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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
nım bırakmayınız. Tam eaerin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

'-----------------------------"' 

Hcitayd~, Menfi Propaganda Yapılıyor 
Bir insan 
Yaratmak· 

-0--

J\hmet Emin YALMAN 

Evvelki gün Gölcük tersa
nesinde yeni bir mayn 

t emimiz denize indirilmitt ir. Bu 
aemi, yeni tersanede vücude ge- ' 

B. MENEMENCIOGLU GELDi 
Seçime Fesat Sokmak 
İçin Dolaplar Çevriliyor 

t irilen eserlerin dördüncüaüdür. Manda Memurları, Mukabil Cephe Kurmak İçin, 
Be,inci bir dalgıç gemisipin ka-

burgalarını kurmıya da ayni gün Bir Kısım Halkı Tazyik Ediyorlar, Birçok Türkler 
b&.flanmıttır. 

de!;e;~~!~~u~y~irh:;;!1!:~:a;t~ Kanunsuz Olarak l 'evkif Ediliyor 
ğımızı düşünecek ve iddia edecek de
ğiliz. Böyle eserler Türk azmi ve 
Türk kudreti için tabii şeylerdir. Bun 
lar karşısında hayranlıkla gözlerimi
tin kamaşmasına razı olamayız. Türk 
lük, bundan çok yükseklerini yapabi
lecek bir mevkide olmıya layıktır. 
Bugün henüz oralara varmamış olma 
anızın sebepleri arızidir. Eğer memle 
keti bir çiftlik sayanl'arın keyfi istib
dadı ve cehaleti yolumuzu zorla kes
tnemiş ve Türk istidatlarının serbest
çe inkişafına imkan vermiş olsaydı bu 
gün Türkiyeyi kendisine layık, tabii 
anevkide görecektik. Bu mevki de ik
tısat, bilgi ve sanatçe en ileri mem
leketlerin ilk safındadır. 

İşte bu düşünceler dolayısile, Göl
cükte vücuda getirilen eser karşısın
da, bir netice diye hayranlık duymu
)'oruz. Fakat bir merhale diye iftihar 
\>e sevinç duymamız çok tabiidir. 
Çünkü serbest inkişaf imkinlarına 
kavu§tuğumuz ve işe başladığımız 

dakikalardanberı çok az zaman ge ---- ıu.cau.•• ...a:uaıı .... && • .__ ~.,.-

hlzatımızı hazırlamak, işçimizi yetiş
tirmek, çalışma tekniğimizi yüksek 
i>lçülere göre kurmak muvaffakıyetli 
bir iştir. Gölcükte yapılan gemileri
hliz, az bir zaman içinde neler başa
t'abileceğimizi gösteren canlı delil ve 

Hariciye Vekaleti umumi katibi 
B. Numan Menemencioğlu, dün sa
bahki ekspresle Cenevreden şehri

mize dönmüştür. B. Menemencioğlu, / 
Hatay seçim talimatnamesindeki ta
dilatı tespit için Cenevrede yapılan 

toplantıda Türk heyetine riyaset et
miştir. Dönüşte, Belgratta iki gün 
kalmış ve Yugoslavya Başvekili B. / 
Stoyadinoviç tarafından kabul olun
muştur. 

Bu akşamki trenle Ankaraya gi
decek olan B. Menemencioğlu, dün 
kendisile görüşen bir muharririmize, 
yeni seçim talimatnamesi hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

BCJJlıca itirazlarımız 

"- Bizim iddiamıza göre, komis
yon, evvelce salahiyeti haricinde o
lan bir talimat name yapmıştı. Biz, 
kontrolün, kendimiz hariç olarak ya
pılmasını kabul etmekle beraber ta
limatnamenin tatbikine müteallik ih-
,ı.ar.i !ruıliv.ette bm-AhAr. J\lAı-.A ,..... .... 
t>er Çilij&caKtık. 

Bu işi, bu işten anlıyanların yap
ması lazımdı. Halbuki, mevcut tali
matnameyi okuduğumuz vakit, bura
da, eksperler komisyonunda kabul 
ettiğimiz esaslara tamamen muhalif 

Yeni .eçim nizamnameıinin 
e•tularını anlatan 

B. M enemencioğlu 

hükümler gördük. Yani talimatna
me, anayasanın esaslarına tamamen 
aykırı idi. iş, bildiğiniz safhalardan 
geçti; sonra konsey kararına göre, 
ittifakı ara ile karar vermek şartile 
beş devletin mümessillerinden mü
rekkep bir komite kuruldu. Bu komi
tede, tam on beş gün çalıştık, ve ta
limatnameyi itiraz ettiğimiz bütün 
noktalara göre değiştirdik. Yani ta
limatnameye baştan aşağı itiraz et
tiğimiz için yeniden bir talimatname 
meydana getirmiş olduk. Itirazları

mızın anayasaya uygun bulunduğu, 

delillerimizin hukukan gayrikabili 
cerh olduğu, komite kararı ve hukuk 
encümeni raporlarında tespit edildi. 

