son Frankiıt taarnuunJa hükrimetçilerJen esir olanlardan bazılan 

Balkan 
T .. k' •. J ur n3rının 
M-ur~ .. cere11 

rıu mühim dava büyüll çap• 
ta hal çarelerJne muhtaç· 
far. Bunu bir dünya meselesi 
•anne koymak için müsait 

imkanlar vardır.] 
--0-

~hmet Emin YALMAN 

B alkanl•daki Türklerin 
anayurda kaVUflDB)an 

~leaini bütün dünyaya ait 
Lir ıne1ele haline koynuya ça

~ tam sırasıdır. 
l>ünya bu saniyede barışa, ışığa ve 

~şık vaziyetlerin tasfiyesine doğ
tıı giden siyasetlerin.ı hasretini du
)uYor. Bu yolda siyasetlerin icapla
l'ını tehlikesizce yapabilse vicdanı 
bo§llut olacak, geniş nefes alacak... 

Balkanlarda dağılı bulunan Türk
~· eski bir imparatorluğun miras
"411'ldır. Banş idealine aykın olan, 
bıaceralı yol; Balkan Türklerine şu
lltı demektir: "Oturduğunuz yerde 
~z. Kimbilir, yann ne gibi fır
~lar çıkar. Yaşadığınız yerlere ye
ı.. .• ~n sahip olmak için sizi vesile diye 
"'Ulanınz." 

~Berrak, sakin, banşçı yol ise şöyle 
hitapta bulunmaktır: 

~~Anayurt size açıktır. Burada si
) ihtiyaç vardır. Biz macera aramı
~'t'Uz. Bulunduğunuz yer bir daha 

kiye olamaz. Türk muhitinde ya
~ak istiyorsanız tutacağınız, tabii 
...;ı buraya gelmek, varlığınızı bu
._~a kurmak, Türk topraklarına kök 
~aktır." 

Romadan Hiddetli Sesler: 

Tarih Alimi 
Prf. Pittard 
Dün Geldi 

---~ - ~ J"A 1 4 • .t... :ı... ·- ~-.-vl--"ıl!'> ... """-SJ:n.'lr.-. ... d.a...f wvG..11 Im · L.. - 1·1 ı li tarih ili . 'İ . . ge esı ~ enen svıçre -
ler, burada fena karşılanmıştır. Gıornal d taba gazetesı bu mi profesör Pit 
haberin "derin bir hayretle karşılandığını,, kaydetmekte ve M tard dün sabah 
bu manevraların "İsviçre ordusunun mutat faaliyetinde em- şehrimize geı,. 
sali geçmemiş,, olduğunu ve İtalya için bir tahkir mahiye- miş ve Perapa-
tinde bulunduğunu tasrih etmektedir. Bu gazeteye göre, bu \as oteline in-

teşebbüs 1 talyaya karşı lsviçrede zihniyetin değiştiğini gös i ~şt;: ~0

1~ termektedir. ltalva bunu büyük bir teessürle karli'lıbyacak- 1! sor un ° e e 
~ '$ istirahat etmiş, 

tır. Çünkü bu manevralar İsviçre efkarı umumiyesine bir 1- öğleden sonra 
talyan tehdidi karşısında bulunulduğu zihabını verecek ve bir gezinti yap 
İtalya aleyhinde cereyanlar doğurabilecek mahiyettedir. mış ve bazı zi-

l • yaretlerde bu-SVİçrenİn Temınatı : ıunmuştur. 

Bem, 20 (A.A.) - Tesin askeri manevralan hakkında hiikô.met 
mahfillerinde söylendiğine göre ,diğer devletlerin silahlanması karşısın
da İsviçre milli müdafaasına modern bir şekil vermek ve bir müddetten
beri bütün hudutlarında talimler yapmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Çek istiklali Meselesinde 

lngiltere Ne Zaman 
Muharebe Edecek? 

Berlin, 20 (A. 

Profesör Pit
tard birkaç kon 
ferans vermek 

B. PittarJ üzere dün ak-
şam Ankaraya gitmiştir. Hatırlarda

dır ki kendisi son Türk Tarihi kon
gresinde de bulunmuş, mühim bir 
tez okumuştu. 

Türk • lngiliz 
Müzakereleri 

ilerliyor 
Bir istikraz t.jeselesi 
Mevzuubahis Değildir 

A. - Havas A
jansının muha
biri telgrafla şu 
haberi vermek
tedir: Hitler'in 
nutkunlll\ fer
dasında Völki
şer Beobahter 
gazetesi, "Ko
münistlerle Çek 
mutaassıp-

kaydettikten sonra bu hAdisenin bir 
taraftan Almanlar, diğer faraftan da 
Çekler ve komünistler arasında va
him bir arbede vukua getirebilecek 
mahiyette olduğunu tebarüz ettir- Londra, 20 (A.A) - Bir müddet-
mektedir. tenberi cereyan eden Türk - İngiliz 

! arının Sü-

Gazete, bundan sonra Çekoslovak- ticaret ve finansal müzakereleri faal 
yayı bu hadiselerle bir an evvel meş bir safhaya girmiştir. Başlıca, Türki
gul olmıya davet etmekte ve şöyle yeden İngiltereye kafi derecede ibre 
demetkedir: cat mevcut olmaması yüzünden ha-

det Almanları-
} nkılap Türkiyest i1k günden na karşı tahri

~ beri en samimi ve berrak şe- katlan., hakkın 
~ e bu ikinci yolu tuttu. Yunanis- da Çekoslovak
)\ l~. Yapılan nüfus mübadelesi, dün- yaya bir ihtar
ticrzünde ekalliyet meselesinin bi- da bulunmak
,_ hal tarzına uygun olarak tarih-

"Südet Almanları huduttaki komü- len sakat işlemekte olan Türk - İn
nistlerin ve Çeklerin tahrikatına ma giliz klering sistemi tetkik edilmek
ruz kalmayı kabul etmezler, eğer tedir. Bundan başka Ankaraya beş 
tahrikatçılar şiddetle bu har~etle- senelik planm tatbikine imkan vere
rinden mened~ezlerse ':ah1;m çar - cek ticaret kredileri yapılması mese
pışmalara sebebıyet verilmış olur lesi de tetkik ediliyor. Bu müzakere
ve bunun mesuliyeti de Südet Alman lerde bir istikraz meselesinin mevzuu 
lanna tahmil edilemez.,, bahsolmadığı bildirilmektedir. 

lngiltereJe htırp hakkında Ankara, 20 (A.A.) - Haber aldığı-
Jiifünceler mıza göre, Maliye Vekaleti Nakit t~ -. llt ı tadır. N asyonal ,._ ı an ilk büyük adımdır. Her se-

~ lto Sosyalist parti- Südetlerin Şefi 
t~ tnanyadan, Bulgaristandan, Yu sinin resmi ga- BENLEİN 
~ ~adan anavatana akan Türk 
Jı.~~!'cırleri, ayni berrak barış ve in- zetesine göre bu tahrikler, "Kolayca 
~ " l 1 ı dır va · • ışmalar intaç edebilir.,, \7 ,,o unun yo cu an . . .... 
'tıı alnız bir müşkül var: Dünyaya ~ 
)~~ olacak, ferah vere<'ek bir si
b..:.:ti büyük ölçüde yapmak, 'Ball 
~ eski İmparatorluğuıtr .t 

(Devamı 10 u · _ · 

nı, Popaja'da cere
iği hadiseleri zik

Henlein'in nü
a!ll'1Stlerden birinin 

kaldığım 

Londra, 20 (A.A.) - Sunday n- leri Umum Müdürü B. Halil Nizami 
mes gazetesinde Çekoslovakya mese Keşmir, yarın akşamki trenle Londra 
lesini tetkik eden Skrutator, şöyle ya hareket edecektir. Bu seyahat bu
yazmaktadır: gün verdiğimiz Londra telgrafında 

"Çekoslovakya ile hiç bir ittifakı- gösterilmiş olan kliring müzakeratı 
mız yoktur. Bu memleketin mukad- esnasında bir mütehassısın bulun -
deratile uzaktan alakadarız. Filhaki- masına lüzum hbıl olmasından doğ
ka Almanya, Çekoslovakyayı harp- muştur. Kıymetli Maliye mütehassı
te mağlup ederek sonra da Fransayı sımızın ~Y'ahati takriben üç hafta ka 

(Dnotrtı 10 llllellM) dar sfirec:ektir. 

İspanya ve Çin Faciaları 

F ranco' cular Yeniden 

Uzak Şarkta da Çin-Japon Ordulan 
Yeni Bir Muharebeye Başladılar 
Barselon, 20 (A.A.) - Cümhuri-ı 

yetçiler tebliğ ediyor: ~ 

Aragon cephesinde düşman hava 'Avusturyada 
ve topçu kuvvetlerinin himayesinde 
Alcaniz mıntakasında şiddetli bir 
taarruza geçmiştir. Lako de Mera'yı 
tahliye etmek mecburiyetinde kal -
dık. Endülüs cephesinde Malen Zu
ela'nın şimali şarki eteğini işgal et
tik ve bir asi tayyaresi düşürdük. 

Oğleden sonra ve akşam bombardı
man edilen Barselon şehrinde 40 ka 
dar bina harap olmuştur. Bundan 
maada Akdeniz sahillerinde bir çok 
kasabalar da bombardımana maruz 
kalmışlardır. Bombardıman netice -
sinde ölenlerin miktarı henüz kati o
larak tesbit edilmemiştir. 

Gasp, 20 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Frankist general Yage'nin kuvvet

leri, Gasp'm şarkında müh'm mev
kiler işgal etmişlerdir. Hükumetçi -

( Al«ısı 10 uncuda) 

Dolfüsü 
Şuşnig mi 
Öldürtmüş? 

Viyana, 20 CA.A) - Dolfüsfln 
katlinden dolayı asılmış olaa 
Nazi davasına tekrar bakılacaiı 
için Şuşnig'in bu davaya ithal 
edileceği haber verilmektedir. 
Muhakeme esnasında binbaşı 

Feyin, Dolfüsün katlinde met
haldar bulunduğunu ve evvelki 
hükmün fahit bir adli hata oldu
ğunun ve bunda da Şuşnig'ia 

büyük bir bir mesuliyeti me•
cut olduğunun ispatına çalışıla· 
cağı, zannedilmektedir. 

~ ........ .......at 

Dünkü Milli Küme Maçları 

Galatasaray Dün 7-0 
Güneşe Yenildi 

Dünkü maçta Galataaray kalmne 5 inci gol oluyor 
[Bu maçın ve diğer spor haberlerinin tafıilitı altıncı ıayf amızda 1 
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No. 6 Yazan : M. SIFIR Pahahhk 
Mücadelesinde 
Yeni Kararı r 

Çöp Sepetinden 
BELEDIYEDE : 

Benzine 
Yapılacak 
Plaka Zammı 

Dahiliye Vekili 

Dün Akşam 

Ankaraya Gitti 

Kamyon 
Motosiklete 
Niçin Çarpm1ş Neler Çıkıyordu ? Ankara, 20 (Tan muhabirin· 

den) - Alınan haberlere göre, bil• 
kitmet bir "hayat pahalılığı ile ınü· 
cadele etüdü bürosu,, kurmuştur· 
Bu büro faaliyete geçmiş bulUJl• 
maktadır. 

J ngiliz gizli hizmetler gru-
pundaki çöp sepetinden her 

gün zengin mahsuller alıyorduk. 
İlk günün mahsulünü bir hatıra di 
ye şuracığa yazıyorum: 

ruya grup kumandanile iş gören
ler elli kişi kadardır. Bunlardan on 
ikisi yüzellilik listededir. Geri ka
lanlar da suçlannı bilerek yurt ha 
ricine kaçmışlardır. Arada umumi 
aften istifade eden ve memlekette 
kalan sekiz kişı vardır. 

Otomobil ve kamyonlardan alın- Bir müddettenberi fehri-
makta olan plaka resimlerinin kaldı- ı Evvelki gün Pangaltıda bir kam-
nlarak bunun yerine benzinin beher ı· mizde bulunan Dahiliye Ve- 1 yon - motosiklet musademesi olmuş
galonuna ilave edilecek bir miktar küi ve Parti Genel Sekreteri tur. Şoför İsmailin idaresindeki kam
resimle bu gelirin karşılanması karar B. Şükrü Kaya, dün akşamki \ yon, Haliıskargazi caddesinden geçer
laştmlmıştı. Bu işin önümüzdeki ha- I ekspresle Ankaraya hareket 1 11 k.C:~ karşı~an gelen İhsanın idare et
ziran başından itibaren tatbik edil- etmiştir. Vekil, i•taıyonda 

1 
tıgı _mo~osıkletle çarpışmıştır. Bu şid 

mesi muvafık görülmüş, buna ait ha- ı V 1. E • M"d'" .. h 1 detlı musademe Halk eczanesinin ö-a ı, mnıyet u uru c:c - .. d 1 zırlıklara başlanmıştır. Yeni şeklin . • d b l b, ~ l nun e o muş ve kamyon, motosikleti 

M·ıı M . . j rımız e u unan me us ar 1 a k ld f 1 t t M ı et eclısınce kabul edilmesi i- ... 1 Y ya a ırımına ıra mış ır. oto-
çin Dahiliye Vekaleti tarafından pro- I ve dostları tarafından ugur- ı siklet eczanenin kapısını kırmış ve 
je gelecek ay Kamutaya verilecektir. 1 lanmtfhr. bütün camlar şangırtı ile aşağıya in-

Benzinin beher galonuna yapılacak 
1 

I Cuma günü sehrimize ge- miştir. Bu sırada İhsan elinden ve 

zamla kilo ~a~~ 4'.~ kuru~ alınması. 

1

, len Trakya U~umi Mület- yüzünden, kaldırımda yürüyen Kad-
muhtemeldır. Çunku beledıyenin be- . • ,. • . ri kızı 15 yaşlarında Pakize de iki di-
her kilo için istediği 7 ,

5 
kuruş zam tıfı General Kazım Dırık te zinden ağırca bir şekilde yaralana-

! fazla görülmüş olduğundan beher ga ayni trenle Ankaraya git- rak Şişli Çocuk hastanesine kaldırıl-
lona 23 kuruş zammedilmesi ciheti- miştir. mıştır. Kazaya sebep olanlar polisçe 
ne gidileceği zannedilmektedir. , 1 _ j ı yakalanmışlar ve adliyeye verilmiş-

- - - lerdir. 
Yangınlara Karıı - <- -.c ·-- -

Büt~n binalann yangın tertibatına CEMİYETLERDE· 
karşı ıcap eden vasıtaları tedarik e- · 

POLİSTE: 

debilmelerini temin için belediye ye- , K ( 
ni bir talimatname yapmıya başla- 1 zı ayın 

Keza, belediye kanununa dayr 
narak tarifeler yapan belediye ıneC 
lisleri ve bunları tasdik eden ma· 
hallin en büyük mülkiye memurla· 
nnın belediyenin varidatını çoğalt· 
mak için bu tarifelerin azami had• 
leri kabul ettiklerini gören hlik~· 
met, bu halin hayat pahalılığı ile 
mücadele hakkındaki prensiple?C' 
uymadığı neticesine vararak tari• 
feleri tasdik hakkını mahallin ell 

büyük mülkiye memurundan al,.. 
rak bunu Dahiliye Vekaletine ver
meyi düşünmektedir. Bu maksatl• 

Vekalette bir proje hazırlanmıştır. 

Balkan Memleketlerinin 
İktısadi Ansiklopedisi 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) _;: 

1 - Bugün oğleden evvel grup 
kumandanı M. t. Bey beni ziyaret 
etti. Bir saat sonra gitti. Ne görüş
tükleri meçhul.. Bu zat arasıra ge
lir, hüviyeti ve şimdiye kadar olan 
temas ve sebepleri hakkında ma
lfıma t hafta toplantısına ... 

Grupun muhtelif şubelerinde ça 
. lışan daha küçük çapta casuslara a

it listede de yirmi bir isim vardı. 

mıştır. Şehir Meclisinin nisan toplan- T J b 
tısına yetiştirilmesine çalışılan bu ta- a e eye 
limatname ile bilhassa han, hamam, y 
ötel, pansiyon, apartman ile kat kat ardım ları 

Otobüsün 
Tekerleği 
Fırlayınca •.• 

Belgrattaki Balkan İktısat Enstit~ 
Balkan memleketlerinin ikıtsadi vr 
ziyeti hakkında bir ansiklopedi br 
zırlamıya karar venniştir. Enstitil bd 
mevzu üzerinde tetkiklere başlaınlŞı 
Türkiyenin iktısadi vaziyeti hakloD' 
da da hükumetimizden malWııat il' 
tenıniştir. Bu malô.matın enstitü~ 
verilmesi işine. Türkofis memur ~ 
dilmiştir. Türkofis, cümhurlyetten e' 
velki ve sonraki iktısadi vaziyetiıııi' 
hakkında geniş bir rapor bazırlaıJJ>' 
ya başlamıştır. 

2 - Ertuğrul Şakir bir rapor 
verdi. Darüleytam umum müdürü 
Hamdi Beyin Anadolu asi kuvvet
leri taraftarlığından bahsediyor ve 
Nuri namında hususi bir kurye va 
sıtasile Dr. Adnan Bey ile muhabe 
re ettiğıni haber veriyor. Bu Nuri 
ayda bir defa İnebolu yoliyle İstan 
bula geliyormuş. Her defasında An 
karada bulunanların İstanbuldaki 
ailelerine birçok mektup ve külli
yetli para getiriyormuş. Bu rapor
dan bahis ile erkam harbiyeye bir 
tezkere yazıldı. • 

ye kışlasında bulunan telsiz telgraf 
ma1uneleri yüzbaşısı İsmail Hakkı 
Bey adında biri tarafından Anado 
luya kaçırılmak üzere imiş .. Maki 
neler sandıklanıyormuş ... Deniz yo 
liyle Sirkeciye getirilerek Millet va 

puruna verilecekmiş .. Mal\ımatınız 
olsun ... 

4 - Galatada Yağkapanında 

Mavnacı Anafor Ahmetle Kasap 
Ahmet ismindeki arkadaşı mavna 
ile Karamürsele 50 adet on beşlik 
top mermisi götürmüşler. Daima 
böyle şeyler götürüyorlarmış. Ta
kip edilerek ve gözetlenerek tutul
ması için erkanı harbiyeden emir 
geldi. Emir yüzbaşı Gordona bu
gün tebliğ olundu ... 

5 - Öğleden sonra kumandam 
erkanı harp miralayı R. ziyaret et
ti. Mısır esir kamplarından İstan
bula getirilen zabitlerin Anadoluya 
Utihak etmek üzere kaçacaklarından 

şikayet ediyor. Esirlerin yurtlarına 
gönderilmesinden İngiltere hükil
metinin şimdilik vazgeçmesini isti
yor ... Kumandana kaçmak hazırlı
ğında bulunan zabitlerin listesini 
verdi. - Ele geçiremedim. Habe
riniz olsun. 

6 - La fransez vapur kumpan
yası ambarında Anadoluya götürül 
mek üzere içi silah dolu sandıklar 
v~rmış. Bunlann muamelesini güm 
rukte Papazyan isminde biri yapa 
cakmış.. Papazyanın takibi sureti
le sandıkların ele geçirilmesi er
kanı harbiyeden emredildı' E · . mır 

Gordona bildirildi. Bunun raporu 

Kızılay Fatih ilçesinin senelik top 
lantısı dün saat 15 te Fatih halke
vi salonunda yapılmıştır. 

Listeleri aynen neşretmenin ta
rihi kıymeti vardır. Fakat memle
ket bu suçlar hakkında umumi bir 
af ilan etmiştir. Memlekette kalan 
lar arasında belki de kalben nadim 
olanlar ve yeni bir hayata başlı
yanlar vardır. Gazete sütunlanna 
isim neşrederek bu gibileri teşhir 
ve hiç suçu olmıyan çoluk çocukla 
nmn yaralarım tazelemek istemem 
Bir gün tarih yazılınca iyi ile kötü 
elbette aynlacaktır. 

kiraya verilen eski ahşap binalar bir 
takım hükümlere tabi tutulacaktır. 

Diğer taraf tan şehirde yangınları ha
ber vermek için yapılacak zil tertiba
tının da bir an önce yapılması karar
laştın lmıştır. Bunun için vaktile Da
hiliye Vekaletine gönderilen layiha
nın kanun halini alması için çalışıla

Kongrede idare heyeti raporu o
kunmuş ve kabul olunmuştur. Rapo
ra göre, geçen bir sene içinde 12245 
lira gelir temin olunmuş ve bununla 

ill{ mekteplerdeki 700 talebeye her 

gün sıcak yemek verilmiş ve bir çok 

veremliye de muavenette bulunulmuş 
tur. Ayrıca 23 nisanda muhtaç tale

beye halkcvi sosyal yardım kurumu 

ile birlikte elbise ve ayakkabı veri-

Dün saat 17 sularında Sirkeciden 
Bakırköyüne gitmekte olan şoför Ib 
rahimin idaresindeki otobüs Divan -
yolundan geçetken bir kazaya sebe
biyet vermiştir. Otobüsün sağ ön te
kerleği civ~alarından kurtulmuş ve 
yaya kaldırımına fırlamıştır. Fırla

yan tekerlek, bu sırada oradan geç
mekte olan Salim adında birinin 
başından yaralanmasına sebep olmuş 
tur. Yaralı tedavi altına alınmış ve 
otobüs te belediye nöbetçi mühendis 
liğine gönderilerek tahkikata başlan 
mıştır. 

MEMLEKETTE: 

caktır. 

ŞehrCiyin için 

lzmirde Spor 

Gecesi Y aplldı 

Mehmet Ali Beyin büyük ve çok 
kıymetli muaveneti bizi artık bu 
grup hakkında kafa yormaktan 
kurtarmıştı. Sabahlan çfu> sandığı 
ye vermiştik. Birçok mühim haber 
lerle dolu zarflar her gün kazasızca 
elimize geçiyordu. Mehmet Ali Bey 
artık adet hükmüne geçen hafta 
toplantılarına her cumartesi akşa
mı muntazaman devam ediyor ve 
her ziyaretinde bize birkaç ihanet 
vesikası hediye getirmeyi de unut
muyordu. 

Büyük bayramlarda şehri geceleri 
süslemek ve aydınlatmak için hazır
lanmakta olan proje tamamlanmıştır. 
~fobtemel masrafı l16 bin lira olan 
bu projeye göre Şemsipaşa, Köprü, 
laksımde tesısat yapılacal{, ayrıca oe 1

"'""1.-Jh· 

• 
kağında_.,7-nunf'ai-af:' "ev~eöforan sey 
yar sebzeci Aziz sebze sattığı beygi
re binerek eve gitmekte iken beygi

İzmir, 20 (A.A.) - Dün A.lr..§am h~ 
kevi salonlarında sr. - ~~ıtesirıill 
tertip ettiği sp~r _.. ,;am~ 
~-=._n;§~li _g~~sa<j No. I İ seb:~~ 
Müsabakada derece a.ı.... hed11' 
verilmiştir. 

T eşkilatın Galata şubesini de 
unutmamıştık. Bu şubenin 

salahiyeti hiç şüphesiz ma\duttu. 
Grup karargahından verilen emir
leri yapmakla mükellefti. Ve emir 
siz hiç bir hareket ve teşebbüste 
bulunamıyacağını Mehmet Ali Bey 
den kati surette öğrenmiştik. Bu 
şubede yalmz Tayyar Efendiyi el
de etmeyi kafi gördük. 

Tayyar Efendi çok namuslu, sağ 
lam seciyeli, mert bir adamdı. Za
ruret ve sefaletin insafsız pençesi 
yakasına yapışmıştı. Zavallı bu dai 
rede bulduğu hademeliği kabule 
mecbur olmuştu. Vazifesinde namu 
sile çalışıyordu. Hiç birşeye kanş
~y~rdu. Bir namus ve fazilet düş 
kunu tarafından getirilen ufak bir 
denaet vesikasına, küçük bir hiya
net haberine etekler dolusu para ve 
rildiğini göziyle görüyordu. Bazı 

vatansızlar kendisini bu yolda yü
rümeye teşvik ediyorlardı. Fakat 
Tayyar Efendi hafiyeliği ve millet 
ve memleketi aleyhine müzevirli-

lediye de Çamlıca tepesinde hususi ne Rüştü, Sırrı Enver, Halit, Osman 
tertibat alarak tepeyi tenvir edecek- Fikret, Halil Ilyas, Süleyman Nami, 

tir. Fakat Marmara ve Karadenizd.en 
gelirken şehre tama.mile hakim bir 
vaziyette olan· Maçkanın Taşlık de
nilen mevkiinde de tesisata ihtiyaç 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bunun için Şehir meclisinin nisan 
devresinde meclisten salahiyet alına
cak ve tahsisat istenecektir. 

ÜNİVERSİTEDE: 

Doçentlik için 

Y apdan imtihan 
imtihana tabi doçentlerden tarih

çi Enver Ziya bütün imtihanların -
dan sonra evvelki gün tezini de ver
miştir. Tez için "Napoleon'un Mısır 
seferi,, mevzuunu seçen doçent yap
tığı orijinal tahlillerde muvaffak ol
muş ve jüri heyeti tarafından kabul 
edilerek kendisine doçentlik payesi 
verilmiştir. 

Nuri Tunalı ve Recep seçilmişler - rin eyeri gevşemiş ve ansızın yere 

dir. Genel merkez kongresine mu - düşerek sol ayağı kırılmıştır. Kaza
rahhas olarak ta Sırrı Enverle Rüş- zede imdadı sıhhi otomobilile Cerrah 
tü seçilmişlerdir. paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

E ı Bir Kaza Daha 
ge Gecesi çin Evvelki gece saat 3 te Şişliden 

Izmir mahsullerini reklam etmek 

maksadile üniversitede okuyan Iz -

mirli kız ve erkek talebeler tarafın

dan her yıl hazırlanmakta olan Ege 

gecesinin bu yıl da verilmesi için dün 

Ege yurdunda bir toplantı yapılmış

tır. Neticede Ege gecesinin bu yıl 26 

martta ve Maksim salonlarında veril 

mesi kararlaştırılmış, derhal faaliye 

te geçilmiştir. Geceye Izmir Valisi 

Fazlı Güleçle General Kazım Dirik, 

Izmir lisesinden yetişen vekil ve say 

lavlar davetli bulunmaktadır. Gece 

için Izmir tüccarları üzüm, incir ve 

saire göndermişlerdir. 

Maçkaya gitmekte olan şoför Ahme
d.in idaresindeki otomobil önünde gi
den şoför A vninin otomobiline bindir 
miştir. Bu müsademede her iki ara -
ba hasara uğramış, müşterilerden 
Yani, Anna ve Eleni başlarından ve 
yüzlerinde hafifçe yaralanmışlardır. 

Vücudü Alev Almış 
Büyük Parmakkapıda Maryaka a

partımanının birinci katında oturan 
Sadgam, benzinle elbisesini temizle
mekte iken, benzin ani olarak tutuş
muş, zavallı adamın elleri ve yüzü 
yandığı gibi alevler yatak ve yorga
m da tutuşturmuştur. Etraftan ye
tişenler bir felaketin önüne J!eçmiş
lerdir. 

BAHARIN İLK PARLAK GÜNÜ: 

Uluborluda Linyit 1\iadeni . 
Uluborlu, 20(Tan muhabirindellY 

Kazamızda Kılıçaslan dağı etcğı.ııd" 
köylüler tarafından bir miktar si~ 
taşların bir su ile çıktığı görülJXliijı 
bu iş kazada salahiyetli memurlar' 
haber verilerek tahlil için bir ıniltts' 
Ankara tahlil heyetine gönderilJllif 
tir. Tahlil neticesi~de bunlann ltll~ 
vetli mikyasta (linyit) madeni old,,. 
ğu ve yerinde tetkik yapılmak i~ 
bir heyet gönderileceği resmen ~.~ 
dirilmiştir. Bunu duyan kasabS.W-
halkı sevinçler içinde sabırsız~ 
tetkik heyetinin gelmesini bekleı:tı 
tedirler. 

Musiki SanatkCirları 
Istanbul musiki sanatkarlar ce~ 

yeti mühim bir teşebbüs üzerinde 
dir. Cemiyet ötedenberi Istanbııl ~ 
daimi bir senfonik orkestraya o 
ihtiyacını düşünerek seçilmiş saııı' 
karlardan mürekkep bir teııe 
vücude getirmeğe karar verınif 
bunun için de başvekalete mürac 

edilmiştir. Bir taraftan resmi ıO 
mele yürürken cemiyet, esnaf bit 
ği müşterek yardım teşkilatı m 
atine 22 mart gecesi Saray sine 
sında bir senfonik konser ver~ 
tir. 

TAKViM ve 

bir hafta evvel Muzaffer tarafın
dan verilmiş ve gruptan erklnı har 
biyeye yazılmıştı. 

ğin her şeklini nefretle reddediyor
du. Hatta senebaşlarında memurla 
ra verilmesi usulden olan ikramiye 
yi kabul etmemişti. Ve maaşından 
gayrı on para bile almamak sure
tile kanaat ve faziletini şubenin a
mirleri olan İngiliz zabitlerine bi
le takdir ettirmişti. 

• 

21 Mart 1938 
PAZARTESi 

7 _ Gebzede bir çete teşkili için 
Çerkes B. S. Gönanlı F. adında bi
rini bugün kumandana tavsiye et
ti. Silah istiyorlar. Erk8nı Harbiye 

ye yazıldı. 
Zarfın içinden K .• Ş., K. tarafla

rından verilmiş üç raporu asılları 
ve erkanı harbiye binbaşılarından 
A. nın bir layihası ve sakallı Ce
mil ile G. polis komiseri H. nün 
jurnalleri sureti çıktı. 

Tayyar Efendi bize bu şebekenin 
mensuplarını birer birer tanıtıyor 
du. Gelip gidenlerden haber veri
yordu. Takip ve tarassut işlerini 
ve hele son derecede gizli tutulan 
araştırma tedarik ve hazırlıklarını 
daiına vaktinden evvel bildiriyor
du B' leri ız ondan, aldığımız bu haher-

daha evvel grup karargahın
dan ahy rd eli . 0 uk. Fakat Tayyar Efen-

yı ilerde daha üh' • b' · t ı·s 
tüd 

• m un ırışe 
a e etmek .. 

vet telakki ~zere ihtiyat bir kuv 

_, ____ 1s' 
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YURTTA HAVA V AZfY~ 

A rkadaşımız Mehmet Alinin 
bize ne kadar kıymetli işler 

göreceği daha ilk adımda meyda
na çıkmıştı. Mehınet Ali bize 

hizmeti . edıyorduk. Bunun için 
erıne karşı . t' ~ .. 

miyor ve ken . ıs ıgna goster-
ve alaka öst" d~ıne dalma minnet 

g erıyorduk. 

Yurdun Doğu Anadolu ve Karad 
Şark kıyılarında hava bulutlu, dti!et 
gelerlnde açık geçmiş. r0zgf1rlar J(ll 

nlzin Şark tar.ıflarındn Cenubi ıstı!< 
ten kuvvetlice diğer yerlerde urııı.J111 
Sımnlt istikametten orta lrnvvctte ~ 
Dün İstanbulda hava açık geçm < ' 
Cenubu Gnrbl istikametten saniyede 

Dün İstanbul, 1938 ilkbahannın cömert ılıklı berrak ve parlak güniinii ilk defa yaşaclı. p e eriyet· ~etre hızla esmiştir Saat 14 te tıa~ 
le .. at_,1lnu .. ştı .. Herkes güneşe çıkıyor, kırlara açılıyordu. Tan foto muhabiri şu resimlerle d'' ah ~ 769

·
8 

milimetre idi. Sühunet efl 

t b 

ültlll&1111trrak IJ U~::, Mı.1r 16.9, en dü§ük te 0,7 santigrat ı: 
grup hesabına çalışan bütün casus 

adlarını verdi. Dohudan dol! (De1'amı 9 uncuda) l!llnunu es ıt etti: Kırlara c:ıkıyorlar. kır kahvesinde oturuvorlar ve sonra dönüvorlar. ~' ~lıru~ir. 
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kabus Haftası 

ômer Rıza DOCRUL 

A v:rupanm geçen haftası, baki
\t katen kabuslu bir hafta idi. 
L..e bu kabus bala da geçmemiş bu
'll!luyor. Lehistanın askerlerini bu

tıada yığarak ikinci bir Avusturya 
~disesini Litvanyaya karşı tatbik et
llıelı: için harekete geçmesi, bütün 
~\'tupayı korkuttu. Çünkü silahın 
Lir kere patlaması ve yangının kop
"'5ı üzerine neler olacağını, bir kim 
" tahmine cesaret edemiyordu. Lit
~Yanm boyun eğerek 18, 20 sene 
'9 sıkarak, inat ederek takip ettiği 
tıı•adan vazgeçmesi ve istemiye is
~Ye Lehistanla münasebetler te
lla etnıesi, Avrupa sulbünü, bir kere 
\iıa kurtardı. 

4\'Usturyamn ilhakından sonra bu 
~rrıleketin dahilinde vukubulan ha
tlae1er, az çok beklenen şeylerdi. Ya
~lerin tazyiki, vatanseverler lider 
::"111ıin tevkifi, vatanlarınnı istik.la
~ son çekilmesi üzerine hayatları

llon çekenlerin tevalisi, bütün bun 

~ \>e bunlara benziyen hadiseler, 
~ evvel de vuku bulduğu için te

. leri teessüfle karşılandığı hal
derin bir hayret uyandırmamıştı. 

4\>Usturyanın ilhakından sonra 
~dini tehlikede gören bir memle
l"' _Çekoslovakya idi. Fakat Çekos
:"Vlkyamn hazırlıklı olması, ve bir 

tan Fransa, diğer taraftan Sov-
&usya gibi müttefikleri bulunma 
bu tehlikenin birdenbire patlak 
·yeceğini gösterdi. Bununla be

her Çekoslovakyadaki Alman ekal

. etlerinin liderleri siyasi hürriyet i
'llğraşmaktan geri kalmıyacakla· 
ııöylemişler, hatta bunların biri 
saatin on ikiye yaklaştığını, ya. 

Çekoslovakya Almanlarının kur· 
aklan amn hulfil etmek üzere 

'lliunu anlatmış ve bu da Çekos
akya dahilinde gerginliği artırım
Yardım etmişti. 

• 
Lehistan - Litvanya 
Anlaşması · için . 

Görüşmeler Başlıyor 
Varşova, 20 · (A.A.) - Pek yakın· 100 kadar tayyare her gün keşif u

da birkaç Polonya - Litvanya muhte- çuşlan yapmaktadırlar. 

lit komisyonu teşkil edilerek şimen- Litvanyadaki Akisler 
difer, gümrük, konsolosluk ve ticaret Kavnas, 20 _ Litvanya Hariciye 
itilaflan hazırlamak üzere derhal faa Nazın Lehistan ültimatomunun ka
liyete geçilecektir. Şimendifer müna- bulü i~in dost devletler tarafından 
sebetlerinin süratle teessüsüne bü· tavsiyelerde bulunduğunu ve hükU
yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. metin hareketinin bütün memlekette 

İki memleket biribirine üç şimen- tasvip ile karşılandığını söylemiş, ay
difer hattı ile bağlı bulunmaktadır. nca bu hareketin Vilna hakkındaki 
Fakat bu hatlann her birinde birkaç istekten feragat sayılmıyacağını bil
kilometrelik mesafelerde raylar kaldı dirmiştir. 

nlmıştır. Olita - Ravi hattında müna- İzale Edilen İhtilaf 
kalatın tesisi için Niemen nehri ~ Paris 20 (A.A.) _ Matbuat Lehis-
rindeki köprünün de yeniden inşası tan ülti~atomunun Litvanya tarafın 
lazım gelmektedir. dan kabulü hakkında tefsiratta bu-
Buranın sanayi mahfillerinde söy- lunmaktadır. Pöti Pariziyen gazetesi 

lendiğine göre, Litvanya demir, kö- diyor ki: 
mür, tuz ve petrol hususunda Polon- "Litvanya, ümitsiz bir harp sergü
ya iç~ iyi bir. mahreç olacak~ır. ı::>i: zeştine atılmadan kiyasetle hareket 
ğer cihetten Lıtvanyanın Prag sefırı etmek suretile A vrupaya büyük bir 
Dr. Eduardas'ın Varşovaya tayin edi- hizmette bulunmuştur. Kavnasla Var 
leceği söylenmektedir. Her iki mem- şova arasında sillihlı bir ihtilaf Lehis
lekette sefaretler kuruluncıya kadar tan, Almanya ve Sovyetler Birliği a
Litvanya hududunda Zaviascy'de ve rasında vahim bir gerginliğe inkılap 
Kaunas - Vilno şimendifer hattı üs- edebilecektir. Bunun neticesinin ne 
tünde 60 bin kişilik bir Polonya as- olacağını kimse tahmin edeme~." 
keri kuvveti bulundurulmaktadır. 

Bundan maada hudut civarındaki 
hava meyClanlarında bulundurulan 

CENEVRE: 

Kardeş Hatayda 
15 Nisanda 

İki Mahkum 
Asıldılar 
Maraş, 19 (A.A) - Biri kayınpe

der ve ailesini, diğeri de Elbüstanlı 
Ermis isminde bir kadını öldürmek
ten suçlu 2 kişinin belediye ve çocuk 
bahçesinde asılmak suretiyle ölüm 
cezalan tatbik edilmiştir. 

Fransa da 
Bir Casus 
Şebekesi 

Tuluz, 20 (A.A) - Bütün memle
kete yayılmı:ı olan mühim bir casus
luk işi meydana çıkarılmıştır. Paris 
ve Bayonda beş kişi tevkif edilmiş ve 
bir suçlunun evinde Cenup batısında 
hudut tahkimatına ait pltınlara, ha
va toplan yerlerine, radyo postaları
na müteallik vesikalar, hudut bölge
lerindeki teslihat ve asker mevcudu
na dair muhtıralar ve bir de seferber
lik plAru bulunmuştur. .. ~~~~~~~ 

BULGARiSTAN: 

Eski Başvekil 
Malin of 
Dün Öldü 

Sofya, 20 (A.A.) - Birkaç kere 
Başvekil, Hariciye Nazın ve Mee
lis Reisi olan demokrat partisi reisi 
Malinof bir seçim toplantısında nu 
tuk söylerken kalp durmasından öl 
müştür. Bulgaristan istiklali kendi 
hükflmeti zamanında ilan edilmiş 
olan Malinof uzun zamandanberi 
kalp hastalığından muztaripti. 

ALMANYA: 

Harici Ticarette 

17 Milyon Açık 
Berlin, 20 (A.A.) - Almanyanm 

şubat ayına ait ticari muvazenesi, 17 
milyon mark miktarında bir açık gös 
termektedir. 

Ticari mübadelelerin hacmi, ikin -
cikanun ayına nazaran eksilmiştir. 

.. ,.,.
1
-.ll .• u.gün anlaşılan nokta Almanya
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Seçim Başlıyor 
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Hatay intihabat komitesi mesaisini 

Yıt Oe Sovyet birliği arasındaki 
lt bozmak, ikincisi bu memleket
.\lman ekalliyetlerina wnnht.ın·i
tenıin etmek. 

bitirmiştir. Milletler cemiyeti tara - # 

fından evvelce gönderilen komisyo
nun hazırladığı intihabat nizamna
mesi baştan başa tadil edilerek Tür
kiyenin ötedenberi müdafaa ettiği 
noktai nazara muvafık bir şekle so
kulmuştur. 

A, vrupada vuku bulan bu hadi
selerin akisleri çok mühimdi. 

sa hududunu takviyeye lüzum 
ti. İsviçre, Avusturya hudu-

da ayni hattı hareketi takip etti. 
Çika müstakil yaşamak azminde ol 

Hazırlanan 'Yeni intihabat nizam
namesi 94 maddedir. Bunda değiştiri
len mühim noktalar, dünkü telgra -
fımda yazdığım gibi, intihabatı alaka 
dar eden cürümler için mahalli mah
kemelerden ayn hususi bitaraf bir 
mahkeme teşkilinden başka bilhassa 
her müntehibin hangi cemaate mır.."1-
sup olduğunu söyliyerek sadece bu 
üadesi ile bu cemaat listesine yazıl-

u, kendini müdafaaya hazır bu
duğunu teyit etti. Hulasa bütün 

Pada silahların tesirine güvene
\raziyeti korumak icap ettiği an

ldı. 

eJ tlutu" b hAd' ı · b" ·b· · · k n u a ıse erın ırı ırını o-
. dığı sırada İspanya harbi tehli

hir safhaya girdi ve insanlığın 
ını ürperten bir mahiyet aldL 

tin tayyareleri askeri hedefler-
faıla sivil halkın üzerine ateş ve 
Yağdırmış ve son birkaç günün 

İyi geçen akınları Barselona şeb 

1~hrip ettikten başka 3000 sivili 
«<llha etmiştir. Asilerin maksadı 
t. arkasındaki.sivil halkı bu şekil 
thiş ederek İspanya cümhuriye
ltarşı kıyamlar ve isyanlar ha
ak ve harbi bu şekilde bir an 

~bitirmektir. 
~ lyan kuvvetlerinin bu hareketle 
it geniş ölçüde iştirak ettiğini res 
leyit eden bir vesika İtalyan ha-

'tdeşarı General Valle'nin İtal
llıebusan meclisindeki beyanatı
~eneral Valle, İspanya asilerinin 
lldanlan tarafından neşrolunan 

ilere dayanarak "Aragonda ka· 
'-tı ınuvaffakıyetlerin yüzde yet
beşi tayyarelere aittir. İtalyan 
~eleri ise bunlar arasında ilk saf 

' .._ ,, 
~ Son haberlere göre, asilerin Ak
~s} . ~arkarak cümhurjyetçi İspan
~ ~•ltıyc ayırmak teşebbüsü devam 

t, fakat cümhuriyetçilerin daha 
~ha şiddetli bir mukavemet gös 
tlel'i haber veriliyor. Bu muka

kati bir şekil alabilecek ve i
tel'İ püskürtecek mi, yoksa ya· 
i ltuvvetlere dayanan isiJerin 
karşısında yıkılacak mı? 

~ b.enüz belli değildir. 
~Panm yaşadığı kabuslu günler 

ediyor, bu gidişle daha çok 
edecek. 

ması kararıdır. Bu suretle mebus in
tihabına esas olacak bir nevi serbest 
reyifım yapılmış olacaktır. 

Diğer taraftan intihabat esnasında 
vukubulacak cürümlere ait olarak es 
ki talimatnamede mevcut cezai hü
kümlerin gösterdiği tethiş manzarası 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

İntihabata 15 nisanqa başlanarak 
haziran sonunda nihayet verilecektir. 
Bu intihabatı komisyon refakatinde 
kontrol etmek üzere Milletler Cemi
yeti tarafından 20 kadar murakıp ya
kında Hataya yollanacaktır. Bunlar 
meyanında heyetimizin talebi üzeri
ne Yugoslavya ve Yunanistan tabaa
smdan murakıplar da bulunacaktır. 

--0-----

ROMA LONDRA: 

İngiliz - İtalyan 
Görüşmesi 

İyi. mi Gidiyor? 
Londra, 20 (A.A.) - Observer'in 

Roma muhabiri, İngiliz - İtalyan mü
zakerelerinin bir itilafa müncer oldu
ğunu iddia etmek mevsimsiz olmakla 
beraber böyle bir neticeye müncer ol
masına medar olacak iyi bir yola gir
miş olduğunu beyan etmektedir. 

Holanda ve Habet Meselesi 
Roma, 20 (A.A.) - Holanda, fiilen, 

İtalyan imparatorluğunu tanımıştır~ 
Yeni Holanda sefiri, filhakika, itimat 
namesini, "İtalyan kralı ve Habeşis
tan imparatoru"na vermiştir. 

1938 

" Avusturyada 
intiharlar 
Devam Ediyor 
Viyana, 20 (A.A.) - Röyter bildi

riyor: Dün haber verilen intiharlar 

arasında, eski dahiliye ve emniyet 

nazın Sturmen ile meşhur Noye Fra 

ye Presse gazetesinin başmuharriri 

Kurt Donnenfeld ve maruf tarihşi

naslardan Fridelin isimleri de var

dır. 

Viyana, 20 (Hususi) - Avustur
ya posta idaresi de tamamen Alman 

posta nezaretinin idaresine geçmiş

tir. Avusturya ve Almanyada plebi

sit ve yeni Raischtag seçimi 10 ni
sanda yapılacaktır. Hitler dün bu hu 

susta Avusturya nazi şeflerine yeni 

direktifler vermiştir. 

Hitler, iktısat nezareti maden araş 

tırma ofis reisi Vilhelm Keppler'i 
"Hariciye nezareti hususi daire müs 

te§8.t'lığına ve merkezi Viyanada ol
mak üzere Alman hükumetinin A

vusturya komiserliğine" tayin etmiş 

tir. 
Prağ, 20 (A.A.) - Son hadiseler 

üzerine Viyanadan kaçmağa muvaf 

fak olarak buraya gelen meşhur sos 
yalist nazariyecisi Karl Kautski, tay 

yare ile Holandaya hareket etmiş -

tir. 
Cenevreye llk Proteato 

Cenevre, 20 {AA.) - Avusturya

nın ortadan kalkmasına karşı ilk pro 
testo, Meksika tarafından gönderil

miştir. Meksika bu hareketi, sulha 

karşı şiddetli bir tecavüz saymakta · 

ve tanımamaktadır. 

Dünkü posta ile 
gelen bir İngiliz ga 
zetesinden aldığı

mız bu haritalar 
Almanyanm son 
iki asırda geçirdiği 
tahavvülleri gös
termektedir: 

1740: Almanya İm
paratorluğu Adriya
tiğe kadar uzanan 
muhtelif devletlerden 
mOteşekklldi ve bu 
sırada Şark! Prusya, 

Prusyanın diğer kı

sımlarından ayn idi. 
1815: İmparatorluk 

eski vaziyetini muha-
' faza ediyor ve daha 

başka devletlerle de 
bir konfederasyon vü 
cude getirmiş bulu
nuyordu. Bu sırada 

Prusya, liderliği ele 
almıya başlamış, ve 
bir takım arazinin iş
gali neticesinde Şark! 
PruSya ile birleş
mişti. 

1914: Bu devre ait 
harita Almanyanın 

harpten evvelki va
ziyetini gösterir. A
vwsturya ile ona tAbi 
ülkeler ayrılmış, fa
kat Almanya 1864 te 
Danimarkadan Sch
lezvig'i almış ve 1871 
de Fransadan Alzas -
Lorenl ilhak etmişti. 

1919: Versay mua
hedesinden sonra Da
nimarka ile Almanya 
arasındaki hudut ye
nilenmiş, Belçlkaya 
bir miktar arazi ve
rilmiş, Fransız ülke
leri Fransaya veril
~ ve 1730 da oldu
ğu gibi Danzig kori
doru ile Şarki Prusya 
Almanyadan tefrik e
dilmiş, nihayet Me
mel'de Litvanya'ya 
verilmişti. • 

3 

Bir iki Çubuk 

Daha Kaldı ... 
[Yazan: B. FELEK] 

Hani bir şehirde bareketiarz olmı
ya başlar, ahali telaş eder. Bir sıra 
zelzeleden sonra durgunluk gelir ve 
halk biribirine sorar: 

- Acaba durdu mu? -
Avrupa kıt asının, daha doğrusu dün 

ya politikasının son manzarası mut
tasıl zelzele olan bir şehrin haleti ru
hiyesini göstermektedir. Herkes biri
birine soruyor: 

- Acaba, yeni bir hadise olacak 
mı? 

24 sene evvel başlamış ve yirmi 
sene evvel bitmiş olan Umumi Har
bin dünyaya ne büyük bir musibet 
yaymış olduğunu bilmek için en az 
otuz beş yaşında olmak gerektir. ().. 
nun için ekseri hissiyle hareket eden 
dünyadaki genç nesil bunun ne beli 
olduğunu takdir edemez. Lakin otuz: 
beşten yukarı olanlar ona pek iyi bil
diklerinden şimdi, her siyasi buhran 
zuhurunda: 

- Acaba bu sefer de harp tehlike-: 
si geçti mi? Diye soruşturuyorlu.. 

Doğrusu A vrupada bugün bir inzibat 
bir siyasi ahlak zabıtası, bir karşılıklı 
emniyet olduğunu iddia ebnek saf
dillikten de ileri bir feylozofluk ol'O%. 

Aşağı yukarı Versay muahedesinin 
tasfiyesine doğru giden birtakım de-.
letler kimseyi dinlemeden istedikle.: 
rini kuvvetle yapmaktadırlar. Zaten 
sözü dinlenecek kimse de yok ki çe
kinip, irkilsinler. Şimdi burada size 
demokrasi müdafii diye görünen h&. 
kumetlerin aciz ve zilların<!an bah
sedecek değilim. Yalnız görünür ki).. 
ye kılavuz istemez. Kendi hudutta.. 
nnı ve hayati menfaatlerini koru
mak için türlü siyasi hünerlere baş
vuran ve kendi kendini zaYd hisse
denlerin A vrupanın diğer küçük de ... 
Jetlerini koruyamıyacakları besbelB 
idi. 

Şimdi bu ahval ne zaman duraJa;: 
cak? 

zacağım: 

Vaktiyle, çubuk içerlermiı. :em; 
bir buçuk metre boyunda ucu lülell 
ve ağzı kehribalı uzun yasemin çu
buklar. )lunlan içmenin de bir usu
lü varmış. Herkes sedirlere kurul~ 
lüleleri orta yerde duran bir bakır 
tablaya koyarlarmış .. Çünkü bir bu
çuk metrelik ucu ateşli bir sopayı, 
kaza çıkarmadan idare etmek kolay 
değilmiş. 

İşte bu çeşit çubuk içenlerle dol1l 
bir odaya birisi girmek lstemiş. Ev 
sahibi şöyle se<{irin orta yerinde 
imiş. Yeni gelen ona yaklaşmak için 
çubuklar arasından yol ararken biri
ni kırmış. 

- Aman affedersiniz! diye özür 
dilerken arkasındakine basmış, onu 
da haklamış. 

- Vay! Göremedim. Kusura bak
mayın! diye çekinirken bir üçüncü
sünü kırmış. 

Çubııklar arasına kıran girdiğini 

görenler bu hoyrat herifin nihayet 
nerede karar kılacağım düşünürler
ken hane sahibi: 

- Aman efendim! Telaş etmeyin! 
Şöyle buyurun! diye yer göstermiş. 
Fakat kırdığı üç çubuktan sonra ar
tık utanması kalmıyan yeni misafir 
de: 

- İki çubuk daha var, miisaade 
buyurun, onları da kırayım da otu
rurum. Cevabını vermiş. 

Avrupada kırılacak daha birkaç 
çubuk var . .Onları da kırdıktan son
radır ki; bu kıran belki bir yere otu
rur. 

Şehit Kubilay 

ve Arkadaşları 

Tebcil Edildi 
Menemen, 20 (A.A.) - Bugün inkı

lap şehidi Kubilay ve arkadaşlarının 
hatıraları İzmirden, Manisadan, ci
var şehirlerden gelen binlerce halkın 
huzuru ile anılmıştır. 

1938: Bugünkü Al
manya Ren üzerinde
ki gayrimüstahkem 
sahayı kaldırmış, A
vusturyayı ilhak et
miş, Çekoslovakyayı 

birkaç taraftan sar
mıştır. Danimarkada, 
Memel'de, Lehistanda 
ve bilhassa Çekoslo
vakyada Alman ekal
liyetleri vardır. 

Gelen heyetler, köylüler, sporcu
lar, spor meydanında toplandıktan 
sonra askeri bandonun çaldığı İstik
lal marşile törene başlanmıştır. Bu
nu müteakıp söylevler verilmiş, facia 
tel'in, şehitler taziz edilmiştir. Bunu 
müteakıp çelenkler konulmuştur. 
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Sanat Hayah ı BULMACA 
Dünkü bulmacamızın halli 
1 2 3 4 D 6 7 8 9 10 Tarihi Türk Musikisi 

Konseri Münasebetile İstanbul radyosu: 

't 
ley 
ka 

Geçen haftanın en kıymetli sanat 

ÖOI• neırly•tı: tJ 
Saat: 12.30 Plfıkla Türk musikisi, ti 

Havadis, 13,05 Pllikla Türk mu ikisi, 13 
Muhteill pltık neşriyatı, 14.00 Son. 
AKŞAM NEŞRIVATI: 

1 
7 
4 
1 

, hadisesi, "Tarihi Türk Musikisi Kon
seri,, idi. Mesut Cemil, Nuri Halil, 
Cevdet Kozan, Kemal Niyazi gibi 
dört üstat tarafından aylarca devam 
eden çalışmalar ile hazırlanan kon
ser, büyük bir muvaffakıyetle başa
nlınış, ve layık olduğu sevgi ve ge

Saat: 18.80 Pltıkla dans musikisi, 19 
Çocuklara masal· Bayan Nıne, 19,55 
haberleri, 20,.00

1 Rıfat ve ark d 1 ı 
fından Türk musikisi ve halk ş r 
20,30 Hava raporu, 20 33 Ömer Rıza 
tından Arapça söylev, 20.45 Belm• ve 
kadaelan tarafından Türk musikisi 

lıf 11 

niş alaka ile karşılanmıştır. 