Seçimcl e yeni e•a•lar 

Yeni talimatnamenin bizi en çok 
alakadar eden mühim noktalardan 
biri şudur: 

Vaktile Hatayda nüfus tahriri ya
pılmasını, bu idare şartları altında 
;.,,.l,,, I~ 

elde etmek için de reyiamma benzer 
bir birinci safha intihap kabul etmiş
tik. Burada her Hatay vatandaşı in
tihap bürosunun önüne gidecek ve 
kim olduğunu söyledikten sonra han-

( Devamı 1 O uncuda} 

Büyüyen Almanya Karşısında 

Macaristan da Kendini 
Tehlikede Görüyor 

Avusturya - Çekoslovakya Hududunda 

200 Bin Alman Askeri Tahşit Edilmiş ! 

Kral. Carol, bir mercuimcle, Romanya Veliahdi ile beraber 

Bükreş, 27 (Hususi) - Havas a
jansı muhabirinin bildirdiğine göre, 
Almanyanın Tuna üzerinde bir harp 
i otlllası bulıuadl,lrJWlk yolundaki 

kararı, Romanya eikarJ umumiyesin
de Alınanyaya kar~ı bir emniyetsiz
lik havası uyandırmıştır. 

Universi.ıl gazetesi, bu meseleye 

tahsis ettiği bir yazısında diyor ki: ' 
"Macaristanı, Çekoslovakyayı, 

Yugoslavyayı \'C R~>n1an3 a3, AJ -
Jnaayaya kaqı, taarruz etmek ni
yetini beslemekte Glnıakla ittiham 
etmek nıünıklin değildir. Şu haldir 
Tuna filosu tedafüi mahiyette ol
nııyacaktu .,, (Devamı 10 ııncuda) 

İngiltere - Italya . ~rlerdir. 

Mayn gemisinin denize indiril
mesine dair gazetelerde oku

duğumuz haberler arasında genç mü 
hendis Ata Nutkunun adı üstünde dur 
hlanıız lazımdır. Karşımızda dördün
tü eserini denize indiren, beşincisine 
başlıyan bir Türk deniz inşaat mü -
hendisi görüyoruz. 

ispanyadan Son Haber Sü~etler açıktan Lort Perth Ciclno ile Bir 
F k• J K J açıga mukavemet •• "' ' 
~an ıst er, ota onya için hazırlanıyor Mulakat Daha Yaptı 

Arazisine, Dün Girdiler! 
1 Bu hadise bana Ahmet Mithat E

rendinin Hasan Mellah adlı romanını 
hatırlattı. Bu eski gazetecimizin iddi
~ız bir idealist sıfatile oynadığı mü
hirn rolü henüz keşfedemedik ve hak
kını vermedik. Sevdiğimiz ve kıymet 
\1erdiğimiz edipler onu sevmiyor
lardı. Günün kötü idaresine isyan ha
l~de kalmamış, hiç şüphe yok ki, ah
laki zM göstermişti. Fakat siyaset 

işgal Orduları, Sahilden 30 Kilo- ! 
metre Mesafede Bulunuyorlar 

'alıasındaki bu kusur, Ahmet Mithat 
~~ndinin diğer sahalardaki hizmet-
erıne kıymet vermemiye bir sebep 
'1eğildir. Ahmet Mithat Efendi birçok 
~0nıanlannda azimli ve idealist Türk 
0tnekleri yaratmıştır. (Acaibi alem) 
t?nıanında Rusyayı tetkike giden ile
tı düşünceli bir Türk alimi vardır. 
liasan MellahUl'· da Türk denizcilik 
~Yatının şerefli an'anelerini canlan-
1tnıak için kendi kudretile bir gemi 
~Pan ve denizlere açılan bir Türk 

ealistinin hikayesi anlatılmıştır. 