1 

2 

3 

BUGUNKU BULMAO.ı\ 

1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 
halk ıarkılnrı (saat ayan), 21,15 Fa ıl 
IIeyeU: İbrahim ve arkadaşları ta 
dan, 21,50 Radyo fonik temsil: Stüdyo 

keıtrası refakatilc (Turandot). 22.45 AJ 
haberleri, 23,00 Plakla sololar, opera ve 
peret parçaları, 23.20 Son haberler ve 

Sultanahmette cinayetin iılendiği yer 

I Hakikatte "Tarihi Türk Musildsi0 

tltbiri bile herkesin anlıyacağı birşey 
dcgildi. Fakat Türk güzideleri ve 
münevverleri bunu çok iyi anlamı§
lar, bu güzidelerden müteşekkil ke
sü bir akın konsere gösterdiği rağ
betle kendisi gibi güzide ve münev
ver arkadaşlar tarafından hazırla

nan esere karşı çok şuurlu. çok sa
mimi bağlılığını tebarüz ettirmiştir. 
Memleketin güzide ve münevverleri 
arasındaki bu tesanüt, ilham veric. 

tesi g{lniln programı, 23.30 Son 
Ankara Radyosu: 
ÖGLI NllfRIYATI: 
Saat: 12.30 Muhtelif plAk neşriyatı, 11 

PlAk: Türk musikisi ve halk ıarkılan. ıs Hakim Önünde itiraf 
Dahili ve harict haberler, 17 .30 Halke 

Suçlu Garson Emin 
Çifte Cinayeti Nasıl 
işlediğini Anlattı 

bir manzara teşkil ediyordu. Maral mmiki üstatlarından 
B. Cevdet Kozan Konseri .Mesut Cemil takdim et

ti. Ve bilgi adamlarına yakışan va
kur mütevazi, sanat eserlerine yara- kıymetinden evvelce de bahsettiğim 
şan asil heyecan ile söz söyledi. Mu- için söylediklerimi tekrara hacet gör
sikimizin öz Türk sanatı olduğunu 1 müyorum. Fakat okuyanların. seve 
anlatırken bu hakikati tahrüe yelte- seve okudukları ve yaptıklan işten 
nen yabancılann nankörlüğünü teş- haz ve bahtiyarlık duyduklan göze 
bir etti, ve daha sonra tarihi musiki- çarpıyordu. Bu iş, hem yüksek bir 
mizi ihya tecrübesinin ne derece mu- vazife hissiyle, hem asil bir dava he
vaffak olduğunu kendisinin de bil- yecaniyle, ayni zamanda iıin istil
mediğini, hep birlikte bunu tayin e- zam ettiği bütün kabiliyet ve liya
deceğimizi sôyliyerek sözlerini bi-

7 

8 

l 

10 

,_,,,_..._-ı-.~ 

* SOLDAN SAGA: 
1 - Yurdu mQdafaa eder. 
2 - Marmarada bir ada. 
3 - Sayı. 
4 - Betiktaşta bir cadde. 
5 - Yalım - İşte. 
11 - Evin iç aksamı - Gıda - Dar. 
7 - Sonsuz acele - Bir nevi tekne. 
8 - Bir Aza - Sakalın bir kısmı. 

den naklen tnkılAp Dersleri. 
AKfAM NEORIYATI: 
Saat: 18.30 Kanşık plAk nepiyatı, l 

İngilizce ders: Azime İpek, 19.15 Türk 
slklsl ve halle şarkıları, (Servet Adnatl 
arkadaşları), 20.00 Saat ayan ve Ar9 
neşriyat, 20.lli Türk· muıildsi ve halk 
kıları, (Melek Tokgöz ve arkadBfları) Si 
Spor konuflllası: Vildan Aşir, 21.15 s«l 
salon orkestrası, 1 - IAıdwig Slede Dal 
garettnmadel, :! - Adolf İııclıpold G 
Potpopurri Clo Clo, 3 - Joh, Stra\181 
umldiaale, 4 - Fred. Ralpb Bel 
Flasche Mosel, 5 - Mendelsuchn Roın 

Evvelki gece Sultanahmette karı-
8lnı ve kaymbabasını öldüren, usta
ıını da ağır §ekilde yaralıyan gar
son Emin dün sorgusu yapılmak üze
re adliyeye getirilmiş ve nöbetçi o
lan sulh ikinci ceza hikimi Salilhat
tinin huzuruna çıkarılmıştır. Suçlu 
Emin, korkunç cinayetini bir bir ve 
biıtun tafsilatile anlatmış, bu sırada 
hiç bir heyecan eseri göstermemiş
tir. 

Hakimin muhtelü suallerine suç
lu garson şu cevaplan vermiştir: 

"- Ismim Emindir, 26 yaşında ve 
evliyim. Uç çocugum var. Sultan -
ahmette Dizdarlye mahallesinde Çeş 
me sokağında 37 numarada oturu
yorum. Divanyolunda aşçı Mehme
din yanında çalışıyordum. • 
Cinayetin aebeoleri : 

Suçlu, cinayetin sebeplerini, haki
lnln suallerine karşı şöyle anlatıyor 
du: 

- Biz karımla ve iki çocuğumuz.. 
la beraber Istanbula geldik. Çocuk -
lardan birini Kastamonuda kayın 
valdemin yanında bırakmıştım. Son 
zamanlarda kayınvaldemin öldüğü -
nu işittik. 7 lira para gönderdim ve 
çocugun Istanbula gönderilmesini is 
tedim. Kayınpederim Hasan Çavuş 
çocuğumu alarak geldi ve Topanede
ki diğer kızının yanına gitti. Bun
dan yedi gun evvel de benim karımı 
ve çocuklarımı da alarak Topaneye 
goturdu. Kapıya da çifte kilit vura
rak beni sokakta bıraktılar. Gece sa
at 9 da Topaneye gittim, kapıyı çal
dım. Kapıyı açmadılar. Yalnız Ha
san Çavuş: ' Kızım burada yok, hay
di işine git,, diye seslendi 

Suçlu devam ediyor: 

Vaka gecui: 

- Nihayet vaka günü eve gelmiş
ler. iki kilo kômur ve öteberi yiye
cek alarak eve gittim. Kayınpedere: 

- Hoş geldiniz, dedim. 
O - Hoı geldiniz, boş likırdı. Kı 

:ıam seni istemiyor, zaten mahkeme
ye de muracaat ettik. Haydi 1en bu
rada bir dakika beklemeden çık! .. 
dedi. 

Bu lakırdıyı aşağıdan alıp yalvar 
mak istedim. 

- Uzun etme çek diyorum, diye 
bağırdı. 

Evden çıktım. Dükkana gelerek 
ayni evde oturan ustam Mehmede 
yalvardım. Şunların gonlunu yap, 
dedim. Ustamla tekrar eve geldik. 
Ustam bana: 

- Sen kapıda bekle, ben lazım 
gelenleri soylerim, dedi, Yarım sa
at kadar bekledım. Ustam çıktı: "Ra 
zı olmuyorlar,, sen şu 25 kuruşu al, 
bu k m hır otelde yat, yarın gorü
şuruz d dı. 

Çare iz kalınca 25 kuruşu aldım. 

dır. Bu tahtaperdeyi aştım. Mutfak 
kapısı açıktı. Orada karım, çocuk
larım ve kayınbabamın yattı.klan o
daya çıktım. Kapı aralıktı. !çeriye 
baktım. Çocuklarım mışıl :mıpl uyu
yordu. Kayınbabam da onların ya
nında idi ve uyuyordu. 

Fakat karım evde yoktu. Bir an ka
fam altüst oldu. Yukanya ustam Meh 
medin yattığı odaya ses verdim. Bir
takım kımıldamalar, hafif hafif sesler 
geliyordu. Gece vakti ustamın odası
na paldır küldür giremezdim. Aklıma 
derhal bir fikir geldi. 
Ağa,tan gözetleme : 

Suçlu, ustasının odasını nasıl gö
zetlediğıni de ~yle anlatıyordu: 

- Bahçeye çıktım. Erik ağacına ya 
vaş yavaş bir kedi gıbi tırmandım. A
fülirdı. Camlarda da zaten perde y<:ıK 
tur. Ağaçtan odaya bakınca beynim 
sulandı. Uç çocuk anası karım, usta
mın koynundaydı ve ikisi de ayni ya
takta idiler. Ağaçtan aşağı doğru na
sıl sarktığımı bilemiyorum. Derhal 
yukanya süratle çıktım. Kapıyı omuz 
ladım, birden açıldı ve karım karşı
ma çıktı. 

Cebimden bıçağımı çekmiştim. Ka
rımın rastgelen tarafına saplamıya 
başladım. Kaç defa sapladıgımı bil
miyorum. Yalnız karım yere düştü 
ve merdivenlerden yuvarlanmıya baş 
ladı. Bu sırada ustam Mehmet te kaç 
mak için davrandı. Fakat onu da ya
kaladım. Bıçağımı saplamıya başla
dım. Gürültüye kayınpeder de geldi. 
Aramıza girmek istedi, ona da birkaç 
kere sapladım.,, 

Katil Emin burada durdu.. Sonra 
birdenbire ilave etti: 

- İşte mesele bundan ibarettir! 
Fail cinayetini bu suretle itiraf et

tikten sonra, hakim Salahaddin, ceza 
kanununun 104 ve 125 inci maddele
ri hUkümlerine göre, suçluyu tevkü 
etti ve müddeiumumiliğe gönderdi. 
Garson Emin yakında ilk tahkikata 
başlanmak iızere sorgu hakimliğine 
sevkedilecektir. 

Yaptığı Hırsızlığa 

Piıman Olmuı 

tirdi. katle başarılıyordu. 

Ortalığı canlı ve dikkatli bir sükut Dinleyicilerin bu muvaffak esere 
kaplamıştı ve büyük dinleyici küt- mukabeleleri, bütün bu kıymetleri 
lenin merak ve dikkati sahnenin ü- takdir ettijderini pek açık göıteri

zerinde temerküz etmişti. yordu. Eser sahipleri ile dinleyiciler 
Acaba bu yirmi üstat ve genç ne arasındaki bu samımı al8ka haftan 

yapacaklardı? 

Bir dakika geçmeden yirmi insa
nın bir tek sesle güzide bir eseri oku
mıya başlamalan üzerine sahne ü
zerinde temerk\iz eden dikkat ve 

sona kadar devam etti ve her dinle

yici, şahikalardan aynlmak istemi

yerek sanatkarlan alkııladı, alkııla
dı. 

merak, yüz ağartan, göğüs kabartan Bize öyle geliyor ki bu çok mu
yüksek bir başannın sevinciyle gö- vaffakıyetli başanyı bir tek gece ve 
rünmiyen bir ışık halinde, sahnede bir tek muhite hasretmek hiç te doğ
çalışanlann alnına bir çelenk gibi ru değildir. Bu konser memleketin 
kondu. 

l)"••'-•..J.:A ---1--'-,.1------ı'I 'I! 

mızdan herbirinin eseri, candan ko- sikisini dinlememiz temin olunmalı.. 
pan takdirlerle alkışlanıyordu. 

Bu ne öilü, ne canlı, ne nezih ve 
ne yüksek musiki idi. Bu, tam mina
siyle kültür musikisi idi. Besteler 
de, güfteler de biribirinden güzeldi. 
Her eserin en derin dikkat ve itina 
ile seçildiği besbelli idi. Üstatlarla 
etraflarında toplanan çok değerli 

gençlerin azami ciddiyet ve feragat
le çalıştıklan besbelli idi. 

Okunan eserlerden ve bu eserlerin 

dır. 

Konseri hazırlıyan üstatlan ve 

kendilerile birlikte çalışan ve mu
vaffak olan bütün kıymetli gençleri 

bir kere daha tebrik eder ve kendile

rinden bu yolda daha da büyük mu
vaffakıyetler! tam emniyetle bekle

m 
O. R. D. 

Bu akşam SAKARYA sinemasında 

Göz ve kulaklar için hakiki ve bedii bir ziyafet. .• 

Halkı;:~:ımarık BENJAMINO GIGLI 'nin 
Güzel Viyanalı yıldız GERALDİNE KATT ile beraber çevirdiji 

KALBiN SESi 
En muht~m ve en fazla muaikili filmini takdim ediyor. 

HiMi bir mevzu, güzel opera havaları, çok nefiı tarkılar ... 

ilaveten: PARAMOUNT JURNAL dünya havadisleri 
111 Yerlerinizi evvelden aldınmz. Telefon: 41341 4 --• 

{oEANNA DURBiN) 
111 Kadıköy SÜREYYA SINEMASl 4 

BU AKŞAM ve YARIN AKŞAM YENi PROGRAMLA 
F e'Vkalide müaamere " S l N E M A ve 

ve 14 arkaıd&flan 
Damaz ELVIRA MAY 

ve Amerikan muıanniai BRUCE TOMAS 'm ittirakile 

9 - Vücutta biten tüy - Bir kıta. 
10 - Parti - Bıçak kılı!ı. * YUKARDAN AŞAlil: 
1 - Beyaz. 
2 - Bir nevi tath 
3 - RengArenk. 
4 - Okunacak :yan - tıtıve 
5 - Önce - Beyaz. 
6 - Avadanlık - Geniş arazi. 
7 - Tokat. 
8 - Hisar - Yemişin dışı. 
9 - İstanbul kapılanndanblrl. 
10 - Namus - Bir Avrupa milleti. 

Levazım Amirliii hônlan lı 
Tophane ve Davutpaşa Fırınların

da birikmiş olan 1500 kilo kadar fı
nn ekmek kınntısı 22 Mart 938 salı 
günü saat 15,30 da Tophanede sa
tmalma Komisvonunda nazar}11rlf ~ 
ruş L~IllllUILJ <>".tv hWU~~w • .ı::ıCE:it u 

rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

• •• 

(461) (1455) 

Fen Tatbikat Okulunda mevcut 
bin çift köhne Fottn 25 Mart 1938 
Cuma günü saat 15 te Tophanede L. 
v. amirliği satınalma 'Ko. da pazar
lıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 350 
lira, teminatı 53 liradır. Fotinler o
kulda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Ko. na gelmeleri (463) (1473) 

• •• 
Topçu nakliye okulunun Elektrik 

tesisatı 25 Mart 1938 Cuma günü sa
at 15,30 da Tophanede L. V. Amirliği 
satınalma Ko. da pazarlıkla eksiltme 
si yapılacaktır. Keşü bedeli 650 lira 
91 kuruştur. İlk teminatı 49 liradır. 
Keşü ve şartnamesi Ko. da görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte kanuni 
vesikalariyle beraber Ko. da bulun
malan. (464) (1474) 

Sans Paroles, 22.00 Aans haberleri. 
Yannld program. 
SENFONiLER 

23 Var1<>va: Senfonik konMr 
mann, Ravel). bir 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: 7,10 Iİkl 
konser (8,15: Devamı) (9,30: EğlenceU...., ler, 
sa program). 12 Bertin kısa datguı·""' Siy 
kestra konaerl. 18: Orkestra ( H, 15: fi"_ tat 
vamı). 13,10 Bilkreş: PlAk konseri. ı• lfbı 
Keza). 14,15 Parfs Kolonyal: PIAk. 1~ tı.. 
Keza. 16,30 ;Berlln kısa dalgan: AJ't#" 
bando. 17,30 Parls Kolonyal: Ork, 
Bariton. 17,45 Berlln kısa dalıuı: 
programı (18,30: Devamı) 18 peşte· 
ro havalan. 18,20 Bilkreş: Pltık ko 
(19,15: Keza). 18,35 Belgrad: Radyo"-
keıtrası. 18,55 Ostrova: Karışık m 
neşriyat. 20 Pette: Pl1k koıuıerl. 
Bi.ıkreş: Radyo orkestruı. 20,10 ı 
ve Viyana: Tuna şarkıları, kor<> tl.

1 
Ostrova: Eilencell karışık program. ıı 
Pf!tltf'• Cfı"'" l\T'k_tr,.., ~t an Rro 
reş: Hafit musiki Jıakli. 23,30 ~sil= 
ce konseri. 

OPERALAR, OPERETLE& 
21 Belgrad: Operada verilecek 

nakiL 
ODA MUSİKİSİ 

konser. 

RESİTALLER 
18,30 Berlin kısa dalgasr. çocuk 

kılan. 19,10 Varıova: PIAkla 
19,15 Peşte: Piyano resitali. 19,SO 
kısa dalgası: Zimbal aolo. 19,40 
Halle ıarkılan. 

YENi NEŞRIY AT 
KALEM - Eski "DergAb., 

muasını çıkaran Mustafa Nihat. 
lem,, ismi altında yeni bir 
çıkarmıya başlamıştır. 

lmanlann istikbali •• dlOl 
mahiyeti -Avukat Abd~ 
fından yazılan bu kitap Adanad' 

lstanbul Defterdarlliından: 

Mahmutpaşada: Hacı Köçek mahaDelhıde KilrkçQhanm 
katında 10 sayılı oda. 

Ahıçelebi: mahallesinin Balıkpazan caddesinde Nevşehir ham· 
nın altında 80 sayılı dükkln. 

Ahıçelebi: mahallesinin Balıkpazan caddesinde Nevfehlr ham· 
nın altında 3 sayılı dükkin. 

Ahıçelebi: mahallesinin Balıkpazan caddeainde Nevgehir ham- ı 
nın altında 4 sayılı dükkin. 

Yukarda yazılı emvalin bir senelik ican 5. -'· 938 günil saat 14 -
olunacaktır. Kira bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler pe~ 
sil olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini yatırarak mezkftr 
saatte defterdarlık millt emlAk müdüriyetinde müteşekkil satıŞ 
yonuna müracaatlan. (F) (1528) 

Ismail adında biri, sarhoş olan Şev 
kinin cebinden 150 lira kadar para i
le cüzdanını, saatini çalmış ve savuş. 
muştur. Sabah olup ta Şevki kendine 
gelince hırsızlıktan haberdar olmuş 
ve ortalığı telfışa vererek parasını a
ramıya koyulmuştur. Fakat bu sıra
da parayı çalan İsmaıl pişmanlık ge
tirmiı ve 50 lira para ile cüzdanı ve 
saati Şevkinin yatmakta olduğu ote

BÜLBÜLLER ÖTERKEN e LA BOHEM • ÇARDAŞ FÜRSTIN • KASTA DIYA 

le getirmiştir. 
Fak.,?t Şevki paranın 150 lira oldu

gunu iddıa ederek polise muracaat 
etmiştir. Polis dün İsmaili nobetçi 
curmumeşhut mahkemesine sevket
miştir. Yapılan muhakeme sonunda 
paranın 50 lira olduğu kanaati hasıl 
olmuş, fakat İsmailin de hırsızlık 
yaptığı sabit gorillerek bir ay hapsi
ne karar verilmiştir. Hfıkim İsmailin 
pişmanlık gostererek parayı iade et-

gibi yalnıı en büyük ıaheserler yaratan 

MARTA 
EGGERTH 

ÇARŞAMBA 
AKŞAMI 

Dünyanın en büyük- Yeni jönprömye 
komikleri : F R 1 T Z 

ve THEO LINGEN ve Y A N 
HANS MOSER D O N G E N 

PAUL HÖRBIGER taraflndan 
LUCIE INGLICH yarahlan 

s A R Ay 've M E L E K 
DiKKAT: Numaralı bileder Melek ve Saray gitelerinde satılmaktadır. Telefon: 

SARI ZAMBA 
sinemalarında birden 

Saray 41656 - Melek 40868 

Fakat otele gıdemedim. Evim var -
ken ne diye otelde yatacaktım. Ya
nımda evin anahtarı da vardL Bir 
saat kadar Sultanahmetteki kahve
de oturdum Bir arkadaşla bir kah
ve içtik. Sonra kahveden çıktım. E
v gid r k an ht rla kapıyı açmak 
i tedim. Fakat kapıyı arkadan sür
guleın i Ier ı Sok ğı dolaştım, evin 
nrka r f nda blr tahtaperde var -

mesinden dolayı cezasını tecil etmiş ............................................................................................................... ...... 
ve S1fcluyu serbest bırakmıstır. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0-

't A. N'ı n hedefi: Haberde, fikirde, her• 
§eyde temiz, dUrUııt, eamlml olmak, 
karlin gazetesi olmıya çalıtmaktır. 

--0--

A B 0 NE BEDELİ 
1'ürkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 > 6 Ay 1500 > 
400 :t 3 Ay 800 :t 

ısa • ı Ay 300 • 
Milletlerarası posta ittihadına dahil ol
tnıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş 
tirınek 25 kuruştur Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk ~ul ili.vesi Ulzımdır. 

İKTİBASLAR ı 
'<eni Türkiyenin 
Manzaraları 

Beyrutta çıkan L'Orient gazetesin
de Marsel Pru imzasile intişar eden 
bir ınakaleye muharrir şu serlevhayı 
koymuştur: "Modern Türkiyede, Lo
ti'nin dezanşantelerini tayyareci ve 
bakim kadınlar istihlaf ettiler.,, 

Muharrir sonra şöyle devam edi
tor: 

1900 - 1914 te, Türkiye, mazinin 
'an çekişen güzelliklerile süslenmiş 
~ok eski bir devlettir. Piyer Loti'nin 
kahramanları hakiki prototipler ya
tatınışlardır. Büyiik kültür, ince ve 
te\rval zekiı sahibi Azadelerle arka
daşları, her türlü siyasi faaliyetten 
llıakta kalmıya mecburdurlar. 

liarptcn sonra, 1921 den itibaren, 
birkaç asır zarfında hasıl olan deği
Hldiklerden daha büyük değişiklik
ler, birkaç sene içinde vücut buldu. 
Siyasi ve iktısadi tebeddülatı bir ta
l'afa bırakarak, her içtimai tekamü
liin en mühim tarafı olan ''kadınla
tın vaziyetini,, tetkik edelim. 
Kapılar açılıyor ve ilk iş olarak, ka 

dınlar peçelerini atıyorlar. İşte, ka
tıatılmış oldukları karanlıktan çıka
tak, güneşin altında gözleri kamaşan, 
binlerce kadının hayata atılışı. 
Tanzimatçı Atatürk, kadınlara iç

tinıai hayatta çok güzel bir mevki 
teınin ederek, kadınlara karşı Napo-

+. ' 
atta çıkmak ve cemiyetin bütün 
~:vk \'C eğlencelerine iştirak etmek 
~~rriyetlcri, elbise inkılabının tabii 
lt neticesi idi. 
\.'eni kanunlarla, kadın serbest bir 

"ntandaşın bütün hukukuna nail ol
lııuştur. Kadınlar, bugün, profesör, 

il ~~?kat, tabip, gazeteci, memur ola
~~ırier. İntihabata iştirak ettikleri gi ti kendileri de intihap edilebilirler, 

1. Yaşını dolduran kadın rnemleke-
1~llin siyasi '\:e içtimai faaliyetine iş
ırak etmek hal<kına maliktir. 
k bugün Millet Meclisinde, birkaç 
•. 
11dın mebus yer almış bulunmakta 

•eh" ~ ırçok kadın hikimler, adalete, bil 
~ llssa kadın his ve intikalini istilzam 
t~en hadiselerde, büyük hizmetler 

• !J!'tnektedirler. 

it l'tirkiyede, birçok ilk ve ortamek
~ ll açılmıştır. Çünkü, orta tahsil de 
4hil olmak üzere, tahsil mecburidir. 

~· l\Iodern Türkiyeye ait resimleri ha 
1 
~ s.ok güzel bir albüm, bize eski mün 
t' "'1lerin kızlarını, torunlarını göste
'~or, 

h·ıhei kıyafeti altında, mükemmel ... 
~ ltltizamla sıralanmış olarak azim-
tu trampet çalan bu kızcağızların çok 

l:eJ bir tavrı var. 

4' >ııbaha ilerde, stadyomda, jimnastik 
~1t>an ve içlerinden bazıları çok gü

~ 0 Ian kızlar gayet zarif bir man
~t>a arzediyorlar, dik ve çevik olan 

'} )- t:ençler hep birden ayni hareketi 
~~1Yorlar \'e onların beyaz giyiniş-

9j •
1111

1e kısa saçlarını sıkan kurdele, ka 
~ık zarafetlerini tenkis etmiyor. 
~ . <tdınlığın esas rolüne ait şeyler 

il~ ~il 1
htnal edilmemiştir ve işte İsmet

}' tı~1
11 Bnstitiisünde, güzel çocuk çama

~~ a~ı dikilen model bir dikiş atölyesi 
~~ .. ~1nc ayni müessesede, bir aşçılık 
u~~~ vardır ki, görüniişe göre bir 
\~ Unı vermek lazım gelirse burada 
~~İt lll~haretli iş yapıldığını kabul et-

\ı lazım gelir. 

~itte· heınen her tarafta tedrisat muh 
t lır ı· tl · ster Ankara konservatuva-
~ ~· olsun, ister Gazi Atatiirk Fizik 
\ı_ •ntya "Enstitüsünde veya Ticaret 

'l:teh· d 
'lı ~ ın e olsun, erkek ve kızların 
~'I~· an genç kafaları, hesap, yazt, 
~ı~~'nesi ve mikroskop üzerine ayni 
\'·at ve ihtimamla eğilmektedir. 

k 'rllt · ~~~ ı seneden az bir zamanda ta-
~~~~k eden hayret verici bir deği-

Zavallı 
eler 

T~N 

Balıklar •• 
Çekiyormuş' •• 

L~N: BALl~TI 
A ziz okuyucularım; 

''Gırgır,, davasını ne
ticelendirmek ~çin ıizi tecrü
belere ve bir av partisine da
vet etmiştim. Arzu buyurursa
nız sahile inelim. Muhayyile
nizin yadırgamıyacağı tef ek
kürden yapılmıf bir sand~I 
hazırladım. Ona atlarız, gün
düz ve gece balıkçılığından 

mümkün olabilen zevkleri ta
da tada Karadenize kadar 
yükseliriz. 

Bilmem denizi sever misiniz? 
Tavsiye P.derim seviniz. Gönül sı
zılarını deniz kadar muvaffakıyet
le dindirecek hiç bir tesliyetkar 
bulamazsınız. Ne yazık ki herkes 
zahir görünüşüyle iktifa eder. Ha
rimine merak salmaz. Hatta o yüz
den geçinen balıkçılar bile... Ba
lığını tutarlar, midyasını, sünger
lerini sökerler. Ellerine geçen pa
muk gibi yumuşak sünger (nebat) 
mıdır, "canlı hayvan" mıdır? bil
mezler. Kara gözlü, yeşil ve laci
vert hareler, sedef ve altın yal-

dızlarla süslenmiş balığın güzelli
ğini görmezler. Hayat maceralarını 
araştırmazlar. Sadece: "balık" der 
geçerler. Dirayetlerince: balığın 
aklı yoktur. Zekası yoktur, 
suyun kumu, çakılı gi-
'-...: 1-.:---- - ...1.: - - C ...,.1... ! 1 ... J "'- ,..~l ..... 1 ., ... ..; ~l •.. 

Pazarda çakıl satar gibi balık sa
tarlar! 

H albuki, şöyle bir eğiliniz, ba-
kınız, şuracıkta, zümrüt gi

bi yeşil ve yumuşacık yoc::unlar ara-

sında iki balık var. Görüyor musu
nuz? "Lapina" dır onlar. Hareket
lerine dikkat edin, bu çalak ham
leler, şUhane bükülmeler. yosunla
rı savurmalar, dağıtıp saçmalar 
hep muaşeret cilvesidir. Kendileri
ne yuva hazırlıyorlar. Dişi bu yu
vaya sevgisinden son hatıra ola
rak yumurtalarını bırakacak. Er
kek o yadikarları okşayacak, aşı
layacak, yavruların çıkmalarını 
bekliyecek, onları muhafaza için 
herhangi düşmanla mücadeleden 
kaçmıyacak, velev mukabili ölüm 
olsa bile ... 

Kuşku ve zeka bahsine gelince, 
bunun da tecrübesi kolay: Bakınız 
şuracıkta satha yakın beş on "gü
müş" var. Güneşe göre öyle bir va
ziyet alınız ki, kolunuzu sallarsa
nız gölgesi onlara aksetsin: Ta
mam; kolunuzu sallayınız. Görü
yor musunuz, gölgeden bile nasıl 
ürktüler, yıldırım gibi süzülüp de
rinlere gittiler?!. 

Beş on adım daha yürürsek a
kıntı başında bir tecrübe daha ya
pabiliriz. "Kefal" sürüleri geçer
ken bir taş atayım da neticeye dik
kat ediniz. Gördünüz mü efendim? 
Küçük bir taşla koskoca sürü ince 
bir şişe gibi parçalandı, dört ya
na savruldu saçıldı! Artık bu sürü 
bozulmuştur. Eski çalımını alamaz. 

B uyu~unuz, artık sandala bi-
nelım. Ortaköyde "seğirt

me" ile palamut tutuyorlar. Biz 
de bahtımızı sınarız. Müsaade e
d~ de şu balıkçıya sorayım, ona 
gore volta açarız: 

- Merhaba arkadaş. Ne haber 
bereketten? 

- Köpoğlu hayvan çabucak a
yarlandı be kardeşim. Nafile. 

~e ~emek istiyor, anlayabildiniz 
mı. .. Ilk zamanlar ellerindeki ta
kımlar la tutmuşlar amma artık 
voltayı seziyormuş, tutulmuyor
muş. Adamcağızın elindeki voltaya 
dikkat ettiniz mi? Hayli kalın. Ö
nünde d~ .ancak bir buçuk kulaç J a 
pon mısınası var. Zokası da 

çok ağır. Biz şu düz büküm 
voltaya üç kulaç incecik 
hakiki mısına bağlıyalım, 

bu uzunca ve köşeli hafif zokayı 
da takalım, bu zoka hem daha se
ri sıçrar, hem giderken de fazla 
yalpa yapar. Buyurunuz. Vol!.r;ı 
düzgün bir çekişle çekip bırakınız. 
Tuttunuz değil mi? Elbet tutacak
sınız. Balık yok değil ki.. Ancak 
balıkçıların "ahmak" dedikleri kur 
naz hayvan tehlikeyi seziyor. Vol
taya sokulmuyor. 'Farkında mısı
nız? Birkaç balık tuttuktan sonra 
siz de tutamamaya başladınız. se
bebini anlatayım: Bakınız, zokanın 
üstünde diş yaralarından hasıl pü
rüzler var. Bu pürüzler suda birta
kım gayritabii çizgiler husule geti
riyor. Hayvan da bunu seziyor. Bu 
miyar, balığın hassasiyetine ölçü 
olamaz mı dersiniz? 

1 htimal tek tecrübe size tam 
bir kanaa.t vermiyccektir. 

Şuracıkta batmış bir ~emi vardır. 
Orada zaman zaman "fabtri" ler bu-
lunur. Bu, (mercan) fasilesinden 
bir cins balıktır. Büyük taşlıklı 

yerlerde yaşar ve sürü halinde do
laşır. İyi bir avcı iseniz mebzulen 
tutabilirsiniz. Ancak volta kopar
mamak, tutulan balığı kaçırmamak 
şartile ... Alınız şu voltayı, bırakı
nız, bakahm ne var ne yok?. Tut
tunuz deeil mi? Bir daha .. bir da
miyorsunuz. Şimdi çekerken sert 
bir hareket yapınız ki, volta kop
sun. Kopsun efendim, ne zarar 
var. Hakikate insan kolay kolay 
yaklaşamaz. Bakınız balıklar gel
mez oldu. Kanaatiniz tebellür edin 
ceye kadar bekliyclim. Artık ne ka 
dar ince takım bırakırsanız bırakı
nız, ne kadar sabır ve tahammül 
ile beklerseniz bekleyiniz. Nafile-

• 

ENFES BiR DENiZ SERVETi ... 

dir. Canı yanan hayvan bulundu
ğumuz mıntakayı terketmiştir. Ka 

çışındaki korku alametleri diğerle

rini de ürkütmüş, peşine takıp sü
rüklemiştir. 

Bu neticeye hiç şaşmayınız. Bi-

İSLERİ , 

lirsiniz ki, hayva.nlarda "huy" a
şağı yukarı biribirinin aynidir. Ko
yunlar da b öyle değil midirler? 
Bir koyun ürküp kaçınca diğerle
ri de onu takip etmezler mi? Hatta 
biz insanlar da böyle değil miyiz? 
Umumi heyecanlar, bir sözün veya 
bir hareketin neticesi olarak husu
le gelmezler mi? Ayni elektriki in
tikal ve teessür balıklarda da ca
ridir . 

B ilmem sizi sıktım mı çok? 

Kadın Kocasını Tutmasını Bilmelidir 
mevzu "millet" mevzuu

dur, tahammülünüzü rica ederim. 
Hem bakınız avlaya konuşa "Poy
raz" a 1-adar geldik. Dikkat ettiniz 
mi? E · -aya kadar Boğaz, zaviyeli 
bir huni borusuna benzer, dapdara 
cıktır. Buradan itibaren huninin 
ağzı açılır, çizinin Anadolu, Ru
meli fenerleri arasındaki en geniş 

Erkeğin sadakati de kadının sada
katinde aranan esaslara dayanır. Yal
nız erkeğin kendine mahsus birta
kım hususiyetleri vardır ki, kadın 
bunu da göz öniinde bulundurmıya 
mecburdur. 

Sevdiği erk<'kln sadakatini temin 
etmek istiyeıı kadın erkeğin öğren

miye mecbur olduğu diplomasi yolla· 
nnı bilmiye ihtiyacı yoktur. Kadın 
kendisini daima taze ve yeni göster
mesini bilmelidir. Erkeği bıktıran 
şey kadındaki yeknasaklıktır. Değiş
miyen, yenileşmiyen kadın, daima 
ayni havayı çalan piyaniste benzeti
lebilir. Bir beste nekadar giizel olur
sa olsun sabahtan akşama kadar onu 
dinlemiye mecbur kalırsanız bıkarsı
nız. Hergün ayni havayı çalan kadın
ların adedi, değişen kadınlara nisbet
Ic daha çoktur. 

Erkek yenilikten hoşlanır. Birçok 
erkekler sırf değişiklik olsun diye 
kanlarını aldatırlar. Erkek daima 
ayni çehreyi görmekten, ayni sesi 
işitmekten bıkar. Kadının hüneri o
nu usandırmamak ve bıktırmamak
tır. 

Erkek kannnı muhafaza için nasıl 
onun psikolojisini bilmek mecburi
yetinde ise, kadın da erkeğin psiko· 
lojisini öğrenmiye çalışmalıdır. Her 
c~keğin kendine mahsus kaprisleri, 
zliları vardır. Kadın bunlara daya
narak erkeğini elinde tutabilir. 

* Geçende "Kadın aldatıyorsa mesul 
erkektir •• , serlavhası alt~da yHdı
bm. yazı okuyucularımdan birinin 

sinirine dokunmuş. Kadının hıyane
tini bir sebebe atfetmenin mübala
ğalı bir hüküm olduğuna şiiphe yok
tur. Kadını evden kaçıran sebepler 
pek çoktur ve mütcnevvidir. Ben 
bunlardan bir tanesi iizerinde dur
dum. Maksadım, erkeğin kadına kar
şı olan muamelesindeki ehemmiyeti 
tebarüz ettirmekti. Erkek diplomat
ça hareket etmekle birçok geçimsiz
liklerin önüne geçebilir. Erkek kendi 
hissesine düşeni yaparsa, kadın hıya
net için mazeret bulamaz. 

Nitekim bugün de erkeğin sadaka

tini temin için kadının göz öniincte 

bulundurması lazım gelen nokta li

zerinde durmıya çalıştım. Kadın bu 

kaideye riayet etmekle erkeğin sa

dakatini temin edebilir mi? Kısmen. 
Yoksa evden kaçan erkeği tutmak 
için daha birçok çareler vardır ki, 
bunlardan da peyderpey bu sütun
larda bahsetmekteyim. Okuyucula
nm bu yaztlan takip ederlerse her
halde kendi hayat şartlarına uygun 
bazı kaideler bulmakta güçlük çek-
mezler, , 

Gönül Doktoru 

* Bayan A. H. Sa, ~ur: 
Erkeğe kadın randevu vermez. Er

kek rica eder. Birinci hatanız burada 
olmuş. Onun bJr daha sizi aramadı
ğı.na bakılırsa alakası da kuvvetli 
değil. Alakası kuvvetli olsaydı ne ya
pıp yapıp sizi arar bulurdu. Hayatı

nızı boş hayallerle öldürmemeniz da- ı 
ha doğru olur sanırım. 

yeri ancak ve takriben iki mildir. 
Burada sular da pe kderin değildir. 

8 - 10 mil açılsak. 20 ile 50 kulaç 
arasında mütemevviç bir derinlik 
bulabiliriz. 

Evet, pek iyi görüyorsunuz Ma
şallah . O kalabalık gırgırcılardır. 
Fakat neden hayret ettiniz rica e
derim? Şöyle bir hesap etsenize: 
En az (20) takım çıksa ikişerden 
kırk kayık eder. (20) de motör 60; 
bunlara 15 te yani (nav-

lun) cu motörü iltihak ederse ye
kiın seksene baliğ olur. Bu kadar 
gürültü daracık bir huni kasesini 
mütekasif panayir yerine çevir
mek için kafi değil midir?. 

Biz de onlara doğru açılalım. 
Biraz dikkat ederseniz, balığın ka
barışını, Boğaza doğru gelişini siz 
de farkedebilirsiniz. Hususile bu
gün hiç rüzgar yok. Deniz çizgisiz, 
tertemiz bir ayna sathını an
dırıyor. Bakınız şurada, durgun su 
da hafif bir rüzgar kırışıklığı, ma
iliği hasıl oldu. Görüyor musunuz? 
Hareket halindeki balığın hasıl et
tiği izdir o. İşte sağımızdaki reis 
te balığı gördü. "al beraber" etti. 
Dikkat ediyor musunuz? Yirmi kü 
rek birden nasıl hınç ve hırs ile 
denizi şamarlıyorlar! Çevirdiler. 
Bakınız, diğer kayıklar da (al be
raber) ettiler. İkincisi de birinci-

Atladı Geçti 
Genç Osman 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
Şöyle bir gözlerinizi kapayıp 19U 

senesine geçiniz. Sırbistanda öldürü
len bir Arşidiik, arkasından siye!'i 
protestolar, üç köşeli ittifaklar, iiç 
köşeli itilaflar. biribirine salJıraıı 

büyük devletler, yani wnumi bir 
harp. 

Harp deyip geçmeyınız. Çiinkü 
içinde yaşadınız. Bütün dünyayı ate
şe veren kanlı harp meydanları. bu 
meydanlarda can vermiş milyonlar
la ana evladı, yer yüzünü boydan ho
ya kaphyan mezarlıklar, yıkılmış, 

harap olmuş ülkeler, göklerden bu
lutlar halinde yağan bombalar, e,,_ 
lerinin izbelerine sığınan aç, snJUan 
ekmeği yiyen halk sürüleri. htil~ e
dilmiş ülkeler, emperyalizm yü'liin· 
den kana boyannıı~ bir düıt:ı· a. 

Bu harpten sonra hepimi".!: empP.r• 
yalizm düşmanı kesildik. l.\lifü·tlerin 
milli istikla11erini ve '\'atan müdafa
asını en büyük hak tanıdık. HaThin 
öniine geçmek için iktısadi siyo~i an
laşmalar yapıldı, l\lilletler Cemi~cti 
kuruldu, miiştcrek eınniyetlerle biri
birimizin boynuna sarıldık, herkesin 
milli hudutlarını tanıdık, mütecavi
ze karşı kanunlar yazdık. beşeriyete 
kurtuluş ve sulh getiren dene se
vindik. Nasıl seYinıniyelim ki, açlık 
ve sefalettım, ateşler ve kanlar için· 
den çıkmış insan çocuklarıydık. 

Emperyalir;m alej·htarı edebiyat 
bütün milletler arasında yer aldı, 

harp taraftarlarına, mütecavizlere 
kinle baktık, bu sulh devresinin sü
kiiniy le uyukhyanlar, bir daha harp 
olmıyacağını iddia ettiler. hatta hala 
Şarkta, Garpte, Merkezde harpler o
lup biterken harp olmıyacağını söy· 
liyenler var. 

• Yalnız harp olmıyacağım söyli-
yenlcr olsa, bunların hfümiiniyetine 
bakarak bu da bir göriiştür der, ge
çeriz. Amma, bir iilkedcn bir Ulkeye, 

.> "1 r!t .... _ ı::ıı ·-· b~ u 

de\'letler, başkalarının topraklannı 
istila için yapılan harpler alıp yürür
ken ırkı bir, lisanı bir milletin öte
kisine geçişine de, tabii bir iş gözüy
le bakanlar var. "Bu iki hudut biri
birine o kadar yakındır ki, çocuklar 
çember çevirirken, çemberleri diğer 
hududa kayar, genç kızlar nişanhla
riyle sevişmek için, bir sıçrayışta ö
teki hududa geçerler, ayni dili konu
şur. ayni kanı taşırlar. Bu, böyle ol
duğu halde milli hudutlara, milli is
tiklallere ne lüzum var?,, diyenler 
ve ellerini çırpıp atladı geçti genç 
Osman, diye sevinenler var. 

Osman atladı geçti amma, emper
yalizm denen harp ejderi de tırnaklı 
pençelerini boğazımıza geçirmek 
için şaha kalktı. milliyeti, milli hu
dutlan. milli bütUnliikleri bir yay• 
gara ile boğmak mi.imkiinse ve bu 
bir mantıksa, yarın Amerika, İngi
liz adasını neye istila etmesin? 

Ayni kanı taşır, ayni dili konuşur

lar. Bu mantık kabul edilirse, Ame

rikalılann medeni harplerle elde et

tikleri istiklalin, ne kıymeti kalır? 

Biz niçin istiklal harbi yaptık? .•. l\Iil

li hakimiyet, ne dil, ne kan, ne mez
hep, ne de din fonır. Milli istiklal 
hakkı, emperyalizmin "atladı geçti, 
genç Osman,, katakullisiyle inkar e
dilemez. Osman atlamıya başlarsa 
soluğu nerede alır bilinemez. 

den kurtulan parçayı kuşatmıya 
çabalıyor. Bir üçüncüsü de onun ya 
nına mola etti. Fakat yetişemedi 
galiba. Dördüncü takım ileri hücu 
muna geçti. İşte o da çeviriyor .. 

v akayı gördünüz ya? Bir de 
bunun blançosunu yapalım 

şimdi: Her takımın ağı (160) ku
laç tulde olsa bir anda denize "640" 
kulaç ağ döküldü demektir. Her 
ağda (1280) den fazla mantar, bir 
o kadar da kurşun kaydediniz, ha-
latlan, pamuklan, halkaları, ma
kas taşlarını da ilAve buyurunuz, 
her ağ aşağı yukan 500 kilo tutar. 
Şu halde? Tam iki ton ağırlıkla 
deniz bombardıman edilmiş sayı
lır. Değil mi efendim?!. 

Bunur bir de gece manzarası 
var ki, daha meraklıdır. Size onu 

(Devamı 9 uncuda) 
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Diinkü Galatawıray • Güneş maçından ilıi eıutantane: Solda Galata.araya 4 üncü gol, safJa Aoninin bir laalanfl 

Ankarada: 

1 
1 

UZUN H 1 KAY E 

işler Tıkırında Gidiyor! 
Yazan : · Anton Cekhof - Çeviren : H. Rlfat 
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un uneş 'ere 1 Tako• i~ i ! i nı Üçoku 
O M 'V' I" Old il: : : :.:!~ ! !~~ 3 -O Yendiler 7- a CJ u p u ~~fız ! ~ -; : ;~ !: ;: ~ Ankara, 20 (Tan muhabirinden)-

1 Galatasaray 4 2 - 2 5 11 81 B d 1 'lli k" l Fener 5 1 2 2 12 9 8 ura a yapı an mı ume maç arın-
( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) ~Harbiye 4 ı ı 2 5 5 7 • da bugün İzmir şampiyonu Uçokla 

Alsancak 5 ı - 4 3 15 6 J Ankara şampiyonu Harbiye idman 
Dün Taksim stadında 'bıevsimin lardı: WAl'V.4lVl4V#.4W'~####~ yurdu karşılaştı. 

en kalabalık ve en güzel havalı maçı - Yahu ne gayretli çocuklar, san- İzmir şampiyonu, bugün daha mu-
m Güneş-Galatasaray takımlan oy- ki sıfır sıfıra berabere vaziyette i- vaffak çalışıyordu. Ankara şampiyo-
nadılar. mi§ler gibi oynuyorlar. Böylelerine nunun üstün oyunu, birinci devrede 

Geçen günkü tahminde yazdığım şu yüksek galibiyet yakışır doğru- bir sayı kaydetmek suretile neticelen 
gibi, Güneşin sağiçinde oynıyan Ra- su!.. miştir. 

sih Paristen gelmişti. Bu suretle, e- Günefe gelince: İkinci haftaym başladıjı zaman İz 
sasen rakibine nazaran kuvvetli o- mirliler daha şuurlu bir surette oy-
lan takım, daha maça girmeden ga- ikinci devrede güzel ve isabetli oy namıya başlamışlar ve birçok tehli-
libiyetini sigortalamış bulunuyordu. nıyan Güneş müdafaasına ilk devre keli akınlarla Ankaralılann kalesini 
Vikıi Rasih canla başla oynıyacak nin ilk dakikalarında kalecisi emni- sıkıştırmıya muvaffak ol.muşlardır. 
bir vaziyette kalmadığından, dalına yet edemiyordu. Her zaman iyi an - Fakat ancak, bir müddet sonra ken-
ıayretinin vasatında göründü. Fakat !aştığı arkadaşlarından birinin sakat dilerini toplıyan Ankaarlılar oyunu 
fOhreti dolayısile rakip oyuncuların olduğunu bilen Cihat fena bir vazi - tekrar hakimiyetleri altına almıya 
dikkatlerini üstüne toplamış olduğu yette ıska geçmesinden çekiniyor, ek muvaffak olmuşlardır. 
için wğer arkadaşlarına serbest ma- seri vaktinden evvel çıkışlar yapıyor Maçın bitmesine beş dakika kala i-
tf..f.TA imkanLa,.ını. h·-kmıs oluvor- ~u. Fak!'t sonra~ biribirlerine kar- kinci uvllann1 VDftGn A .. lr .. -1.1 ... 

1 da olduğu fekilde geçihner: bir hattı rak, bu karşılaşmayı 3-0 galibiyetle 
Sıfıra karşı yedi golle netice enen 

· müdafaa gibi göğü's gerdiler. Auni topa ahlıyo,. bitirdiler. bir maçta iki tarafın oyununu ınce-
den inceye tetkik etmek lüzumu Güneş hücum hattı ekseriya uzun 
yoktur. Zaten burada spt>r için ay- ve sistemlerine uygun paslaştılar. Bakıriöyünde : 
nlan sütunlar, gollerin hikayesile Yedi gol çıkaracak kadar kabiliyeti
dolacağından yazımın "Nasıl oyna- ni gösteren Güneş forvetleri içinde 

merkez muhacim Melih W sistemi -
dılar?., kısmını pek kısa olarak ve

nin en ko:.:'kunç bir ortası gibi her 
receğim. yerde hazır ve nazır oynadı. Kendi 
Ntuıl oynaclılaF? ismini seyircilerin dudaklarına yer -

Galip tarafın attığı gollerin a- leştirecek kadar canlı ve seri çalışan 
dedi, Galatasarayın müdafaa ve mu- Melih dün saha üstünde en cana ya
avin hatlarının muvaffak olamadı- kın ve sporcu nümunesinin en iyi 
ğını gösteriyor. Gollerin yapılış şe - modeli idi. Sakatlanıp çıktığı halde, 
killerini anlatırken de görüleceği tekrar seke seke sahaya girişi ve gir
veçhile, arkadan uzun pas alan Gü- dikten sonra canını esirgemiyecek 
neş merkez muhacimi Melih ok gibi şekildeki gayreti, şimdiye kadar fut
atıldığı vakit karşısındakilerden ileri bol ilemimizde yerleşmiş olan bütün 
fırlıyor, önü boşalınca şiltlerini otur- şöhretleri söndürecek kadardL 
tuyordu. Yalnız Galatasaraym mer- (Devamı 9 uncuda) 
kez muavin mevkiinde oynıyan Eş
fak, top nısıf sahayı qmazdan ev- Klüpler: 
vel aksamıyan kesişlerile ve besle
yişlerile takımına faydalı oluyordu. 
Pasların ortada kesildiğini gören Gü 
neşliler o maniayı aşmak üzere de
rin ara pasları vererek ilerlediler. Bu 
suretle muvaffak olan Eşfak'ın mü
dahalelerini mümkün olduğu kadar 
azaltmak maksatlarında muvaffak 
oldular. 

Galatasaraya sayı yapacak iki fır-
sat geldi. Bunlardan birini, birinci 
devrede soliç oynıyan Mehmet üç 
metreden dışarı vurdu. 

Beşik taşın 
Gürültülü 
Kongresi 
Beşiktaş klübü, senelik umumi he 

yet toplantısını, dün sabah saat on
da, klüp merkezinde yapmıştır. 72 
azanın iştirak ettiği toplantıya eski 
Izmit mebusu Ismail Ziya riyaset et 
miş ve idare heyeti tarafından oku
nan senelik idari ve mali raporlar 
üzerinde, uzun münakaşalara ve gü
rültülere yol açan fikir ayrılıkları or 
taya çıkmıştır. 

Barutgücünün Dün 

Kazandığı Maçlar 
Dün Bakırköy Barutgücü sahasın

da yapılan maçların neticesi şudur: 
Bakırköy Barutgücü takımı ile Is
parta takımı, dün, Bakırköy stadın
da karşılaşmışlar, ve Barutgücü 3-2 
galip gelmiştir. 
Davutpaşa genç takımı ile Barut-

gücü genç takımı arasındaki maç ta 
12-2 Barutgücünün galibiyetile bit
miştir. 

B takımlan arasındaki maçı da 
3-0 Barutgücü takımı kazanmıştır. 
Kasımpaşa birinci güreş takımı ile 

Barutgücü güreş takımı arasında. 

ki maçta Kasımpaphlar galip gel -

mişlerdir. 

Hendbol: 

Kulen Kazandı 
Dün Taksim stadında büyük maç 

tan evvel Kuleli ile Gazi terbiye ens 
titüsü mezunları arasında bir hend
bol müsabakası yapıldı. Spor öğret
meni Zekinin idaresinde yapılan ve 
nihayete kadar zevkle seyredilen bu 
karsıJ.aşmayı Kuleli sı>orcuları ha -

ikinci fırsab da, Güneş müdafii 
Reşadm yaptığı bir hata ile sağdan 
verilen frikik çekildiği vakit sağaçık 
N ecdetin ayağına geçti. Kalenin bir 
metre ağzında yakaladığı toptı nasıl 
oldu da havaya dikti? O topu içeri 
atmak daha kaleyi aşırmaktan güç
tü. Bu hatasını Necdet te anladığın
dan başını dövdü. 

Hücum hath : 

Mali rapor kabul olunmuş ve ida- ı 
re heyetinin hesapları ibra "blunmuş 
tur. Fakat, idari rapor bir kısım a
za tarafından iyi karşılanmamıt ve 
heyet şiddetle tenkit edilmiştir. Bu
arada, idare heyetinin fena ve az ça 

Galatasaray hücum hattı, besteyi- lışmış olduğu, geçen sene umumi he 
ci muavin olarak, arkalarında bir yetçe yapılması istenilen bir çok mü 
m rk z muavini olmasına rağmen fe him işlerin hiç birinin yapılmadığı 
n çalısmadı. Beş gol yedikleri hal- ve bilhassa klüp merkezinin hill 
d vakit vakit Guneş kalesini ziya- muntazam bir hale sokulamAdığı i
ret ettiler. Fakat Güneş müdafaası leri sürülmüş, rey ile rapor kabul 
buyük gol farkıle kazanmakta olduk olunmamıştır. 

Lig Mac;ı: 

Hilal Takımı 

A. Hisan Yeneli 
ikinci küme arasındaki lig maçla

rına dün Şeref stadında devam edil
di. Ve bu şampiyonanın en mühim 
maçı Hilil ile Anadoluhiaar arasın
da yapıldı ve Hililliler 2-1 galip ge
lerek şampiyonluk yolunda rakipsiz 
kaldılar. 

Birinci maç Galatagençler ile Bey 
lerbeyi arasında yapıldı, Galatagenç 
ler hakim bir oyundan sonra 2-0 
galip geldiler. 

Son oyun Ortaköy ile Kasımpap. 
arasında yapıldı. Birinci devresi 1-1 
barabere biten maçın ikinci devre
sinde Ortaköy 1 gol daha yaparak 
maçı 2-1 kazandılar. 

Stadyom Lisi Maçlan 
Gayrifedere klüpler arasında ya

pılan stadyom lig'ine dün Taksim 
stadında sabahleyin devam edildi. 
Birinci maç Arnavutköy - Kurtu • 
luş arasında yapıldı. Asabi bir hava 
içinde yapılan bu maç 1-1 berabe
re neticelendi. 

ikinci maç Şişli - Eseyan ara
sında yapıldı. Bu karşılaşma da tah
minlerin hilafına 1-1 berabere nl-
hayetlendi. 

kim bir oyundan sonra 15-1 kazan 
dılar. 

lan m cta kalelerini .behemehal ba- Bundan sonra, idare heyetini teş