Londra, 27 (Hususi) - İspanyadan 
alınan en son haberlerde, Kastellon 
ayaletine girmiş olan Frankistlerin, 
dün de cenubu şarki istikametinde i
leri hareketlerine devam ettikleri bil 
diriliyor. 

Bu akşam karanlık basarken, ge
neral Yague ordusu kıtaları Kata
lonya arazisine girmişler ve Masel
gorrein'i zaptetmişlerdir. Ayni saatte 
Fraga şehri de tamamile muhasara 
altına alınmış bulunuyordu. Franko 
kuvvetlerinin ileri karakolları şehre 
girmişlerdir. Bu kuvvetler, Sikna 
şehrinin sol kıyısını beş altı kilomet
re genişlik ve üç ila beş kilometre 
derinlikte işgal etmişlerdir. 

Cümhuriyetçiler, Bergaut nehri -

Yarım asır evvel istibdadın taz- nin şarkına doğru çekilmişlerdir. Asi 
kıtalarının, denizden ancak 30 kilo-)' . yiki ile taş kesilmiş bir cemi-

ttıetın ortasında Ahmet Mithatın ro- metre bir mesafede olduklnn söyle -
~nlarını okuyanlardan hangisinin niyor. Asilerin son harekattaki en 

r.ı:ı~u önüne şu tatlı manzara gelebi- mühim hedefleri cümhuriyet hüku -
~tdi: Birer birer harp gemilerimizin metinin bir taraftan Fransa. ile, diğer 
l:ı lanıarını yapan. inşasını takip eden taraftan da Valansiya ile bütün irti -
~ ır genç Türk mühendisi Ata Nutku, hatlarını kesmektir. 
t'1tı.in, eserinin binlerce vatandaşın Taarruz ficlcletlencli 
t.ı lı~ü önünde denize indirilmesi töre Barselonadan alınan en son haber-
11tıde kendisine baş rol verilen. bu ça lere göre, asi taarruzu, bilhassa şark 
(j~frtıaya, bu muvaffakıyete bir ortak cephesinde ve ibrenin cenubunda çok 

Ye tanınan bir Bayan Nutku... şiddetlenmiştir. 
h Ortada kendi kendini yaratan yeni Kandasnos, Mas Delas Metas, Agu-
, 1~ tip insan ve bu yaratıcı faaliyeti av~astallote'yi Cümhuriyetçi
i-1 ~arşılıyan ve kadir ve kıymet bi! .. i•~eYE?. mecbur kalmışlardır. 
~1ni gösteren bir muhit görüyono. ,aJJ~'un ~rankist kuvvetler ta

l! nıanzaranın delalet ettiği içtifu t.lfı~ ~li~beri resmen teyit o-
(Devamı 9 u~dCıJ fuİIDldktadır~ t 
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Harap l•panyol fehirlerinclen 

bir manzara ./ 

Diğer taraftan Cümhuriyetçiler, 
Talevera bölgesinde dört köy işgal 

ettiklerini ve elli esir aldıklarını bildi 
riyorlar. Frankistler, taarruzlannın 

şiddetle devam ettiğini muhtelif cep 
helenle 40 a yakın köy zaptettikleri-

(Devamı 9 uncuda) 

Londra, 27 (Hususi) - İngiltere
nin Roma sefiri Lord Perth, dün, İ
talya Hariciye Nazırı ile uzun uzadı
ya konuşmuştur. İngiltere harciyesi 
şark dairesi şefi Rendel'in bugün Ro
maya gelmesi ve İtalya hariciyesi er
kanı ile görüşmesi bekleniyor. 

Pariste çıkan Pari - Midi gazetesi.; 
nin Londra muhabirine göre İılgilte
re - İtalya konuşmala~ İspanya me 
selesi üzerinde bir anlaşma ile neti
celenmiştir. 

Muhabir, itilafnamenin ahkamı 
(Devamı 10 uncuda) 

F enerbahçe Oynamadı 

Çeko•lovakyaclaki Alman 
ekalliyetler licleri Henlayn 

[Yazısı üçüncü sayfada] 

Çurçil, Par~ste 
Mühim Temaslar 

Yapıyor 
Paris, 27 (A.A.) - Bütün gaze

teler, B. Çurçil'in Paristeki faaliye
tini ve yaptığı görüşmeleri tebarüz 
ettirmektedir. Gazeteler, ayni za
manda B. Çurçil'in Fransaya olan bu 
seyahatinin hususi mahiyette bir ha
ber alına seyahati olduğunu da kay
detmektedir. 