kir muhafaza etmek ıçin canla baş- kil eden müessis azadan Fuat dok
la çahştılıtr. Gıineş müdafaasının beş tor Emin Şükrü, J;likmet, avukat Ab 
gol atan hücum hatt~ ~rkasmda bu dülkadir Ziya, SaWıattin ve lhsa
eansiperane gayretını goren bazı le- nın dellftirilerek yerlerine yenile -
yirciler aralarında §Oyle konUfUyor- rinin intihabı lmnrJastırılmıı. Diinlıii Galatatırtq • Ginet miisabalıamwlan-

- 1 - nhtımına çıkarlar. O, treni boyla-
Kontrolör, tuhaf kürklü yolcuya yınca şef dö gar acele acele 00..... 

anlatmaktadır: na girer ve masasının bapna geçer. 
- Şunu misal olarak arzede- İhtiyar yaklaşır, sorar: 

yim, ki beklemenize değer: .Z şi- - Efendim, ben hangi trenle p 
mendifer kumpanyası hiç istifini deceğim? 
bozmaksızın, en sade bir iş görü- Şef dö gar kiğıtlanna bakar 'l'8 

yormuş gibi, N şimendifer kumpan heyecanla sorar· 
yasından 300 eşya vagonu çalmıf- - Ay siz misiniz? Sekiz vagontl 
tır. Bu bir hakikattir efendim. Bu olan zat siz misiniz? Sizden vagoD 
nu her türlü yeminlerle teyit ede- başına bir ruble ve damga resmi 
rim. Bunlan çalmış, kendi mınta- olarak ta altı ruble yirmi kopek. 
kasma çekmiş, Üzerlerine yeni bir yani ceman 14 ruble yirmi kopek 
boya geçirmiş, kendine mahsus almak J.Azım ... 
harfleri vurmuş. İnanıyorsunuz, yal Der, paraları alır, önilndeJd ki 
N kumpanyan her tarafa memur- ğıda birşey yazar ve masasının 09-
lar çıkanr, arar, tarar. günün bi- tünden bir demet kiğıt kavnyard 
rinde ne ile karşılaşsa beğenirsi- hızla çıkar. 

niz? Kendi hatlanndan birinden Akşamın onunda lhtlyarm tel-
geçen Z kumpanyası vagonların- grafma cevap gelir: "Tercih olUD" 
dan biri sakatlanır, bir istasyona manız bildiHlmiştir ·n 

çekilip bırakılır. Bu vagon depo- İhtiyar bunu okuyunca sarhoş o-
lardan birinde tamrie alınır. Bir de lur, böbürlenir, telgrafı büyük bir• 
görülür ki, vagon tekerlekletinde hemmiyetle cebine koyar. Oğl..,-a 
N kumpanyasının markalan var- yaiıına ~der ı.ı&öst_erir: 
dır! Nasıl efendim beitendiniz mi? n-ı.. __ ,_, .2-

sayaım UI 01uu.yi/1a 8U1aauuan.u, evvel olduğu g~j.,gece zifiri~ 
fakat koca şimendifer kumpanyası lık ve hava soğuktur. lstasyonıarda 
yapınca bu mübah birşey oluyor. uzun müddet kalırlar, delikanlı tatt 

Müdürler sınıfına mensup 
yüksek kimselerin sohbeti

ne kulak misafiri olmak şerefi ih
tiyara biz ve gurur verir; sakalını 
sıvazlar ve temkinli bir eda ile so
kulur, söze kanşır: 

- Bir misal de benden, efendi
ler, der. 5000 sığır sevkediyorum. 
Vagon başına mesel! 600 putluk 
bir ücret veriyorum. Sekiz sığır 600 
put tutmaz, çok daha eksik gelir. 
Fakat kime dert anlatırsın? 

Bu sırada ihtiyarı aramakta olan 
oğlu peyda olur: Kulak kabartır 
ve sandalyelerden birine oturmak 
ister, ihtiyar devam eder: 

- Bunu hesaba katmazlar. Hal
buki ben ve oğlum sığırlarla birlik 
te bulunduğumuz halde gtiya üçün 
cü sınıfta gidiyormuşuz gibi adam 
bapna 60 ruble ücrete tlbi tutulu
yoruz. ip oğlum şu iki evlidım da 
evde; fakat onlar tahsil görüyor
lar. Sonra efepdiler, biliniz ki şi
mendiferler benim fikrimce hay
van ticaretlerini yıkmışlardır. Ev
velleri hayvanlan oldukları yerde 
ayakta satmak bin kat hayırlı idi. 

İhtiyar, sesine bir makam verir. 
her sözün sonunda oğluna bakar, 
ve "görüyor muaun, ben kimlerle 
aöriifüyoruml" demek ister. 

Kontrolör, ihtiyarın sözünü ke--
11er: 

- Diifününüz bir kere, der, bu 
hallere hiç kızan, danlan var mı? 
Bir ses çıkaran var mı?. Yok! Ni
çin? Sebep pek sade: Rezalet göze 
çarpmak için, içimize batmak için 
birden patlamalı ve nizamı, intiza 
mı birden kınp geçirmeli... Fakat 
o alıştıra alıştıra geliyor, ötedenbe 
rl kovalanan bir programın tatbi
kmdan ibaret ve nizam, intizam de 
nllen 19yin mayası imiş gibi bir a
det fe)dinde geliyor! Şu şimendi
ferlerin her traversi bu rezaletin 
bir damgaauıı tapdığı. pis kokusu
nu verdili halde köklenen Adet 
bunlan tamamen örtmektedir. 

1 kinci çan çalar. Garip kürk. 
lü efendi kalkar, kontrolör 

enun koluna girer, ve ateşli ateşli 
aöylemekte devam ederek gann 

palto üzerine uzanmış, çalgısını -
lar, istasyonlardan birinde ihti,W 
nn aklından bir zabıt varakası tul 
turmak geçer. Dileği üzerine J_. 
darına oturur. yazar: 

" ... 1889 yılının işbu lldncitel
rininin onuncu günü N flmendifd 
kumpanyası idaresinin 2 inci nılO" 
takası jandarma onbaşısı B ... 1811 
Mayısının 19 u tarihli kanunun -
yedinci maddesi hükmüne tevftıcaO 
X istasyonunda işbu zabıt vaJ'9 ,. 
kasını tanzim eyledim. .. " diye bll" 
lar ve sorar: 

- Peki, ne yazdıracaksınız?. 

İhtiyar, jandarmanın önüne ~ 
tündeki beyanname suretlerini. r
ta ve Telgraf makbuzlanm, :::1 
ları yığar. Jandarmadan ne 
ni doğru dürüst kendisi de bilJDlll' 
hldiseyi değil, bütün kayıpıafllllt 
Zabıt varakasına falan veya -
şef dö garla konuştuklannı, _,r 
hatin bütün rumamelerlni ~ 
uzadıya ve suzişli bir dil ile ~ 
durmak ister: 

- Ve, Z garında şef dö gar ~ 
gonlan askeri trenden ayırttı. Sfll'; 
bi sadece betine gitmekliğimdeO 

barettir. 
İlle bu betine gitmek tab 

ya7.dırmak istiyordu. Jandarma 

gun argın dinliyor ve nihayet 

\emekten fariğ olarak yazıyo 
Zabıt varakasını şu ibare il• 

padı: 

"Ben, jandarma onbaşısı s .. ~ 
kanda geçen ftususlan zabt .,e 

mıntakası 19fine iblağa ve bit 

retinl vatandaş .. . e vermeye 

rar verdim." 
İhtiyar kağıdın suretini zatell 

ğer kağıtlarla tıktım tıklım ol.., 

bine sokar ve biz içinde 

na döner. 
Sabahleyin yihe ters tar 

kalkar. fakat bu sefer hıncını 

dan değil. sığırlardan alır: 
- Bittiler. bittiler. a~lıktaı' 

si birden geberecek. Hay An-b 
Wannı versin!. 
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Henüz Yeni Anne 
Olan Kadınlar 
Neler Bilmelidir ? 

Kadına 
Faydalı 
Bilgiler 
* Lekelenen alumlnyum kaplan temiz-

temek için sirkeye biraz tuz • dökOp kabı 

• .._....l_..,._l--.._k~b_.....a ..... lı...-a .. r ...... .. l-.. ç-ı7n----·ııurı}:~;,~f~E~~°S: :;:::· ::::. :k: ::: 
velden ev işınızı hazırlamanız lazım ta ız kalmaması için ya makine ayağının 
gelir. Evinizde yalnızsamz çocuğun altına dikişin boyunca ince kA.ğıt koyun 

V • K 1 t J eşyalannı dalına çalıştığınız yere ya- veyahut makinenin ayağını indirmeyin. 

1. en l l '' a e Le r kın bir kenara yerleştiriniz ve bütün * Lutr kürk paltoların yağım çıkarmak 
'3 işlerinizi basitleştirmiye çalışınız. 1 in kürkün kirli yerine kavrulrnu:ı un ser 

K.ehlibar sansı bu sene moda
dır. Size bu renkte bir bahar el
bisesi tarif edelim: BtL sade fa. 
kat zarif bir modeldir. Biraz 
yüksekçe olan bele hafif büz· 
gülerlc yakası açık bir bluz ek
lenmiştir. Yakanın ucundan pli 
kaşelerin başladığı yere kadar 
elbisenin kumaşından küçük 
düğmeler sıralanmıştır. Pli ka
şeler kalçaların hizasından iti
baren başlar ve dizlere inince 
açılır. Kollar uzun ve omuzlar 
hafif büzgülüdür. V şeklinde· 

ki yaka bir yonca yaprağı kliple 
tutturulur. 

Başka bir kostüm daha: Bu 
kostüm deniz rengi mavi fanila
dan olsun. Jaket yakasız olacak. 
Etek önden ve arkadan birer di
kişli pli ile tezyin edilmiştir. 

Verev çizgili yeleğin yakasın

dan çıkan fular, boyunun etra
fına iki kere dolandıktan sonra 
önden bağlanır. Ayakkabı, eldi
\'en ve çanta ayni mavi renkte
dir. Sarı bröton şapkanm kurde· 
lesi de mavidir. 

Gerçi lıcniiz vakit var amma 
hir de ı1laj elbisesi tarif edelim: 
Bu, plajlarda giyilebilecek üstii 
ia et ı:rihi sıkı etei!i Öf?den ve 
bir elbisedir. Açık renk kumaş
ları tercih ediniz. 
Şimdi resimlere dikkat edi

niz: En üstte, ilzcri geniş tülle 
siislenmiş bahriye biçimi hasır 
')apka. Onun altında, kabarık 

1 \ 

koUu yuvarlak yakalı sarı jorjet 

bluz. 
Ortaya doğru büzülen önün 

çalar iki sıralı kordonla kapa-
nır. 

En altta mıwi jerseden ince 
sarı çizgili erkek yeleği biçimi 
beli sıkı bir bluz. Kolları kaba
rık, cepleri '1erevdir. 

Yemeğinizi de iki günlük birden pi- .;p ince muslin bir bezle siliniz. Kürkte 
şirerek vakit kazanınız. Böylelikle un ,izleri kalmışsa sllklp hafif, hafif ellniz

gün aşırı yemek pişirir ve yine gün le vurunuz. Eğer kürkün tüyleri biraz ka
aşın ev işi yapabilirsiniz. 

En doğru hareket çocuğunuza ken 
dinizin süt vermenizdir. Hiçbir ma
ma veya süt, çocuğa ana sütü kadar 
yaramaz. Çocuğunuza süt vermek si
zi birçok külfetlerden kurtarır Süt
nine tutarsanız hem fazla para ver
mek icap eder, hem de daima bu ka
dınla uğraşmak lazımdır. Mama ve
ya inek sütü ile beslerseniz mamalan 
her övün için taze yapmak lazımdır 

barmışsa bir ipekli mendille yatırınız. 

* Lekeli çaydanlıklar: İçi lekelenen 
çaydanlıktan temizlemek gayet kolaydır. 

Çaydanh~ı ağzına kadar su ile doldurduk
tan sonra içine bir avuç soda atıp hafif 
ateşte kaynatıp çalkalamak kafidir. 

* Parlayan koyu renk esvaplann par
laklığını geçirmek için çaya batmlmış bir 

tülbentle ütüleyip, ütüyü tülbent lrunı-
madan kaldırınız. 

ki, bu da epeyce zahmetlidir. Çocuk * Kuştüyü yastıklı:ırdan tüylerin çıkma
sabah beş veya altıda süt ister sizin ması için yastığın astarına balmumu sürüp 
bu zamandan evvel kalkıp süt ha- mumun iyice yayılması için sıcak ütü ile 
zırlamanız güçtür. Meme vermek ko- ütüleyiniz. 
lay olmakla beraber gebelikte faali- * Ütünüz paslanırsa altına biraz para
yete geçen guddeleri tabii hallerine finle nişasta veya balmumu sürünüz. 

avdet ettireceği için doğurduktan son 
ra ananın vücudünün bozulmamasını 
temin eder. 

Doğurduktan sonra bilhassa ilk 
hattalarda fazla yorulmamıya dikkat 

etmelisinizdir. Meme verirken hiç ol

mazsa 20 dakika kadar bir şezlonga 

uzanarak dinlenirseniz vücudünüze 
faydası dokunur. 

Çocuk epeyce büyüdükten sonra, 

s_~_in_~e-§~rJ;ıe§!J~~lın.~.!t.h§klt.!ytzc!ı.r.: 
vermiye tedricen başlıyabilirsiniz. 

* Herhangi bir madenden pas çıkar

mak için bir şişe mantarını zeytin yağa 

batırıp bu mantarla lekeyi ovunuz. 

Cildinizi Nasıl 
Temizlemelisiniz? 

Çocuk büyiitmede en mühim 
mesele intizamdır. Çocuğa 

muntazam fasılalarla meme verilir. 
Yeni doğan çocuklara çocuğun bün
yesine göre 3 veya 4 saatte bir meme 
verilir. Günde asgari altı meme ver
melidir. 

Çocuğu, her ağlayışta kucağa alıp 
sallamayın, kucağa alışırsa sizin i
çin çok zahmetli olur. A.ğladı~ za
man evveıa altına bakın, kirli ise der 
hal değiştirin .. Eğer kirli değilse yat
ma tarzını değiştirin. Yine ağlarsa de 
mek ki gazı vardır bir kaşık papatya 
veya karbonatlı su yalatıp bir iki da
kika yüzü koyun tutun. Böylece ga
zın çıkmasına yardım edersiniz. Kar
nına sıcak bir tülbent koymak ta ga
zını azaltır. 

'Yüzü her sabah tatlı su ve sabun
la yıkamak sabunu iyice akıtmak 
Şarıne zararlı dcğifdir. 
Yağmur suyu buldukça yüzünüzü 

hu su ile, bulamadığınız zaman tat
lı su ile yıkayınız. Acı suyu tatlılan· 
dırınak için içine küçük bir torba 
~U)af atıp su bulanıncaya kadar bu 
torbayı suda bırakınız. 

Cildinizin altını temizlemek için 
biraz daha fazla külfete katlanmak 
laıımdır. 

Yüzünüzü ıyıce yıkayıp bütün 
tlıakyajınızı çıkardıktan sonra yüzü
tliizü ve boynunuzu iyi bir kremle 
ltapiayınız. 

Biraz durduktan sonra, bilhassa 
burnunuz ve çenenize iyice masaj 
hpınız. 

Bir müddet daha durup bir tas sı
~ak su hazırlayıp bu suyun buharı
tıa yüzünüzü en aşağı beş dakika 

Pudralara 
Dikkat Ediniz 
~ l>udralar çeşit çeşittir. Pudrayı yü
~rı rengine göre kullanmak lazıın. /r· Sarışın, esmer, buğday, çok be
t;) aı. Yüzler ve tenler için ayn ayn 
lıdralar vardır. 

~ lialbuki bazı bayanlar pudra alır~ 
~ ken, kendi yüzlerinin rengine uya
'i~~ Pudrayı hiç hesaba katmıyorlar. 
b·uz tuvaleti biraz pudra, üstüne de 
ıraz allık sürmekten ibaret değildir. 

~'\'üz tuvaleti, o yüze uygun düşen 
~ lıcirayı usulü dairesinde sürüp, allı
b~ da üstüne yüz rengini tam açacak, 
~hassa elbise ve saçın renklerile uy 
~ tı düşecek şekilde sürmek lazım-

r. 

4.ı. l>.enıbe, san pudralardan başka şiın 
81Yah. kurşuni, yeşil, al ve mor pud 

tutunuz. Beş dakika sonra yumuşak 
bir havlu ile yüzünüzü kurulayınız. 
Çıkan kire hayret edeceksinizdir. 
Kuruladıktan sonra yüzünüzü so
ğuk su ile yıkayıp tekrar kurulayı
nız. 

Yüzünüzü bu şekilde hiç olmazsa 
haftada bir temizleseniz onun ça
buk ihtiyarlamasına mani olacağınız 
gibi yüzünüze kolay makyaj yapa
bilirsiniz. 

Bazı yüzler fazla yağlı oldukların
dan kremlenmiye gelemezler. Böyle 

ciltlere göre hususi yağlar vardır. 

Yüzünüz i!'ter kuru ister yağlı ol

sun gece sokağa çıkarken makyajı -
nızı kremle temizlemekten çekini
niz. Yüzünüzü kremle temizlerseniz 
yarım saat sonra cilt içtiği kremi 
çıkarır, makyajınız bozulur ve pud
ranız parça, parça patlar. 

Ufak Tefek 
Tavsiyeler 
* hkbahar geldi, havalar ısındı diye kış 

elbiselerinizi birdenbire atayım demeyiniz. 
Havaların soğuması ihtimali vardır . * Çocuğunu obur alıştıran anne, bOyü
düğü zaman onun hastalıklarile uğraşma
yı göze almış demektir. * Yüzdeki ergenliklerin ve sivilcelerin 
ekseriyetle fazla tuzlu yemek yiyenlerde 
çıktığı anlaşılmıştır. * Gözünüz bozuksa derhal doktora gi
dip gözlük alınız. Aksi takdirde bozukluk 
süratle artar. * Fazla yemek yiyen kadının değil, hiç 
spor yapmıyan kadının şişmanladığı artık 
bir hakikattir. 

ralar da yapmışlardır. Bu pudralar 
yüzün rengine mümkün olduğu ka
dar tatlılık vermek için biribirine mü 
nasip miktarda karıştırılmak sureti
le kullanılıyor. 

İlk haftalarda biraz intizamsızlık
lar ve çocuğun huysuzluk.lan sizi şa
şırtmamalıdır. Sebat ederseniz her 
şey yoluna girer. 
Çocuğunuzu hiçbir zaman gelişi gü 

zel büyütmeyin, muntazam fasılalar
la doktora gösteriniz. 

YEMEK KIT ABI 

Bu Hafta 
Gratenli 
Makarna 

Ltzım olan har~: 500 gram 6 
numara makarna, 1 litre ıüt, 100 
gram katar peyniri, 100 gram grav
yar, 200 gram tereya~, 75 gram un 
ve biraz hlndlatan cevizi. 

Tuzlu üç litre kaynar suya makar
nalar kınlmadan atılır. Makarnalı su 
30 dakika kaynayınca tencere ateşten 
indirilir, sıcak suyu süzülerek ağzına 
kadar soğuk su ile doldurulup 20 da
kika kadar soğuk suda bırakılır. Bir 
yandan pembe oluncaya kadar yağ i
le kavrulmuş un, bir litre sütle beş 
dakika kaynatılır. Bu zamana kadar 
kabarmış olan makarnanın suyu sü
zülür ve üzerine gravyar, kaşar ve 
unlu salcanın bir kısmı ilave edilip 
makarna bir tepsi ile fırına verilir. 
Arzu edilirse salça ve peynirler fın
na girmeden evvela üzerine dökü -
lür. Bunları makarna piştikten sonra 
da koymak mümkündür. 

En son moda bir 
ükbahar tayyörü 

Bize Sorunuz 

Cevap Verelim 
Ev işinde, dikiş işinde, tuvalet 

ve çocuk bakımı ı:neselelerinde, 
hatta yemek meselesinde bir müş 
külünüz varsa kadın sayfası mu

harririne hitaben bir mektupla 

1 bildiriniz. Size en muvafık ve en 

iyi cevapları derhal bu sütunlar- 1 

ı ı da veririz. --1 

'l 

ISTANBULUN iÇiNDEN: 

Kapahçarşı 

Müşterilerini 
Kaybediyormuş! 

1 ğneden ipliğe kadar bütün 

ihtiyaçlannı Kapalıçarşı

dan temin eden İstanbullular, şim
di, bu tarihi sakıf altından alış ve-
riş yapmayı, adeta izzeti nefisleri
ne dokunur bir hareket buluyor-

larmış ... Otuz yıldanberi Kapalıçar 
şıda manüaturacılık eden dükkan 
sahibi: • 

- Bayım, diyor, kibarlaştı 1stan 
bullular .. Hekes lüks oldu .. On se
ne evvel arşını 25 kuruşa basma 
entarilik almıya gelenler, çekişe 

çekişe pazarlık edenler, şimdi Bey 
oğlundan aşağı inmiyorlar. Ne hlk
mettir, bilinmez. yıldızımız söndü. 
Dükkanlarımızı kübik yaptık. Son 
moda şapkaları vitrine koyduk .. Yi 
ne nafile .. 

- Demek eski işleri arıyorsu-

nuz? . ..:>uı uy uı uıu;:.1.Uı ua.)'uıı . ... :ı..n 
palıçarşı sanki adi bir yer oldu ... 
Buradan bir papuç alan Bayan, di
li varıp soranlara: "Kapalıçarşıdan 
aldım." diyemiyor ... 

Çarşının en kalabalık sokaklann 
dan, bana sağlık verilen çarşı esna
fı cemiyeti reisini aramıya gidiyo
rum .. Rutubet kokan dar koridor
larda ihtiyar kadınlar, taze kızlar, 
genç bayanlar kaldırımların ortası
na kadar dökülen çeşit çeşit mal
ların üzerinde pazarlık yapıyorlar. 

Ç arşının mobilyacılar kısmı, en 
tenha yer ... İnsan tek başı

na, bu dar koridorlardan geçerken, 
kimseye rast gelmiyor .. Sanki, bir 
müzeyi bir sergiyi ziyaret ediyor
sunuz. Çarşı Esnafı Cemiyeti Reisi 
Bay Seyfi ile tanıştıktan sonra, ma 
gazasının yeni, maroken koltukla-

nndan ikisine karşılıklı oturduk. 
Bu tarihi çatı altında, bin bir gece 
masallarındaki Şark pazarlarını, 

pazarlardan tebdil geçen Şarkın 

Sultanlarını hatırladım .. Örümcek 
tutmuş, sıvaları dökülmüş, eski ve 
loş kubbeler, insanın içine tuhaf 
bir his veriyor. 
İstanbulun en büyük Kapalıçar

ŞlSı olan bu bina, bundan 500 sene 
evvel, ikinci Beyazıt zamanında ta 
mamlanmış .. 

Bay Seyfi: 

- Çarşının esasım. şimdi Sandal 
bedesteni olan kısımlar teşkil eder, 
diye söze başladı. Binanın bu kı
sımları Bizans devrinden kalmadır. 
Kapının üzerinde birtakım resim
ler ve yazılar hala durur .. Seyyah
lar gelirler, bunlan tetkik ederler. 
Sonra, Kapahçarşının yapılmasına 
başlanmış .. Uzun zaman devam et
miş .. Nihayet Beyazıdı Veli zama
nında tamamlanmış .. Burası adeta 
bir nahiyedir. Koca bir memleket .. 

Merakla soruyorum: 
- Kaç dük.kan vardır?. 

- Kapalıçarşının 3500 dükkam 
var ... Hepsi bu kadar değil.. Ayn
ca, 15 Hanı, 10 kadar çeşme ve se
bili, 3 camii vardır. Camilerden bi
ri haraptır. Çarşının içindeki so
kaklar sayısızdır. 18 dış kapısı var 
dır. 

Cemiyet Reisi de artık çarşının 
söndüğü kanaatinde .. Meşhur, tari
hi zelzeleden sonra, birçok esnaf 
ç~ dışına çıkmış .. Başka yerler-

den dükkan tutmuş .. Halbuki evvel 
ce öyle dükkanlar varmış kibi, bu
ce öyle dükkanlar varmış ki, bun
ka Kapalıçarşıya gelmek lazım
mış .. 

Bay Seyfi içini çekerek: 
- 500 kadar dükkan boş dedi. 

Bundan birkaç sene evveline gelin 
ceye kadar dükkan kiraları daha 
yüksekti. Şimdi gittikçe düşüyor. 
En parlak sokaklar Kalpakçılarba
şı, Kuyumcular içidir .. Buralarda 
en pahalı dükkan 60, 70, 80 liraya_ 
En ucuz dükamn kirası da kaç li-

radır, bunu tahmin edemezsiniz?. 

Ş öyle kendimce bir tahmin 
yaparak sordum: 

- Çok mu düşük? Mesela 5 - 10 
liraya ... 

- Hayır .. Hayır .. Kapalı arşıda 
Uil lll<l)a Uun.n.uu vcu •• ı.~\. ıg-mu. 

kadar çok .. Mesela biz mobilyacıla.ı: 
malımız büyük hacimde olduğu ~ 
çin, fazla mikdarda dükkan kirala 
mıya mecburuz. Bütün bir sokak 
üstündeki 20 - 30 dükkanı birden 
kiralıyan arkadaşlarımız vardır. 

Bunların tuttukları dükkanJ.ann ki 
rası 1 - 2 liradır. 

- Çarşımn asıl sahibi kimdir?. 

- Evvelce, tabü Vakıf imiş .. Son 
ra muhtelif ellere geçmiş .. Şimdi, 

buradaki dükkanların ekserisi hu
susi şahıslanndır. Evkaf idaresi
nin, Belediyenin, Milli Emlak Mü

dürlüğünün de dükkanları vardır. 

Bütün İstanbullular bilir ki. Ka

palıçarşının dükkanları kapısızdır. 

Akşam olunca, malsahibi, herşeyi 

olduğu gibi ortada bırakır, evine 

gider.. Çarşı tamamen emniyette
dir. Hırsızlık filan olmaz. Akşam 

saat 19 da Çarşının dış kapılan ka 

panır, mühürlenir. İçeride kimse 
kalmamıştır. Yalnız, 20 bekçi, 5 te
mizleyici amele çarşının içinde sa
baha kadar dolaşırlar .. 

B ay Seyfinin anlatığına göre, 
Kapalıçarşmın en mühim 

derdi tamir işidir. Cemiyet Reisi 
şöyle diyor: 

- Bir yağmur yağınca, sular 
dükkanların içindedir. Çünkü, dam 
lar harap ve bakımsız .. Uzun yıl
lar var ki tamir yüzü görmemiş .• 
Damlarda kiremit, oluk kalmadı .• 
Tamir işi için alakadar makamla
ra müracaat ettik. Daha bir ses çık 
madı ... 

İstanbulun bu en büyük kapalı 
ve tarihi çarşısını bir an evvel ta
mir etmek lazımdır. Çarşı Ümran 
Cemiyeti de bu işe hazırdır. Bazı 
kolaylıklar da gösteriyor. 

Bay Seyfiden ayrılırken, bana 

şöyle dert yanıyordu: 

- Çarşı esnafının kurduğu Emir 
ve Ümran Cemiyeti ta Meşrutiye
tin ilk senelerinde teşekkül etti. 
O zmandanberi, Kapahçarşının ba
kımına dikkat ediyoruz. Tamirini 
istiyoruz. 

Uğ11Jtulu ve loş kubbeler altında 
yürüyorum.. Bu Şark dekoru için 
de, eski gramofon satan bir dük
kanda çalınan bozuk bir operet pla 
ğı kulaklarımı tırmalıyor. 
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:AKSARAYDA: 

Toprak Vergisi 
Geliri Gittikçe 
Daha Artacak 
Konya Aksarayı (TAN) - 936 se

nesinden beri çalışan dort arazi tah
rirı komisyonu kasabamızda ve yet
miş beş koyde işini bitirmiştir. Üç 
komısyon daha kurulmuştur. Bunlar 
Mayıs sonuna kadar, kalan seksen 
koyün de arazisini yazacaklardır. Bu 
iş bitince, toprak vergisi hasılatının 
bir misli artacağı muhakkak sayılı
yor. 

Kooperatifler Çoğahyor 
Konya Aksarayı (TAN) - Merkez 

tanm kredi kooperatifi umumi he
yeti toplanmış, yeni idare heyeti se
çilmiştir. Kooperatif dahili yirmi bir 
köye yakın olan on bir köyün de ka
tılması kabul olunmuştur. 

102 koyu olan ilçemizde beş ta
nın kredi kooperatifi daha açılacak
tır. Bunların merkezleri Gelvert, 
Ortaköy. Hanabası, Taşpınar ve Es
gilde bulunacaktır. Ziraat Bankası 
fUbe dlrf'.'ktoru HAmit bu işler için 
çok çalışıyor. 

BALIKESİRDE: 

Yoksullara Yardım 
Balıkesir, (TAN) - Yoksulları gö 

zetme birliği ytlzlerce yoksulu hima
ye ine almıştır. 65 orta okul talebe
si ı in bir yurt açılmış, yiyecekleri, 
giyec kleri hulasa bütün ihtiyaçları 
buradan temin olunmuştur. 

Ayrıca çalışabilecek kudrette o
lan yoksullar için de bir iş yurdu ku 
rulmuştur. Burada meydana getiri
len eserler, Halkevindeki sergide teş 
hir edilmiştir. 

ZILEDE: 

Zılede lkı '1 enı 

Nahiye Kurulacak 
Zile. (TAN) - 130 parça köyden 

fbar t olan ve ancak bir nahiyesi bu 

lunan kazaınızda Silis ve Kervansa

ray aplı iki nahiye daha teşkili vi
layet u -.•mi meclisınce kararlaştı

nlmıştır. Dahiliye VekAleti de ka

bul ederse bu nahiyeler teşekkUI e
decek ve halkın çektiği sıkıntı izale 

ed lmiş olacaktır. * 2lle {TAN) - Kış yüzünden fa 
aliyetini tatil etmiş olan üç arazi tah 
riri komisyonundan ikisi yeniden işe 
başlamıştır. Hazirana kadar biltün 
tahrir bitirilmiş olacaktır. 
E!2! 

lzmirde Beş Senede 
10 Milyon Lira ile 

Yapılacak Mühim işler 
İzmir, "TAN muhabirinden"-------------

Şehir Meclisince kabul edilen beş 1 BOLU DA : 
senelik imar programının tahakkuku y • ilk kt 
için 9 milyon 890 bin lira harcanması enı me ep 
liwmgeliyor. Yapılacak işler ve bun Binaları 
lara sarfedilecek para mikdarı şöy-

ledir: Yapılacak 
İmar planı 40 bin lira, lağım pro-

jesi 1,5 mılyon lira, seylaba karşı 

tedbirler 500 bin, büyük bulvar ve 

Bolu, (TAN) - Vilayetimizin 938 
bütçesi 653066 lira olarak kabul edil 
miştir. Umumi meclis ikinci başkani 

caddelerin parke ve asfalt döşenmesi Lut-fi Görenden aldığım izahata gö
bir milyon 886 bin lira, istimlak iş- re bunun 450 bin küsur lirası adi ve 
leri 250 bin lira, köprüler 50 bin, 200 bin küsur lirası da fevkalade 
mezarlık, bina, istimlak, merasim ve masraflara tahsis olunmuştur. Kül
otopsi yerleri 150 bin, kültür park tür yurdunun maaş kısmına be!J bin 
ve fuvar 550 bin lira, fidanlık, ağaç- liraya yakın zam yapılmıştır, yeni 
lama ve parkların ıslahı l 00 bin, ilkokul binalan da inşa edilecektir. 
spor işleri 700 bin, tenvirat i lcri 45 lira maaşlı bir fidanlık müte-
200 bin, Karşıyaka suyu için alına- hassısı için tahsisat konulmuştur. 
cak tedbirler 40 bin lira, tanzüat iş- Damızlık boğa, aygır, koç ve teke 
leri 200 bin, itfaiye 150 bin, batak- getirtileccktir. Hububat tohumlan 
lıklann kurutulması 350 bin, hava mübayaası için para ayrılmıştır. 
gazı fabrikasının ıslahı 200 bin, mez Hastahane masrafları artırılmış, i
bahanın ıslahı ve tevsii 100 bin, un halesi yapılan yeni hastahane bina
fabrikası ve silo için 100 bin lira, ek sının 25 bin liralık senevi taksiti de 
mek fabrikası 250 bin, süt fabrikası bütçeye konulmuştur. Vilayet mat-
150 bin, balık hali 75 bin, merkez baasma yeni bir makine alınacaktır. 
hal 400 bin, merkez garaj 300 bin Yine yeni bütçeye göre, yarım ka
lira, Şehir oteli için 150 bin, Şehir lan Gerede ve Mudurnu Halkevleri 
gazinosu ve klüp 100 bin. pli'ıjlar ve ikmal edilecek, Düzce Halkevi bü
gazinolar tesisi için 100 bin lira, Kn- yültülecektir. 
difekalesinin tamiri, yeraltı ve yer Boluda sporun inkişafı için,spor böl 
üstu gazinoları 100 bin, belediye sa- gesi emrine 13 bin 500 lira ayrılmı§
rayı için 250 hın, Çocuk bahçesi tır. 

100 bin, tebhir istasyonu 150 bin, gaz Yapılması takarrür eden Atatürk a 
depolan 450 bin, Şehir tiyatrosu I nıdı için mevcut tahsisat ta arttırıl-
250 bin lira. mı tır. 

BALIKESIRDE YOKSULLARA YARDIM : 

Yoksulları Gı.tzctme Birliğinin hazırladığı eşya sergtstnln açılıı merasi
minde bulunan Vali Etem Aykut ve diğer davetliler 

Altan elimden tuttu, beni Köprünün Haliç tarafın
daki kaldırımına çekti. üç beş adım yürüdük; Altan
la birşey konuşacak halde değildim; o, egilerek sık 
sık yuzüme bakıyordu. 

- Sizden ayrılacağım, Altan Bey, dedim; Boğaza 
lideceğim, karşıya geçmeliyim. 

- Bu saatten sonra? Saat beş ... Hava soğuk. 

SIVASTA: 

Kangal Kazasının 
Merkezi 
Denişiyor 

Sıvas, "TAN" - Viliyet umumi 
meclisi içtimalannı bitirmiştir. Vali, 
Sıvas - Erzurum ve Sıvas - Malatya 
demriyolları üzerinde bulunan "Çe
tinkaya" nın ileride alacağı modern 
şekilden ve ehemmiyetinden bahse
derek, Kangal kazası merkezinin 
Çetinkayaya naklini teklü etmiştir. 
Teklif ekseriyetle kabul olunmuştur. 
Bu karar Dahiliye Vekaletine bildi
rilecektir. 

Yeni bütçe fevkalade ve Adi kısım 
!ardan mürekkep ve 727 bin lira o
larak kabul olunmuştur. Fevkalade 
bütçede Atatürk anıdı, Kız enstitüsü, 
yeni yapılacak Halkevi binası. Şar

kışla ve Kavilhisarda kurulacak o
kullar için tahsisat vardır. 

Vilayet daimi encümeni Kamil Ki 
tapçı, Nuri Cankaya, Şakir Noma 
ve Tahir Divrikten mürekkep olarak 
teşekkül etmşitir. 

Suıehrinde Kurslar 
Suşehri (TAN) - Burada açılan 

köy katipleri kursu on beş gün sür
dükten sonra bitmiştir. Kaymakam 
vekili Rif at Akpınar ile muhasebei 
hususiye memuru Azmi Toker ders 
vermişlerdir. Köy heyetleri azası da 
bu kursta ders göreceklerdir. 

Bir Donma Tehlikesi 
Kangal (TAN)- Vazifeden dönen 

hususi idare tahsildarı Kazım Sön
mez fırtına yüzünden yolunu kay
betmiş, Beşiktepe mevkiinde don-

En basit, fakat en mühim tedbir 
Soğuğa karıı birçok lüzumlu ve lüzumsuz 
tedbirler aldığı haf de bunların en basit, 

fakat en mühimmini unutmuştu. 
Kendisini iiıüttü ve yanında bir kaıe 

bulundurmamanın cezasını çekerek hastalandı. 

Gripin: :~~1 
sızı ve 

sancılan derhal 

keser. 

Gripin· ::~: 
ve diş 

ağrılarına soğuk

nlgınlıt;'Ula roma-

tizmnya karşı bil · 

hassa mOessirdir. 

Grioin·:~~
0 

hasta-

lıklarda ehemmi

yetle tavsiye edil· 

mektedfr. 

_______ _., 

-

icabında günde l kaıe alınabilir. 

mak ~hl~esi~~rm~~Yanın~hl •••••••••••••••••••••••••••••~ arkadaşı Tevfik müşkülatla kasaba-
ya gelip haber vermi~, Kazım Sön
mez baygın bir halde kurtarılmıştır. 

GİRESUNDA: 

Hükumet Konağı 

Tamir Edildi 
Gırcsun ('1 AN J - .l1UKumet Kona-

ğı esaslı surette tamir edilmiştir. Bu 
meyanda, iş sahiplerinin daimi su
rette bulunduğu ve yangın tehlikesi
ne maruz alt katın tahta koridoru 
betona çevrilmiş, üst kat koridoru 
da kara taşla döşenmiştir. 

Ordu Kızllayında 
Ordu, (TAN) - Kızılay kurumu 

bura merkezi yıllık kongresini vali 
Baranın reisliğinde akdetmiştir. İda
re Heyetinin bir yıllık mesaisi tak
dir olunmuş, yeni bütçe 1310 lira o
larak kabul edilmiş ve yeni merkez 
heyeti seçilmiştir. * Giresun (TAN) - Muallimler 
için açılan model tayyare kursu bir 
ay devam etmiş ve bitmiştir. Bu 
müddet içinde yapılan model tayya
reler muvaffakıyetle uçurulmuştur. 

Gözlük reçetelerinizi yaln x 
Kaıı:r.uk go2nn~ w..~ ... ~.ru """ 

mutena çe~itlerile profesörleri
miz.in ma:ı.han takdiri olmuştur. 
Gayri fenni gö:ı.lüklerden sakını
mz. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - İSTANBUL 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul 
Şubesinden! 

Tasarruf Sahiplerine 
İhbarlı ve ihbarsız tasarruf tevdiatının faizli kabul hadleri genişletti 

miştir. İstifade ic;in tasarruf gişemize müracaat. (1493) 

"Kaç saniye vardır çıkacak pakü dırahşan!" diye 
bize çirkinliklerimizi, günahlarımızı düşündürüyor. 
bizi sarsıyor, utandırıyor, kendimize getiriyordu.

O, daha yaşamalı ve bize yine böyle haykırmalı1'" 
dı! .. 

- Davetliyiz, dedim; kışın Boğaz çok güzel-
dir. Allahaısmarladık; vapurw. kaçırmıyayun. YAZAN: $'ÔkÜFE N-f~A L 

İşte, bunun için, Fikreti yine bulunca hiç birşe1 
düşünemeden bir yıldırım gibi odasına koşmUf" 

tum. Ona soracaktım, yaşaması bir daha ölmemesi 
için ne yapmak lazımdır, diye ... 

Altan arkamdan baka kaldı, beni hiç bu kadar 
soğuk ve kendisinden uzak gormemiştl ... Ben ondan 
ne için ayrıldığımı bilmeden ayrıldım; istediğim şey, 
yalnız, yapyalnız kalmaktı .. 

-47-

Boğazım tıkanıyor, sesim titriyordu. Kesik kesik. 
içten hıçkıran bir sesle, gözlerim dolu qolu birşeylet 
söylemek istiyordum; ona diyecektim ki: 

Boş bir otomobil ... Atladım; $işliye çıktım. Apar
tımanda kimse yoktu; Hasan daha gelmemiş; Ayşe 
kadın da birşey almıya çıkmış olmalı ... 
Başım ağırıyordu ... Başım çatlıyacak kadar ağın

yor; şakaklarım keskin burgularla burkuluyor; bey
nime siınguler saplanıyordu! .. 

Yuta nn ortusunü açamadan, elbiselerimi çıkara
madan kendimi karyolaya attım._ 

• 
*• 

Tevfik Fikret ya ıyordu ..• 
Fikret aramızdaydı ... 
Onu, küçük bir odada, benim bütQn bir ömürlük 

ıstırabımı dinlerken ... onu, yuksek başı, alevli göz
lerile o kadar sevdiği gençliğin arasında dolaşırken .. 
Onu, memleketin zehirli seslerle boğulduğu günler
de bir damla temi2 hava bulabilmek için çıplak, yük
sek bir tepede daralan bağrını beyaz köpüklü dal
galara açmış olarak gôrdüm ... 

Fikret yaşıyor ... Bunu gorrnek, buna inanmak, ne 
buyuk bir şifa... Yıllar süren bir didinmeden, bir 
an ıçinde derin bir ruh sükunetine ulaştım. 

Evet, Fikret aramızdaydı ; biraz daha yaşlanmıştı; 
saçları ağarmış, yuzünun hatları biraz kalınlafl'llı§tı. 
Ne zaran var; Fikret, yine Fikrettl, ya! .. Büyük a
damların yaşlanması, büyuk adamların çirkinleşmesi 
onların kıymetlerinden ne kaybettirir?. 

Kulaklarımda ruhumu tırmalamı§, çirkin. bayağı 
sözler vardı; ellerim hürmet edilemez, iğrenç insan
lara sürünmüştü; gozlerim ancak gözlerimi oymakla 
unutabileceğim acılarla karşılaşmıştı. Şimdi, Fikreti 
görünce ben yepyeni, azap çekmemiş, iğrenmemiş, 
baş eğmemiş; bir çamur denizinden kurtulabilmek 
için deprenmemiş saf bir çocuk oluvermiştim; göz
lerimde güller, güneşler açmıştı!. 

Fıkret aramıza nasıl geldi; nasıl oldu da yine ya
şıyor? Onu bilmiyordum; yalnız içim titriyordu; bir 
daha gitmesin, bir daha ölmesin .. O, bize çok §eY ve
recekti, erkenden öldü... Onu tanımıyanlar ölmeden 
de, öldükten sonra da insafsızca hırpaladılar ... Onu 
çekemiyenler, kötülemek için kendi ruhlarının ba
yağılığını ona isnat ettiler ... Onun kadar bu memle
keti yürekten düşünen hangi sanatkArı gördük? .. 
Fikretin, bu toprakta bir gün sabah olacağına ima
nı vardı; o güneş doğdu, o sabah oldu, amma, Fikret 
onu da görmiyecek kadar bedbahttı ... Onu görmeden 
öldü ... 

Ne iyi, demek Fikret yine yaşıyor ... Onu bulunca 
şüa buldum ... Ona acılarımı söylüyorum; ona sev
gilerimi, daha doğrusu tapmışlarımı söyliıyorum. 

Biribirine inanmış ~i insan gibi, anlaşmıı bir ba
ba, kız, sonuna kadar aynlmıyacak iki dost gibiyiz .. 
Onda insanlık, onda sanat, onda incelik. derinlik, va
tan: onda hersey var ... 

Bir sabah ... Erkenden uyandım; kainatta artık gö
recek, gözlerimi açınca düşünecek kimsem yok ... Fik 
ret, aşağı katta bir odada yatıyor ... Belki uyanmıştır. 
Kapımı açtım, bir hızda merdivenlerden kaydım; 

Fikretin odasına bir yıldırım gibi atıldım. 
O şaş:ıladı; toplandı, daha tamamile gıyınme

mişti; ceketi üzerinde yoktu, kıravatını bağlıyordu; 

ben bir adım geri çekildim; elimi tuttu, beni odaya 
çekti; bir andc ceketini giymiş, yarım kalan boyun
bağını bağlamıştı ... 

Bir alçak iskemleye oturdum; bir şeyler söyle
mek, bir1Cyler anlatmak istiyordum. Sabahleyin u
yanır uyanmaz, içime bir ateş düımüştü; Fikret yi
ne ölürse ... Ben yine öksüz, kimsesiz kalırsam ... 

Babam, Fahir Ağabey beni yakından tanıyorlar, 

seviyorlardı.Fikret beni tanımamıştı; ona tapınan 
küçük kızı, onun ölümüne yıllarca ma~m tutan genç 
kadını tanımamı§tı; amma, onu ben tanıyordum. Ba
h•mrlı:ı VP 'P'Ahfr Aıtabeyde ona benzer birşey, ona 
benzer pek çok ff!Y vardı... Beni tanısaydı, ba
bam gıı::u. ~ahir Ağabey gibi o d& beni sevecekti, gi
bi geliyor ... 

Fikret yapmalı idi, onun yerine ben ölebilirdim. 
O, büyük bir insandı, ben, bir hiçtim ... O, bu yurda, 
o, bu gençliğe lizımdı; benim dünyaya ne faydam 
vardı! .• 

Fikret: 

- Siz ölmeseydiniz, ben beliti çektiklerimi çek'" 
miyecektim ... 

Ona diyecekthn kt. 
- Siz ölmeseydiniz, stze gelirdim. bir tfirlü lçfrt

den kurtulamadığım dolaşık bir hayat a!nnın telle
rinden belki beni siz kurtanrdınız._ 

Ona diyecektim ki: 
- Babamdan, Fahir Ağabeyden sonra yahut ort

larla beraber siz benim ruhumu işliyen insandınıs; 
aşkta temizliği, sözde temizliği, aileye hürmeti, dilt' 
künlerin önünde titremeyi, ne mevkie, ne paraya bJf 
eğmeyi, hak bilinen yolda yalnız yüriımeyi bana sil 
öğrettiniz ... 

Ona diyecektim ki: 
- Sizi her temiz gönül sevmiş her eksik in~an 11tl 

lamamıştır .. Sizi sevenlerin, anlıyanların ız ınul'l' 
taç olanların kurtulması için ne olur, biraz daha Y'' 
şasaydınız. 

Ona diyecektim k\ 
- Sizi göremediğime ne kadar acınıyorum 

zamanlar yattığınız topraklan tırnaklarımla e 
sizi, uyandırmak, bu olüm, size yakışmaz; bir rrı -
mer heykel gibi güzel, mağrur yaşarken boyl c 

ı. 
sız bir avuç toprağın altına gömülmek, bu, olrrıa 
diye haykırmak istemiştim .. 

(Devamı var} 
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&EYMSAMi~L 

Dağıstanda Her Avul 
Müstahkem Bir Yerdi! 

Rus Çarlığı, Kafkas istilasına 
başladığı zaman, bütün Kafkasya
llın nüfusu, dört milyon tahmin e
diliyordu. Yalnız (Dağıstan) ın nü
fUsu, yarım milyon Avardan mü
rekkepti. Ve bu yarım milyon hal 
it_tn çoğu da, başka kavimlerle ih
tUat ettikleri için, bunlar içinde ha 
lis kanlı (Avar) halkı, ancak (125) 
bin kişiden ibaretti. 
Oağistanın eski tarihi hakkında 

~ereceğimiz malumatın hulasası, 
llrada bitti. Şimdi, oradaki hayat 

tarZUıın hususiyetlerine geçelim. 

i leride; Şamilin mücadelele
rinde, cereyan edecek ah -

\>al ve şeraiti iyice anlayıp takdir 
~ebilmek için, Dağıstanın yaşa
~ tarzını çok dikkatle takip etmek 
~ımdır. 

~-Dağıstanlılar; her şeyden fazla, 
~~Ylerinin ve kasabalarının mev -
\ı"ilerine ehemmiyet vermişlerdir. 
d~lıklannı korumak için, daima 
ll§tnan taarruzlarını nazarı dikka

te almışlar; yaşıyacaklan yerleri, 
~İidafaaya elverişli mevkilerden 
~işlerdir. 
~öyler ve kasabalar, kamilen 

)üksek yerlerde, kayalar üstünde 
~e :Yahut sarp dağ yamaçlarında ya 
:1lnııştır. Muhtelif cihetlerden, bir 
t~tı.bire baskınlara uğramamak için. 
tıyierin ve kasabaların küçük bi
~r patikadan başka yollan yok

r. 

~vler, hemen kami1en taştan ya 
ılrnı§tır. Ekserisi, iki katlıdır. Bi
Q ~,1 ı:i1::yli!: 1 ı:ntUammuır:·~._- .,.,._ 

~ ~inalann hepsi, küçük birer ka-
. €ibi metindir. Ve; baskınlarda, 
~ltibirini müdafaa edebilmek için 
~ltı bir anfiteatr gibi, kademe 

deme, bina edilmiştir. 
~kaklar, ancak iki atlının geçe
lııı eği derecede dar ve dolambaç
~ lr. Hemen her sokak başında, 
~ l't ağaçlardan şarampoller, ve 
tc§e başlarındaki evlerde de maz -
~~ar vardır. Bu müdafaa mevki
~~tni geçebilmek için, ya· müthiş 
~fat vermek; ve yahut mazgal -
~ rı arkasındaki müdafileri kfuni
\ttı. Öldürerek şarampolleri söküp 
d ~ak lazımdır. Bu da, kolay bir iş 
l!gild· ır. 

Şeyh Şamilin mücadelelerini 
tasvir edıen eski bir fotoğraf 

gelince; onlar nisbeten daha sakin 
ve mutedildir. Cesaret ve kuvvetle 
rini bir hamlede israf etmezler; 
harplerde neticeyi daha soğukkan
lılıkla kazanmayı tercih ederler.. 

İklimin vaziyet ve manzarası, 
vahşidir ... Denizin sathından binler 
ce metre yüksek olan dağların ço
ğunda, kar eksik değildir. Dağların 
ekserisi çıplak, ve adeta yelpaze ka 
yalar gibidir. Yaylalar, az ve dar
dır. Onun için, büyük mikyasta ge 
niş düzlükler yoktur. Dağların ve 
yaylaların aralan, ekseriya derin u 
ların içinde, (3 bin metre) kadar 
tahmin olunanlan bile vardır. 

Su, oldukça mebzuldür ... (Sulak) 
nehri, (Gari Komuh), (Kara), (A
var), (Andi} ismindeki ırmaklara 
ayrılır. Bu ınnaklar da muhtelif kol 
lara ayrılırlar. Yalçın kayalardan 

. korkunç gürültülerle atlıyarak, de 
rin uçurumlardan vah~i bir süklın 
ile akarak, her tarafı sularlar. 

Sulak arazide, büyük ve sık or
manlar vardır. İklim, bu ormanları 
beslemek için büyük bir cömertlik 
göstermiştir. Bunlar, Dağıstan hal
kının ikinci birer (müstahkem mev 
ki)leridir. Sırası geldikçe arzedece
ğimiz kanlı harplerden ve hadise
lerden birçokları, bu ormanlarda 
cereyan etmiştir. 

maverler, birçok ufak tefek ev eş
yalarile ve duvarları da silahlarla 
süslenmiştir ... Görülüyor ki Çeçen
ler evlerini yaparlar ve tanzim e
derlerken, - herhangi bir düşman 

1 
taarruzuna - müdafaadan ziyade, 
evin rahatlığına ve kullanışlılığına 
ehemmiyet vermişlerdir. 

Her avul, adeta bir onnana da
yanmış gibidir. Ve her evin etra
fı da, küçük bir bahçe ile çevril -
miştir. Ekseriya ormanlan temiz
lemek suretile açılan tarlalara, da
n, mısır, yonca. vulaf e:ibi sevler 
ekilir. 

G"eçen avullan, müdafaaya el
verişli olmadığından onla

n müstahkem mevkileri, arkala -
nndaki ve yahut yanlarındaki or
manlardır. Herhangi bir düşman 
taarruzu karşısında kaldıkları za
man, derhal kadınlarını, çocukları
m, hayvanlarını, nakli mümkün o
lan eşyalarını toplıyarak ormanın 
sık yerine çekilirler, orada şiddet
le müdafaaya girişirler ... Çeçenle
ri bu ormandan çıkarmak ve yahut 
oldukları yerde bastırmak kolay 
bir iş değildir. Buna binaen Çeçen
ler ormanlarına çok ehemmiyet ve
rirler: 

• 
- Bunlar, bizim tabii kaleleri-

mizdir. 
Derler. 

Çeçenlerin bu iddialan, büyük 
bir hakikattir. İstiklal harplerini, 
ancak bu sık ormanlar sayesinde 
devam ettirebilmişler, bu uzun mü 

na ~saldfrriia1f cur-eıın1-gôsteren1 'bin
lerce ve binlerce Çar askerinin vü
cutlerini, o cesim gövdeli gürgen a
ğaçlarının diplerine sermişlerdir. 
Dağıstanm yalçın kayaları, de

rin uçurumları, yerli halktan baş
kalarının kolyaca istifade edeme
diği yollan, her biri birer kale o
lan taş avullan yurt müdafaasın
da ne mÜhim faydalar temin etmiş 
ise, Çeçenistanda da ormanlar, ay
ni vazifeyi ifa eylemiştir. Onun i
çindir ki, Ruslar bile: 

(Devamı fJar) 

Çöp. Sepetinden 
Neler Çıkıyordu ? 

(Başı 2 incide) 

B u şubeden bahsederken, şu
be şeflermden Pantikyan 

Efendi üzerinde biraz durmak iste
rim.. Pantikyan, aslen Edilneli idi. 
Taşnak fırkası reislerinden çok ze
ki, kurnaz, tedbirli, derin görüşlü 
bir adamdı. Ingiliz tebaasından
dL O bir casus t~şkilatnm Ma
kedonya cephesi umumi ajanlığını 
harbin devamı müddetince idare 
etmişti, bu münasebetle, bu işler
le alakalı İngiliz askeri ve siyasi 
dairelerinin teveccüh ve takdirini 
kazanmıştı. İşgalde İngilizlerle be
raber İstanbula gelmiş ve gizli hiz
metler grupunda şimdiki vazifesi
ne geçmişti. 

Askeri ve siyasi amirleri arasın
da hemen her arzusunu kabul et
tirecek kadar nüfuzu vardı. Çok 
doğru diye tanınmış bir adamdı. 

İngilizlerin yüksek derecede bir 
memuru olan Pantikyanın kendili
ğinden bizim yardımımıza koşma
sı, Mütareke devrine ait casus fa
aliyetim.de karşılaştığım en büyük 
sürprizlerden biridir. Bizden hiç
bir maddi menfaat görmemiş ve 
beklememiştir. Öyle olduğu halde 
milli teşekküllerin teşebbüs ve fa

aliyetlerine daima göz yummuş, 

bununla da kalmıyarak milli hare
kete şiddetle taraftarlık göstermiş
tir. İtilaf teşekküllerine izini belli 
etmeden bizimle çalışıyor; hiç bek
lemediğimiz dakikalarda yardımı
mıza koşuyordu. Mütarekede he-

yecanlı bir Ermeni davası körük
lenirken, itilaf devletleri bu dava. 
ya koyu bir şekilde taraftarlık gös 
terirken, İngiliz tebaası ve yüksek 
maaşlı bir İngiliz casusu olan bir 

Ermeni neden bizimle çalışıyordu. 
Bu sualin cevabını çok aradım. Fa
kat Pantikyan, hislerini gizlemek
te çok usta bir adamdı. Hareket-

lerinin saikini hiçbir zaman belli 
etmedi, Yalnız bana öyle geldi ki, 
derin bir Edirnelilik gayreti var
dır. Doğduğu şehri çok sevi~ordu. 
Burasının günün birinde Yunanlı-
ların ve Bul11arlann eline szecmesi 
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du. Bizimle iş beraberliği yapması
na bundan başka sebep bulamadım . 

Pantikyan, bugün kara topraklar 

altında yaşıyor. Müşkül günleri
mizde memlekete ettiği hizmetleri 
yadetmeyi bir vazüe sayıyorum. 

Günün birinde Mütareke günleri
nin tam bir tarihi yazılırsa Pantikr 
yanın hizmetleri hiç şüphesiz tak
dirle zikredilecektir. 

Pantikyanm bize ettiği hizmetler 
den ikisini, söz sırası gelmişken bu 
rada anlatacağım. 

~~ÖYlere, tam türkçe olarak (A
~) denir. Fakat her AvuL - yal
~ (top) siltıhından mahrum olan
'te .(~üstahkem mevki) dir. Top 
~ ile tahrip etmek müstesna ol 
~Ü.zere, bu A vullan cebri hü -
~ arla zaptedebilmek için çok 
~ akarlık etmek.. Ve çok telefat 

Ş arktan (Sulak) nehri, garp
ten (Yukarı Sunca) ve (Te

rel) suları ile mahdut mıntakaya 
Ruslar, (Çeçen memleketi - Çeçe
nistan) namını vermişlerdir. Bu 
m.ıntakarun cenup hududu, Dağıs
tarun (Andi), (Avar), (Tevşin) ve 
(Hevsör) kabilelerinin sakin olduk
ları dağlık araziye temas eder. 

lime Uygun Yemek 
l'rnek lazımgelir. 

~ltorkunç şahikaları, ekseriya (6 
t\ l}ıetreyi) geçen bu dağlarda, ha 
~dalına soğuktur. Onun için avul
~~e evler kurulurken, - düşman 
t~ .. ttılarına müdafaa meselesi dü
~~ldüğü gibi - soğuğun şiddetine 
~ avemet ciheti de nazarı dikka
~tı.ır. Avullar daima, cenup is· 

etine karşı yapılır. 

~ ağlara, tarlalara ve hatta sn 
~l~. ya yakınlık ve uzaklık me
~~q·ı, daima en sonra düşünülecek 
'~ lr. Avulun kuruluşunda en çok 
~~ 'n111iyet verilen cihet; evvela 
~ı,IQana, ve sonra soğuğa karşı mu 
l~eti temin etmektir. 

~~ ltn, ve bu iklimin yaşayış, şart 
~l~ ~aten m'ayaları cesaretle yuğu 
\ uş olan Dağıstan halkını, dai
~ (!esur yapmıştır. İçlerinde kor-

!\.' llek azdır. 
ı.~ ;arların şecaati, adeta müfrit 
~~ erecededir. Bir müsademe ve
~ t ttıücadelede başları sıkıştığı 
ı atıy· th ··1 d. ~ • eıs ve e evvur e aıma 

t'ıtıalitdelikler gösterirler; hayat
liıı~ feaa etmeyi bir an bile dü
~~~lt (';:Jer. Bu hususta, kadınlar da 

l'lllı: le.tıe adetcı müsabakaya giri
~i ~·İleride bunun, tüyler ürper-

\>itı '8allerini göreceğiz. 
e ayni ırktan olan Çeçenlere 

İşte, Çeçenistan denilen bu ara
zi. Kafkasyanın en güzel ve en şa
irane bir parçasıdır. Sayılamıya
cak kadar çok olan birçoıf dereler, 
biribirlerine girmiştir. Her taraf
ta mebzul olan ormanlarının bazı.. 
lan o kadar sıktır ki, yerlilerden 
başkalannın bunlara girip çıkına -
lan mümkün değildir. 

Burada da derelerin açtıkları 
mecralar derindir. Fakat manzara, 
Dağıstanda olduğu kadar korkunç 
ve sert olmadığından daha munis 
ve çok caziptir. 

Çeçen avunan, tarlaları, bağlan, 
çütlikleri, hep o mebzul dereler ve 
ırmaklar kenarına dizilmiştir. Bun
ların arasında, yüzlerce evden mü
rekkep avullar görülebilir. 

Çeçen Avullannın evleri, - Da
ğıstan avullarının evlerine naza
ran - çok basittir. Ekserisi, birer 
katlıdır. düz damlıdır. Hafif keres
telerle, güneşte pişirilmiş kerpiç
lerden yapılmıştır. Görünüşleri, gü 
zeldir. İçleri temiz ve tertiplidir. 
Odalarına halılar, kilimler yayıl
mıştır. Sedirleri kıymetli kumaş
lardan şilte ve yastıklarla döşen
miştir. Raflan, bakır güğümler, se 

Bu ,..zının bathOı ılzl belki gllldOre· 
cektlr. lıme uygun yemek ne demektir? 
Yemek dahı meydana çıkmadın lnaan 
o§lu kendini beılemı., bunun için de 
tabiatın sevki kendlılne klfl gelml1- Bu 
dünyada kendlılnl beallyen ude insan 
oOlu dejill, hayat 11hlbl herıey kendini 
tabiatın sevkine göre beallyor- dlyebl· 
llralnlz. 

Flleaoflırın araaında bite blSyle dOtD· 
nenler olmuttur. Fa~at böyle dUtUnmek 
insanı hayvanlarla ve nebatlarla ayni 
aevlyede tutmaktır. Yer yUzilnde lnaanı 
ayırt eden medeniyet lllm demektir. in
an tam medenf olmak için yemekler!· 
nl de lime uygun yemelldlr. Hayvanlar 
blle lime uygun olarak bealendlklerl va
kit daha gOrbOz olurlar, daha iyi ve da• 
ha fazla dili verirler. 

Tabiat •evklnln ln1ana iyi beılenmek 
için klfl olmadıöına en bUyUk dellll Ja· 
ponyada ve Çlnde çıkmıştır. Oralardaki 
halk tabiatın sevkiyle en çok ve belkl 
Hde bir prlnç yerlerdi. Onun için aaır· 
larca zayıf ve akılaız gibi kalmıılardı. 

Japon donanmaaının kuvvettenmeal, ge• 
mlcl neferlere pirinçten baıka et, seb· 
ze ve yemlı verllmealnden sonradır. Bu· 
nu ilk defa dU,Onen doktor Takakl Ja· 
ponyanın bugUnkO kuvvetinin en bil· 
yük Amlll •ayılır ••• ltalyanlar da bir va
kit tabiatın sevklyle Mısır unundan 
- hem de pek lezzetll • ekmek yedikçe 
pellagra haatalıOından kurtulamamıılar. 
dı ••• 

Yalnız tabiat •evklyle yemenin cemi· 
yetler Uzerlne fena teılrlne daha bir 
çok mlaaller glS•terlleblllr. Fertler llze• 
rlne fena tealrl her vakit, her yerde gll· 
rOfDr. Çok yemekten, ilde et yemekten, 
ade eebz-e yemekten haetahklar hep t.• 
biat eevklyfe yemekten ileri aellr. 

lime uygun yemek, kendlılnl medent 
.. yan ve medeniyet içinde 1ai11tk halin· 
de ya,amak lıtlyen her insanın hem içti. 
mal, hem ıahıf dUtUnceal olmalıdır. Za· 
ten lime uygun yemek, lezzetle ve k~ 
ylfle yeme!ie aykırı delilidir. Yemekleri
mizde faydalı ve IUzumlu 19ylerl bize 
göeteren ilim ve Hnat yemeklerin tez· 
zetll ve keyifli olmalarını da dOıOn· 

mUşt:Or ... 

lime uygun yemek için herıeyden !Sn· 
ce, vücudUmUzde madde ve enerji bu· 
lundu!iunu ayırt etmek ltzımdır. VOcu
dOmUzO teıkll eden bOtiln uzuvlarımız, 

bUtUn nealçlerlmlz maddedir. VUcudD • 
müzOn harareti, hareketi, adalelerin kuv 
vetl, fikrimizin ltleme1I, •lnlrlerlmlzln 
teılrl, ıöziln kıea11 elle tutulamıyan her 
ıey enerjidir. 

Bunu herkea bfllr, dlyecekılnlz. ŞUp
heslz. Fakat herkealn blldllil bu basit 
bilgi unutuldu!iu için uzun bir zaman 
yemeklerde Hdece kalörl heıaplarına e· 
hemmlyet verllmlt. insan kendi icadı O• 

lan makineye benzetllmlftl. 

VOcudUmUzUn madde•lnl de, enerjl•I· 
nl de bize yemekler getirir. Fakat lklalnl 
de temin edecek olan ayni gıda de!illdlr. 
Enerji temin eden gıdalar vUcudUmUzün 
maddesini tekmil temin edemezler. VU • 
cudUmUzün asıl maddeılnden eaklyerek 
çıkan kı11mları yenttemek için mutla • 
ka albomlnll maddeler • timdi onlara 
protld denlllr • llzımdır. Bu maddeler 
lüzumunda lnaana ener jl de verirler a
ma, enerji temin eden yalılar ve ıeker· 
ler vUcudUmUzdekl maddenin hepılnl te
min edemezler. 

Onun lçln vOcudümUzUn maddesine, 
bUyUmealne ve dalma yentıenmeslne en 

ziyade IOzumlu gıdalarımız protldlerdlr. 

(SPORDAN MABAAT) 

Galatasaray 
Dün Güneşlilere 
7-0 Mağlup oldu 

(Ba§ı 6 ıncıda) 

Maçın ta/silah: 

Yukarda yazdığım gibi, bu ınaça 
ayrılan sütunlar yedi golün tafsila
tına ancak yetişebilecek. Bunun için 
sadece golleri nakledeceğim. 

Sahaya evvela Galatasaraylılaı:, on 
lann hemen arkasından Güneşliler 

girdiler. 
Güneş takımı şu kadroda idi: 
Cihat - Faruk, Reşat - Ömer, Rı

za, Yusuf - SalShaddin, Rasih, Melih, 
Niyazi, Rebü. 

Galatasaray takımı: Sacit - Suavi, 
Reşat - Musa, Eşfak, Adnan - Haşim, 
Mehmet, Bülent, Süleyman, Necdet. 

Galatasaray bu şeklini birinci dev 
renin onuncu dakikasında Haşimi i
çe almakla değiştirdi. 

Birinci devre Güneşin uzun paslar
la iniş tecrübelerile başladı. İki tara
fın da asabi olduğu farkediliyordu. 
Günefin golleri : 

Yedinci dakikada sol muavin Öme
rin aradan uzun verdiği pasa yetişen 
Melih yerden bir şütle takımının ilk 
sayısını kaydetti. 

Bu golden sonra Güneşliler hayli 
gevşediler, radyo makinelerinde tesa 
düf edildiği gibi, hücum dalgalan ya
pıldı. Epey sıkıştılar. Sonradan yine 
radyoda olduğu gibi açıldılar, kuv -
vetlenerek hücum hücum üstüne ta
zelemiye başladılar. 

Yirmi beşinci dakikada Güneş mer 
kez muavini Rızanın verilen pasını 
kapan merkez muhacim Melih, kü
çük bir çalımla Galatasaray müdafii 
Reşadı geçtikten sonra Salahaddine 
verdi. Salahaddin sol ayağı ile vurdu 
ğu bir şiltle ikinci sayıyı yaptı. 

Birinci devre Güneşin 2-0 galibi
yeti ile bitti. 
ikinci devre: 

Onuncu dakikada, sol açık Rebii
den sol iç Niyaziye geçen topu Niya
zi derin pasla Melihe kadar uzattı. 
Melih ok gibi fırlayışı ile o pası da 
, 
di. 
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On yedinci dakikada sağ açık Sa
labaddinin verdiği geri pası iki mü
dafi arasından alan Rasih bir göğüs 
hareketi ile geçtL Çıkan kaleciyi de 
atlatarak havada kontrol ettiği topu 
mükemmel bir vuruşla içeri attı. 

Yirmi üçüncü dakikada, sol açık 
Rebiinin sağ açığa kadar uzanan pası 
nı alan Salahaddin kaleye doğru ka
yan koşusile sol müdafi Adnanı ar
kasına taktı ve kalecinin kapadığı kö 
şeden müthiş bir şiltle beşinci golü 
de attı. 

Otuz yedinci dakikada merkez mu
hacitn Melih, ortadan aldığı boş pası 
mükemmel sürüşile kaleye yaklaş

tırdı. Müdafi Adnanın sarjmdan da 
sıyrıldıktan sonra sağ köşeye yerleş
tirdi. 
GüneJin yedinci golü : 

Zavalh Bahklar •• 

Neler Çekiyormuş !-
(Başı 5 incide) 

da göstereyim. Şimdilik kıyıya ine 
liın. Bir iki yem alalım. Güneş ba
tarken "lüfer" e de bakarız, tali
hinizi denersiniz. Şu adamda belki 
yem vardır. 

- Dokamyor mu arkadaş'? 
- Seyrek meyrek geliyordu am 

ma etekte kış kış vurdular. Deni
ze çekildi hayvun. 

Birşey anladınız mı bu konuş
madan? Balıklan ağa vurdurmak 
için sahilde taş atmışlar. Buradaki 
hayvanlar ürkmüş, açığa çekilmiş
ler. 

Tam vakit te geldi işte. Size dört 
kılla örülmüş incecik bir volta ve
reyim. Buyurunuz. Yemi de hanr. 
Bırakınız bakalım. Hemen geldi de 
ğil mi?. Tutuldu, çekiniz. Pek eğ
lenceli buluyorsunuz değil mi? Ar 
tık gelmiyor mu dediniz? Tabii gel 
mez efendim, ortalık karardı. Eli
nizdeki voltayı nazarlannı~la dibe 
doğru takip ediniz. Görüyor musu 
nuz? Biraz evvel suda hissedilmi
yen volta şimdi kıvılcım saçan 
bir sütun gibi görünecek. He
le biraz "elinizi oynatırsanız 

işte bu "fosfor" hadisesine 
"yakamoz" derler. Geceleri balık
lar yakamoz pınltılarJ.le yemlerini, 
düşmanlarını ayırt ederler. Gayri 
tabü bir çakıntı görürlerse sokul
mazlar. Bilakis uzaklara kaçarlar. 
Gırgırcılar da bu yakamozu se
verler. Çünkü gündüzleri rüzgarlı 
ve çırpıntılı havalarda her reis ba~ 
lığı farkedemez. Gece yakamozu
nu kolayca görebilir. 

1 şitiyor musunuz? Açıkta yi
ne bir telaştır başladı. Gır

gırcılar lambalarını yaktılar. Balık 

çevirdiler. Oraya kadar gidelim is
terseniz. Bakınız, hemen şurada bir 
takım "istinga" ediyor. Görüyor 
musunuz, denizde ne müthiş bir 
aydınlık hasıl oluyor?! Balıkçılar 
buna "deniz yanıyor!" derler. Milin 
kün olsa da orta suya inebilsek gö 
receğimiz manzara, tam bir fecri şi 
maliyi andıracaktır. O fecri şimali 
ki, hani geçenlerde Garbin bazı di 
yarlarmda görünmüştü de mektep 
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gına çevirmiş, sokaklara düşürmüş 
tü. İşte onun beş on kat daha sun.
turlusu! 

Lutfunuzu, nezaketinizi fazla is-

raf ettim, af dilerim ve teşekkürler 
ederim, geldiniz, tecrübelere işti
rak ettiniz. Balıkların his ve kuşku 

kabiliyetlerini ölçtünüz, balıkçıla

rın sözlerini işittiniz. Son bir lutuf 
olarak elinizi vicdanınıza koyunuz 
da: Sabahtan aksama, akşamdan sa 
baha kadar bütün akın mev

simi tam methalde denize 
durmaksızın ağla atılır, çekilir, 
geceleri sabahlara kadar de--

niz yangınları ihdas edilirse akma 

zarar verir mi?. vermez mi?. Hük 

münü lutfen siz veriniz aziz karile-
rim. 

Kırkıncı dakikada, sol muavin Ö- ERZURUMDA: 
merin on sekiz pas harfoinden çekti
ği şütünü Galatasaray kalecisi Sacit 
güzel bir plonjonu ile kurtardıysa da 
bloke edemediği topa yine şimşek fır 
layışile yetişen Melili'yedinci gole de 
muvaffak oldu. 

Maç bittiği vakit, Güneşliler şimdi
ye kadar kazandıkları teveccühlerin 
iki mislini temin etmiş olarak şeref
le sahadan çıktılar. 

Kendilerini haklı olarak teb~~ e
debiliriz. 

ATLETiZM • 

Kır Koşusunda 
Alınan Neticeler 
Ankara, 20 (Tan muhabirinden)-

6000 metre üzerinde tesbit edilmiş o
lan Türkiye kır koşusu şampiyonası
na 46 atlet iştirak etti. 

Bölgenin takım halinde neticeleri 
şunlardır: 

1 - İstanbul 14 puvanla, 2 - Eskişe
hir 27 puvanla, 3 - Ankara 27 puvan
la. 

,------~ GEBE BAYANLARIN 
Yüzündeki aiyah lekeleri 

FAZIL CIL ILACI 

Yeni Halkevi 
Binası Gelecek 
Ay Bitiyor 
Erzurum, (TAN) - Halkevi, bi

nasızlık yüzünden çok zahmet çek
mektedir. Bütün kollar ve kütüpha
ne bir tek odada toplanmıştır. Bu 
darlığa rağmen Halkevinin kollan 
oldukça iyi çalışmaktadır. Şehrimiz
de temsil heyeti ve muntazam bir 
sinema olmadığından, temsil kolu a
rasıra tertip ettiği piyeslerle ihtiya
cı mümkün mertebe karşılamakta

dır. Evin Ar kolu da faaliyettedir. 
Üçüncü umumi müfettişlik inşaat 

sahasında yaptırılmakta olan Halke
vi binası Nisan sonlarında bitmiş o
lacak ve ev, yeni binada faaliyetirU 
tanzim ederek arttıracaktır. 

Rüzgarın 
Kopardıklart 
Refik Topkan 

:ı~:y-:--~~~:ı:~J 
Bugün çıktı. Genç ve kıymetli yazı
cının en orijinal yazıları. 

Fiyatı 40 kurus. 

Giderir. ----YEN! KITAPÇI - Ankara caddesi 
No. 85 
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lspanga ve 
Çin Faciaları 

Çek istiklali Meselesinde 
• 

(Btıf\ l incide) 
lerin mukavemeti anudane olmuş

tur. Hükumetçiler, ellerindeki top
rakları adım adııp mıidalaa etmiş
lerdir. Tayyereler, bu harekata ge
niş mikyasta iştirak etmi§tir. Hüku 
metçilerın zayiatı, ağırdır. Bu yeni 
ileri hareket sayesinde Franki<ıt kuv 
vetler Katalonyaya takriben 15 ki
lometrede bulunmaktadırlar. 

lngiltere Ne Zaman 
Muharebe Edecek? 

Sasagos 20 CA A.) - Aragon cep 
hesinin her noktasında tayyareler, 

büyük bir faaliyet sarf etmişlerdir. 
Birçok tayyare, hukumetçilerin mev 
zilerlni ve toplanma noktalarını bom 
bardıman etmiflerdir. 

Barselon, 20 (A.A.) - Dün stikiı
net devam etmış ve halk normal ha
yatına tekrar başlamıştır. Yarala -
nanlardan 15 kişi daha ölmüştür. 

Şimdi ölenlerin miktarı 700 e ve ya
ralıların da 1200 e varmıştır. 

Barselon, 20 (A.A.) - Bu aabah 
saat 8 de bir hükumet avcı tayyare

si üç asi deniz tayyaresine hücum e
derek birini Barselonun 60 kilo~

re batı cenubunda yere dilşilrmü§ -

tür. Diğer iki tayyare Palına de Ma
jork istikametinde kaçmışlardır. 

Aucuturya • ltalya hududundaki Brenner g~iJıinde Alman 
ve ltalyan aakerlerinin ilk lrarıda,malan 

lsti1A edecek olursa belki şark milt-Oç ölüm Karan 
(BQfı l incideJ 

Barselon, 20 (A.A) - Casusluk tefikimizin yardımı olmadan Alman 
mahkemesi dün üç kişiyi idama mah ya ile muharebe etmek mecburiye -
kıim etmiştir. Bunlardan biri kadın- tinde kalırız. Fakat Fransa için oldu 

dır. ğu kadar, bizim için de Çekoslovak-
lnailiz • Frwa Proteetola yanın müdafaası namına açılacak 
Londra, 20 (A.A) - İngiltere hQ- harp, bir müdafaa harbi olacaktır. 

kUıneti, Fransa hükUıneti ile muta- Fransa ne lngiltere arasındaki bü-
bık olarak Barselonun fecl surette yük fark §Udur ki, bunlardan blrin
bombardımanım protesto etmiş bu 
bombardımanın Hukuku Düvele ay- clst, haklı veya haksız olarak men -

meselesi, meseli Akdeniz'de müna -
kalat serbestliği gibi Ingilizlerin men 
faatleri cümlesinden değildir. Şu 

halde general Franco, ltalyaya teh -
likeli menfaatler temin ettiği t&:kdir
de, fakat ancak o zaman yüksek ses
le konupnalc icap edecektir. 

Almanya ise şarkta denize inip ld

ylya doğru uzanmak ve Akdenizde 
lngf liz münakalatını kesmek tehdi -

dinde bulunınağa başladığı zaman 

kın olduğunu bildirmiştir. faatlerinin berri Avrupada olduğu- tehlikeli addedilir. 

~ Çin - Japon Harbi na kanidir. Halbuki bizim menfaat· Çelıl., V• Moıcarütan 

Budaperte, 20 (A.A.) - Çek iç po Şanghay, 20 (A.A) _ Röyter Aan- lerimiz için ayni ıey, .<;ylenemez. Al 

sı bl1diriyor: Tiençin - Pkeu cephe- manya ile şimdiden merkezi Avru - lltikasının inkişafı Macar efklrı u
sinde yeni bir muharebe baflamıfbr. pada çarpışmak mı lizımdır, yoksa mumiyesinl şiddetle alAkadar etmek
Bu muharebede Japonlann ilk hede bilikis onu Majino hattının arkasın- tedir. Yan resmi Pe§ter Loyd ıaze
fi Hsuçeııfudur. Muharebe, ihtilifın da mı beklemek icap eder? Burasını tesinin Prag muhabiri, Çek hükUme 
baflangıcmdaıı beri cereyan eden mu tayin etmek Fransaya aittir. Fran • tinin Paris ve Londra hükfımetlerile 
harebelerin en büyülü olarak iııki- sanın bu husustaki kararı_ bizi şu bu hükumetlerin yabancı bir taarruz 

FRANSA~ BAŞMAKALEDEN lrlABA'f 

Balkan 
IFILISTIN: 

Ti.irklerinin 
Muhacereti 

Harlct Meseleler 

Tetkik E•lcll 
Paris, 20 (A.A.) - Blum, Vensan, 

Oriol, Daladier ve Pol Bonkur bu sa-
(Başı ı incide) hah BaşvekAlet binasında mühim bir 

rasını çabuk tadtye etmek için çolt içtima aktederek harlct me9eleler 
geniş teşkll&t ve pek çok para lizım- hakkında görüşmüflerdir. 
dır. Blum, bundan sonra Dormua, da-

Biz bu istikamete doğru elden p
leni yapıyoruz. Bu sene yirmi bin 
Türk muhacirini anayurda getireceği 
mizden ve 5000 ev yapacağımızdan 
bahis vardır. Uzun bir mazinin ih
mallerini tamir etmek, bin türlü ih
tiyaca yetişmek ihtiyacında bulunan 
bir memleketin, Adi bütçesinden böy 
le bir fedakarlık ayırması büyük bir 
şeydir. Bir sene içinde yirmi bin in
sanı sağlık ve sellmet içinde yeni bir 
muhite yerleştirmek, orada müstah-
sil bir hale gelmesi imkanlannı ha
zırlamak az gönilemiyecek bir faa
liyettir. 

ha sonra da Fransız bankası müdürü 
Pier Furniye ile görüşmüştür. 

Şotanm Bir Tekzibi 
Paris, 20 (A.A. - Şotan verdiği bir 

nutukta Anşlustan haberdar olduğu 
için istifa ettiği hakkındaki şayialar 
katl surette yalanlanmaktadır 

AMERiKA: 
-----
Barışçılara 

Yardım Hareketi 

Kudüs Müftüsü 

Bir Dava Açıyor 
Berut, 10 (A.A.) - Berutta b 

nan Kudüs müftüsü, bir Londra a 
katını, 8 mart tarihinde pbsına ıı
karetlerde bulunan lngiliz parl 
tosu azasından baron Roçild aleyhi 
ne bir zeırunükadih davası açına 

memur etmiştir. Kudüs müftüsu 
dava esnasında, Filistin hakkın 
Arap notkai nazarım da izah eyli 
cektlr. 

MEKSiKA: 

Petrol Şirketlerini 

Safin Allyor 
Vafington, 20 (A.A.) - H'•'l"M!Dll· 

Nazın B. Kordel Hül, Amerikan 
rol kumpanyalarının satın a 
hakkında Meksika hükt1mett 

Ne çare ki anayurda gelmeyi Vqington, 20 (A.A.) _ Nevyork dan neşredilen kararname üzerine 
bekllyenler milyonu geçiyor. T is .. ~ ülh' old x... .. merikanın ittihaz edeceği tarzı . aynı gazeı.c:ıt.ı, m em u5 o.& go-

Senede yirmı bin hesabile muhace- .. ın aka1 ind te nal h kete dair malfunat vermekten fJıı 
h k .. d . ek 1 .1ı.ı.ıen m es e, en masyo u 

ret are etını evam ettırec o ur- kuku ihlal eden devletlerle bunu mü eylemiştir. 
~ bukt?8r1e~etbyanmtahasırdaül?üfazlka dafaa edenler arasında hiçbir fark gö Nazır, vaziyetin inkipfını 
surece ır. şın una amm yo le takip ettiğini söylemekle iktifa 
tur. Memleketin iman ve korunması zetmeksizln bitaraflık kanununun ..... ia+' 

~-ır. 
için bizim bu bir milyon yetişmiş, ol- gayrltabilllderini tebarüz ettirerek, 

gun, çalışkan, fedakar kardeşe ihti- bu kanunun Fransa ve İngiltereye JAPONYA 
yacımız vardır. Onlar da günün bi- Amerikadan borç imkanını selbettiği : 
rinde anayurda gelmeyi akıllarına 
koydukları için bulundukları yerler
de köklerinden kopmuş fidanlara 
benziyorlar. Muhaceret zamanının 

geri kalması kendileri için bir işken
cedir. Bundan başka etrafları yarının 
mirasçıları ile doludur. Pek çokları 

halde hareket ve icraatları Amerika 
hükfırneti ve efkln umumiyesi tara-
fından takbih edilmekte bulunan Al-

manya ve Japonya için buna imkan 

verm.indeki fahi§ hatayı bilbasaa 

kaydetmektedir. 
Gazete diyor ki: 

"Amerika, mutaarnzlan cezalan -
dırmıya Amade olmasa bile, barışı mu 

halaza eden devletleri mükafatlandı-

eziliyorlar ve şürünüyorlar. Bilhassa 
yabancı saydıkları muhitlerde yaşı
yan insanlar için, istikbal hakkında 
muayyen bir düşünce ve plan sahi
bi olmamak, çok s(kmtılı ve elemli 
bir vaziyettir. dırabilir." 

Bir Vapur Baffl 

43 Kiti Bojulclu 
Tokyo, 20 (A.A.) - J'lım!!ftl!l!P11 

vapuru Korenin cenup sahfllnde 
sabah batmıştır. Içindeki 50 ~ 
dan yalnız yedisi kurtarılab 

Tokyo, 20 (A.A.) - ltalyan 

luk heyeti, buraya gelmiftir. 

Muhaceret işi bfr taraftan sü
ratle yapılacak bir iş olduğu 

na, diğer taraftan bagünkü vasıtala
rımızla bunu bir çırpıda halletmiye 

lıtanbul Kız ~ğretmen Okulu Satınalma 

§111 etmektedir. tıd tarafın elinde noktadan alAkadar eder: 
:::fiMt-meRti""'"l!munmı~~.-HJ:Y'Ali'lt~w-e.-1tttıer 4ftp . 

dan da taJnV• Malan gelmektedir. 
Japonlar Sar1 ~lr cephesindeki ta
arruzdan geçerek yeni cephede taar 
ruza bafladıklan için Çinliler beklen 
medik bir hareket karpında kalmış
larsa da fiddetle mukavemet etmek
tedirler, Çinlilerin de ellerinde tank 

ma"'lup olacak olursa, onun bu hata ti ard 

Komisyonundan: 
:a 
u 
u 
;. 

= • - .25 
E 1 ıı:ı' 

ve ağır bataryalar vardır. 

6 Südet Almanları hakkında kati hiç - re v ır. 
sını tamir etmek için herhalde bizim 1 rd be 

bir karar veremiyeceğini yazıyor. Bir milyon insanın asır a an ri 
kendisine yardım etmckliğimiz lizım yapdıklan muhitten koparılarak ana 
gelecektir.,, Yine yan resmi organ olan Uj Ma yurda nakledilm~erlnde dürüst, ba-

Skrutator, bundan sonra, lngilte- carsay gazetesi, Südetler meselesi .. k d k l k 1" 
hakkındaki Alman hattı hareketinin n§çı, orne iye arşı anmıya ço a 

renin hangı· hayati menfaatler ui - yik bir mAn v rdır Bunu bu-tün 
Macar isteklerinin hallini de kolay- a 3 

• nında harbi göze alabileceğini say - dünyanı pay alm u.zungelen bi ,,._.,_,.a"'· kanaatindedir. n ası .ua r 
maktadır. Ona göre, Çekoslovakya ......,,__ aa dava diye ortaya koymak ve Millet-

Japoıılaruı yirmi dört aat içinde -----------• 
Gazete diyor ki: ler Cemiyetini, Milletlerarası Kızılsa

lip te,kilAtını ve Avrupa ve Ameri
kanın buna benziyen teşekküllerini 
yardıma çağırmak çok isabetli ve 

ancak 6 lr.ilometre ilerJedilrlertııi bil- ndaJd Alman Elçiliğine milracaat e- Macar istekleri, Alman isteklerine 
dirmeleri, Çinlilerin fimd1lik Japon derek 19 •babı Japon tayyareleri- bağlı bulundurulmalıdır. Çekoslovak 
lan muvaffakıyetlizliğe uğrattıkları- Din bombalarla kilileyi ve civannda- ya dış ticaretinin yüzde 60 ill 70 i 
m ıöstemıektedir. ki binalan tahrip ettiklerini bildir- Almanya, Lehistan ve Macaristanla-

B• a. ı ___ M• ı-.:.. miftir. Ölü ve yaralılar vardır. Tel- dır. Buna binaen, Çekoelovakya, e-
.. .A"UlllMI uyoneırwww grafında bombardıman emuında Al- konomik bakımdan, üç kolllfUSuna 

Kiliwini Bombardmwn man Bayrağının bariz şekilde bina bailıdır ve bu üç devlet tarafından 

faydalı bir hareket olabilir. 

Cinsi 

Ereğli malından 

siyah seten 

Llcivert kumq 

İpekli kuınat 

! 
:i 

926 M. 

446M. 

170 M • 

] 1 1 İlk Temlnab 
u cıı ~ = il>.:! 

38.20 

55 K. 

275 K. 91.99 

125 K. 115.94 

Hankea, 20 (~ - Llngyfde yer ilzeriDde uaiı bulunduğu illve edil- ayni zamanda yapılacak bir boyko • 

Bu büyük muhaceret hareketine 
aynlacak para, verimli bit masraftır. 
Trakyada görülen tecrübelerden an
lıyoruz ki yapılan muraf, bir, iki se
nede mahsul vermiye ba§lıyor. Bu
nun için borca girmekten ve ihtiyaç 
olan teçhizatı ve vasıtalan hariçten 
uzun vadelerle tedarik etmekten ürk-

Jepn1ş olan Alman misyoneri, ba- mektedir. taja çok zor mukavemet edebilir. 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

C:ocuk Ansiklopedisi 
mektep talebesine aynca tenzilAt 
yapılır. 

meye sebep yoktur. Sıhhi ve içtimat 
tefkilittaki bofluklar da bütün dün
yanın yardımile doldurulacak olursa 
Balkan Türklerini muayyen bir plin 
dairesinde ve kıaa bir zamanda ana
yurda nakletmiye imkin kurulabilir. 

Muhaceret işi bQyiik çapta hal 
çarelerine ihtiyaç ıösteren 

bir iştir. Kendi vasıtalanmızla yapa
cağımız fedakirlık, senede 20,000 
muhaciri, nihayet 25,000 derecesine 
çıkarmaktan ileri gidemez. Bu suret 
le dava halledilemez. Hem memle
ket, çok lüzumlu bir enerji kayna-

Talebe kaaketl 113 A. 115 K. 9.75 

1 - İstanbul Kız Öğretmen Okulunun Muallim lmmile PamtyoD 
talebeleri için yukanda metro ve adedile beher metro ve adecilld» 
miD bedelleri ve ilk teminat ve eksiltme tekil ve gün ve saatleri 
nnda yazılı giyecekler eksiltmeye konmUjtur. 

2 - Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlülü btnumda Lileler 
becWğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

lsteldiler ilk teminatlarını belli gün ve ... tten ene] Llaeler M 
elliği Veznesine yatınlarak teminat makbuzlannı ve bu gibi Kwnaf 
eder Fabrika veya Atelye sahibi olduklanna dair 1938 yılı Ticaret .. 
nayi Odası vesikası ibraz etmeleri ve nilmunesi Ozerine kuma§ 

3 - İstekliler Şartnameleri ve Kumaf nümutıelertni görmek ve 
mek üzere Okula müracaatları nan olunur. (1440) 

Mileaesemiz tarafından net
redilen Yeni Çocuk Ansik

lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
nnda ve ders dıpda aradılı bü
tün malılmatı bulabilir. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
lil. bütün llkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
limlerle ve genif malfamat ile zen
ginleştirilmiştir. 

imdan mahrum kalır, hem de yüz --------------------------

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bll
ti1n dünya lisanlanna tercüme e
dilmiftir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlannı ve 
mektep programlannı gömnünde 
bulundurarak &anımıza çeviren
ler, Profetör Salih Murat, FaJk 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1~00 sayfahk iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

.. T ~N N e~rlyo.t E"Vi 
· f.sfanbu/ 

Eser baklanda bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broiifr göndeririz. Bu b~ 
şiır size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

18TANllULDA TAN MATllAA81NA 

Yeni Çocuk Ansiklopedtsl bl'Of(lrQn
den bir tane ~ndermenizl ve mu
antmıere aft son ftyatuım bfldlrme
nfzf rfca ederim. 

• • • • • li'itn-: • • • : : : : 
Adres: • : : : : : : • • • • • 

binlerce Türk yabancı illerde üıni1-
slz, peripn, kültürsüz bir halde sü-
rünür gider. 

Vaziyeti olduiu gibi görmeliyiz. 
Büyük çapta bir bal çaresini hiç ol
mazsa yoklamak, zahmete değer bir 
şeydir. 

AAmet Emin YALMAN 

loluda Ağaç Bayramı 
Bolu, 20 (A.A.) - Bugün bir çok 

köylerin iftirakile bir •laç bayramı 
yapılmıfbr. Şose üzerinde bulunan 
bir çok köyler yol boyunca karşılıklı 

alaç dikmiflerdir. Ba~ ilbay, 
halkevl kollan, bir çok halk lftlrak 

l.liiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiii!ii!iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii!l!i!iliii"!l!!!l!i!i!ll~ etınf§, ağaçlar etiketlendirilerek ba-

iii;J;;!;;iii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ b:ı ve dUdctnln adı yazılmıı ve def 
teri muhtarlara teslim edilmlstir. 

Afyon Vilavetinden: 
1 - Afyon VllAyeti Mer\ezinde 1 aptırılacat 188028 lira 29 ~ 

fil bedelli memleket hastanesi lııf8a tı kapalı ad uaullyle eklll 
konulmuştur. 

2 - lnpatın 61000 liralık kısmının 937 meli l9DeSi içinde,_ 
mütebaki kıanmm 938 19D"inde ya pılmuı l•:ııpwhr. Bwiun ela 
lirası 938 aenesi bütçainclen ve 670 28 lira 29 k.unqu da 939 -~ 
çeslnden verilecektir. _.& 

3 - Ihale altı Niaan 938 tarih1ne müsadif Çarşamba günil,,,. 
bef buçukta Afyon Daimi Encilmentn de yapılacaldlr. 

4 - Muvakkat teminatı 9651 lira 41 kuruttur. 
5 - Kefif evrakı 8 lira 50 kurut bedel mukabWnde Afyon 

Nafia Müdürlüğünden ahnabilir. Ve Ve görülebilir. -M 
6 - Iatekli olan Nafıa Vekiletin den 938 1enesi için alınmıt ., .... 

liralık yapı ehliyet ve müteahhitlik vesikan Ticaret oduı kayıt 
kam inpatın hitamına kadar bir mimar veya mühencm bulun 
na dair resml taahhütname ile kanunun tarifi dahntnde tanzim 
teklif mektuplarını ihale günü olan 6 Nisan 938 tarihine mü~ 
pmba IÜJlÜ saat on dört buçup kadar makbuz mukabilinde V 
iml Encümen Riyasetine vermlf bu lunmalan lizımdır. llln ol 
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SENELiK 
TECRÜBENİN 

NETİCESİ 

HER YERDE ARAYIHIZ 

l/AYllETTiH 
Ç!İZER. 

SIRA 

TAN 

-,, 

lstanbul 
Miktarı 

Jandarma Satınalma Komisyonundan : ı 
Cinsi Tahmin bedeli ilk teminat 

Lira Ku. Lira Ku. 
93 Metre 

7240 kilo 
Zımpara kağıdı 

Vaketa 
55 80 4 19 

18027 60 1352 07 
18083 40 1356 26 

ı - Vekiller Heyeti karariyle 938 senesine sarf mukavele akti sure
tiyle nlınncak olan miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazı
lı (7240) kilo vaketa ile (93) metre zımpara kağıdı Gedikpapdaki Jan
darma Satınalma Komisyonunca 1 - Nisan - 938 cuma günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Bu iki kalem malzemenin ayn ayrı isteklilere de ihalesi caizdir. 
3 - Şartname her gtin Gedikpaşadaki Jandarma Satmalma Komisyo

nunda görülebilir. 
4 - isteklilerin pazarlık gün ve saatinde kanun ve şartnamesine gö

re lazım gelen ilk teminat mektup veya makbuzları ve eVl'aklariyle ko
misyona gelmeleri. (1415) 

Kapah Zarf Usulü ile Eksiltme ilanı 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Demirköy kazasının Ayastafanos mev

künde bir adet gümrük binası inşaatıdır. 
Keşif bedeli (6626) lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltme 7 nisan 938 cwna günü saat on beşte Kırklareli Nafıa 
müdürlüğü binasında toplanan komisyonda kapalı zarf usulile yapıla

caktır. 

3 - İstekliler şartnameyi ve buna müteferrl diğer evrakı her gün 
Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltrniye girebilmek için isteklilerin (507) lira muvakkat te
minat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış 938 senesine ait yapı mü 
teahhitliği vesikasını ve Ticaret odası sicil klğıdını hamil bulunmalıdır 

5 - Teklü mektupları ikinci maddede gösterilen saatten bir saat ev
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların eksiltme saatine kadar gel
miş olması ve zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1488) 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden : 
Millet Kitapsarayında 12 lira maaşlı bir ityarlık açılmı§tır. Memu

rin kanununun 4 üncü maddesinde tesblt olunan durumda olanlardan 

~ µ -mt"nü. • lnrı.cı ı..ı~i trul!' 'ılıJthli "Btn aı:ntııflJiııılllt.ltlıJHi YıniiRcak'\kc5!ffl R~efl: 
lilerin 30 mart akşatnına kadar dilekçe ile ve vesikalarile müracaat 
etmeleri. (1529) 
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GÜVEN 
ANITI 

, ......... 

TÜRKİYE İS BANKASI • 

Devlet Demiryolları ve um·anl~rı işletm~ ~· idaresi ilanları 
Talebe ve Muallimlere Mühim Tenzilat 

Harici Askeri Kıtaat 1 
ilanları -----Talebelere her zaman ve muallimlere mayıs başından birinclteşrin Eskişehirde yaptırılacak bir çift 

sonuna kadar umumi tarifeden yapılmakta olan yüzde 50 tenzillt 30 hangar inşaatı kapalı zarfla eksiltme 
mart 938 tarihinden itibaren umuma mahsus tenzilli tarif eler üzerin- ye kanulmuştur. Muhammen ke -
den dahi yapılacaktır. Yeni ücretler, seyahat mmtakasında meri tarüe- şif bedeli 165,593 lira 42 kuruştur. 
!erin tenzilat nisbetlerine tebaan mütehavvil olmak üzere mühim nisbet-1 Eksiltme 29 Marat 1938 salı günü sa 
lerde tenzillidir. Talebe, ve muallimlerin, umumi tedriı;at dereceleri dahi- at 15 de Ankarada M. M. V. Satın 
linde bulunan resmi ve maarüçe musaddak husus! bir m~ktep veya üni· Alma Ko. da yapılacaktır. Keşif pro 
versiteye mensup olduklarına dair kendi mektep ve üniversitelerinden je ve şaratnameler 828 kunişa M. M. 
veya Maarif Vekaletinden ve yahut maarif müdürlüklerinden tasdikli V. Satın Alma Ko. dan alınır. Ilk te
ve fotoğraflı bir hüviyet varakasını hamil olmaları ve bunları talep vu- minatı 9529 lira 68 kuruştur. Eltsilt
kuunda göstermeleri llızımdır. meye girecekler kanunt teminat ve 

Ayni şartlarla ecnebi memleketlerdeki mektep ve üniversite talebe 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü 
ve muallimlerinin hAmll olacakları hüviyet varakalannın. Türk konso- maddelerinde yazılı vesikalarla ida

losluklarından veya Türkiyede Maarif idaresinden de tasdikli olması icap r1 şartnamenin 4 üncü maddesinin 
eden biletlerin, trenlere binmeden evvel alınması lazımdır. Fazla taf- <F) fıkrasında yazılı vesikalarla bir-

silat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (719) (1462) likte teklif mektuplarını ihale saatin 

* * * den en az ve behemehal bir saat evve 
Muhammen bedeli (352722) lira olan muhtelif bakır ocak malzemesi- line kadar Ankarada M. M. V. Satın 

le bakır ve pirinç boru. çubuk ve levhalar 2. 5. 938 pazartesi günü sa- Alma Ko. na vermeleri. (756) (1339) 
at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacak 
tır. Bu ite girmek istiyenlerin 17858.88 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesi.kail ve teklifle
rini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri llzımdır 

Şartnameler 1764 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. 0439) 

.. -- Dr. İhsan Sami 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlık!, beı~
maca ve kızamık öksürükleri için 
oek tesirli ilaçtır. Her e<ızancde 

l ....................................... , ................ ı _ .. ~v-e~ec_z_a~d-epo~l-aı_~_n_da~b-u_ı_un_u_r_._ .. ~ Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

• 

M. M. V. Deniz Merkez Sa'tınalma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 262600 lira olan 5000 ton 'Mazotun kapalı 

zarfla münakasası 5 mayıs 938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 11 
de Vekalet bina'sında müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 13 lira 13 kuruş bedel ile şartnamesini almak isteyenlerin her 
gün komisyonumuza müracaatları ve münakasaya girmek isteyenlerin 
de 14380 liralık teminat mektubu ile teklü mektupları ve kanuni bel
gelerini havi zarflarını kanuna uygun şekilde kapatılmış olarak en geç 
münakasa saatinden bir saat evveli ne kadar komisyonumuza vermele
ri (1526) 

Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA • İSTANBUL arasında 1 Nisan 1938 den itibaren ba§lıyacak

tır. C733l '1500) 

1 1 
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EYVA 
ozu 

Midenin iyileşmesi 
Barsakların Faaliyeti 
Hazmın Kolaylaşması 

iştahın Ziyadeleşmesi 

Neşenin Artması 

Sıhhatin Düzelmesi 
Hasan Meyva Özü ile kabildir. Çok saf mey

valarm usarelerinden iıtihsa.1 ve iıtihzar edil
mit olup mideyi ve barsa.klan rslah eder, te

mizler. Ekfilik, •itkinlik, ağn ve inkıbazı de
feder. lttihayı tezyid, hazmı kolaylattınr. 

GAZOZ 
ozu 

MUZ 
ÇiLEK 
Y 1 Ş NE 
L 1 M ON 
KAYISI 
ŞEFTALi 

PORTAKAL 
MANDALINA 
FRENK ÜZÜMÜ 

ASIPIN KENAN 
Romatizma ağrılart 

ic;in en iyi ilac;tır. 
HASAN Gazoz Özü Hasan Meyva 
Özünün evıaflnda olmakla beraber 
çok lezzetli ıampanya gibi nefistir. 1 L A N 
Huan Gazoz ÖZü tekerli ve meyvJllı olup Şifa, Moda, Kalamış ve Suadlyeye 

kolaylıfı ve temizliii ve ucuzluğu ıebebile Av- kadar olan kısımda üç veya dört o-

Her yemekten bir ıu.t aonra yanm ili. bir 

çorba katığını ya.rmı bardak au içine kanttıra

rak ye köpürterek, içenler, mide rahataızlıkla· 

n çekmezler. Her sabah aç kamına bir çorba 

kafığı müleyyin ve ikiıi müıhildir. Çocuklar 
yanın tertip almalıdır. Sisesi 25 iki misli 40 dört misli 60 kr. 

rupada kazinolarda :_ı..: _ • dalı deniz kıyısında satılık bir ev .. 
~ .. ·~ f&Dlpanya yenne . 

=..c__ı _..1.!1_.-1_ d. 8 .... k .
1 

I . f. ramyor. Satmak istiyenlerın .Anka
IHllllMW CIU'lun.-te ır. uyu aı e er mıaa ırle- rada Yenişehir Posta kutusu 1018 • 
rine Hasan Gazoz Özü ikram ediyorlar. müracaatlan 

ve Bağı 

H akikaten Ba
yanlan idet 

zamanlarında büyük 

rahata kaVUfluran, 
vücutlanna her türlü 
serbesti veren ciltle
rini ter ve taze tutan 

rahim iltihap akmb 
-~. 

fmblarmdan koru
yan kıymet)i ölçüle
mez bir idealdir. 

En ince elbiseler 
altında bile sezil· 
miyen 

F EM 1 L 
ve BAGI 

Bu sıhhi ve pra· 
tik adet bezleri 
her ticarethane· 
de sayın Bayanla· 
rımızın hizmetle
•ine hazırdır. 

ROTBART 
.L U X U o· SA 

Venüs 
Kremi 

Terkibindeki husust maddeyi 
ha atiye dolayısiyle cildi besler, 

tcra\etini arbnr. Yeni bir ten ya

ratır. Venüs Krem• asri kadın ıtl
zelliğinln bir tılsımıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altm nemli 

H saat havalan~ fevkall
de ince ve hafif Ventla pudrasile 
tuvalet ıören bir cilt dilnyamn en 
tara•etli silzellijini ifade eder. 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci f&J'hdır. 

PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir illçtır. 

BUYUK PiYANGOSU 
6 cı keşide 11 Nisan 938 dedir-

e U K E Ş 1 O E O E~ 
200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla; 

200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayan yedinci gününe kadar bayne-

rinizden almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır. 

r- Dr. Operatör Süleyman Mehmet Tezer'ln -
İdaresi altında açılan 

ALEMDAR SIHHAT EVİ 
Bilumum Cerrahi, Dahili, Nisai ve Asabi hastalıklan kabul eder ve en 

büyük kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedik 
leri mütehassısa kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

Yatak ücreti 2 liradan hatlar. ------· 

DENIZBANK 
lıtanbul Liman lılehnesi Müdürlüğilnden : 

1 - Cins, ölçü ve miktarlan şartnamesinde yazılı keresteler açık pa
zarlıkla mübayaa edilecektir. 

2 - Taliplerin 2000 liradan ibaret muvakkat teminatlarile 29. 3. 938 
salı günü saat 10 da şefler encümenine gelmeleri. 

3 - Şartname ve izahat icln her '1iin levazım servisine müracaatta-
n. (1463) 

Venüs 
Allığı 

Ber cildin rengine giire ~tle

ri mevcuttur. Yftze stlrilldiljtlnde 

cilde fevkalade tabii bir renk ve

rir; teni bozmaz; gilzelleştirir. 

Venüs 
. 

Ruiu 
Son moaa ve ıayet caıı11t Nllk· 

lerile kullananlan hayrete d8'8-

rilr. Dudaklarda H ıut sabit b

br. Şık ve kibar famllyalum lnal

landıklan yedne rajdm. 

, 

Karaciğer, böbrek, taı ve kumlann· 
dan mütevellit, sancılarınız, dam8l' 

8ertlikleri ve şişmanlık §ikiyetleri
nizi U R l N A L ile geçirinlı 

• 

llRINAI 
Vücutte toplanan asid GrDc w ok
salat gibi maddeleri eritir, kam te-

mizler, lezzeti ho§. alınması kolay· . 
dır. Yemeklerden sonra yarım bal'· 

dak su içerisinde alınır. 

INGJLIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOOLU - tsTANBUL 

• IZMIR PAMUK MENSUCATI• 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Otedeabmi sa.ğlamlığile t.angvnrş ve halkımmn nlbefW 
kuammş olan mamuli.tnmz 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatlan &f&ğıda göaterilmittir! 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 717 Sr· 
4 .. .. " 75 " .. .. .. 655 ,. 
5 .. ,. Değirmenli 90 " " " " 832 ,, 

5 .. " " 85 " " " " 798 ,, 
8 " " Geyikli 85 " ,, " " 800 ,, 
8 .. " " 75 " " .. " 730 ,. 
9 " ., Tayyareli 85 " ,. ,. ,. 732 " 

9 " " " 75 " .. " " 670 ;, 
1 " ,. Kl>peldi 85 ., " ., ,, 722 ,. 

ı - Satı§IDllz !zmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukand• 
ki utıe tiyatlarmuz asgari bir balya içindir. Ambali.j masa.rlfi mtlt
teriye aittir. 3 - Yukarıdaki satıe fiyatlarına % 2 zam edilmek .u.. 
retile fabrikada teslim asgari olarak bir top satışyapılır. 4- lstanbUI 
satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numaradadır· 

Sahitft: Ahmet Emir. YALMAN. Umumı Neşriyatı İdare Eden: T. şi}J(JI 
Guetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şırketi. Basıldığı yer '.rAN Ma 

Venüs 
Surmesi 

Asla yayılmaz ve 1r8zlere sarar 

ftnlles. Ventla stlrmesile tuvalet 

sim kirpikler btlyilr ve ıftulle

.... kalplere ok tribl uplamr. 

Venüs 
Kolonyası 

Çam ve limon çiçeği kolonyal,,. 

hususi bir tiptir. O kadar ki: " 

büyilk zevk ehlini ve müşkiilP" 
sent olmakla tanınmış kirnsea-tf 

bile hayrette bırakır . 