B. Çurçil, dün gece, Ingiltere bil· 
yük elçiliğinde, B. Blum, Pol Bonkur 
ve Daladie şereflerine bir supe ver
miştir. Bugün de aralarında B. Flan
den de dahil olmak üzere birçok po- , 
litika şahsiyetlerini öğle yemeğine 

davet etmiş ve öğleden sonra B. Da
ladie ile uzun bir görüşmede bulun-1 
muştur. 

Güneş, Üçok Takımını 
• 
lzmirde 2-0 Yendi 

Sipahi Oc:afında clün yapılan müaabakalarJan bir görünüf 
f Maçm tafailitı ve di w er a 
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Düşman Çetelerine 
Oynanan Oyunun 

ikinci Perdesi 

POLİSTE: 

Bir Otomobil 
Kazasında 3 
Kişi Yaralandı 
Evvelki gece, saat iki buçukta, 

Taksimle Harbiye arasında, bir oto
mobil kazası olmuş, üç kişi yaralan
mıştır. Hadise, şudur: 

Balkan Devletleri Arasında 

Ekonomi Konseyinin 
Ankara toplantısında 

Mühin işler_görüşülecek 

ve 
Resiml 

is · 
• 

rı n • 
1 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden)-
' Gümrük ithalat tarüesinin A 328 po-

zisyonuna dahil matbaa kağıtların

da~ gazete ve mecmua tabında kul
lanılmak üzere 1865 tonu ile, mek
tep ders kitaplarının basımında kul
lanılmak üzere 328 A, B pozisyonla
rına dahil her nevi matbaa kfı.ğıtları
nın 600 tonundan 1938 mali yılı için
de alınacak gümrük resmi, kağıtlar
da beşer santimetre fasılalı filigran 
çizgileri bulunmak şartile, yüz kilo
da 50 ve istihlak vergisi de yüz ki
loda seksen kuruşa indirilmiştir. Bu 
suretle memlekete girecek kağıtlar
dan mektep kitaplarına mahsus olan 
ları Kültür Bakanlığı emrine verile
cektir. Gazetelere ve mecmualara a
it olanların tevzi sureti icra Vekille
ri Heyetince kararlaştırılacaktır. 

Gizli hizmetler grupu erkanı 
ve hadiseyi öğrenen casus

lar, ortadan kaybolan silah ve 
cephanelerin kimlerin eline geçti
ğini, tahminde hiç te yanılmamış
lardı. Hele Goron çürük dişlerini 

sıkarak ne küfürler savurmuştu! 
Tedbirsizlik hiç şüphesiz B. S. 

ya aitti. Yüzbaşı Gordon, bu si
lah ve cephanelerin kaçırılmasın
dan dolayı amirlerine karşı mah
cup düşmüştü. Bunu örtmek için 
B. S. nın hatalı ha,reketi hakkında 
uzun rapor hazırlamış, B. S. ya 
karşı kabaran hırs ve hiddetini ifa
de için Pantikyanın yanında şu 

sözleri yazmış: 
- Ah şu milliyetçiler! Sizin bu 

ohmaklığınıza yaptıkları azdır bi
le ... Ben onların yerinde olsaydım 
bu silahları sana yükletir de götü
rürdüm. 

B. S. bu hatasından dolayı çok 
ağır bir cezaya çarptırılmıştı. Eli
ne geçen müstesna plaçkacılık fır
satını kaçırmıştı. Gebze tarafların
da faaliyete geçecek G. F. nin ç~ 
tesi; Ingilizlere karşı sevgi ve bağ
lılığını daima gösteren Gebze ikin
ci komiseri H. nün ve Alemdağı ta
raflarında gezecek Sapancalı H. 
Çavuş çetesi de Vahdettinin 
bendelerinden Çerkez T nın akra
basından Ş. nin idalerine verilmiş
ti. B. S. da; elinden kaçan 
büyük talan fırsatının matemini 
yapmak üzere evine çekilmişti. 

G cbzedeki H. bu çetelerin teş 
kilinde canlı blr rol oyna

mıştır. Bu sayede Vahdettinin ben
delerinden R. ya çatmış, Vahdet
tinin fedaileri sırasına geçmiştir. 

Gizli hizmetler grupunun casusları 
nrnsında daima kendini göstermiş
tir. 

O esnalarda Knramürselde cep
he kumandanı (Dayı ME!sut) adın
da bir kahramandı. Gerek onun ve 
gerek Küçük Aslan, Tavşanlılı ih
san, Karamürselli Hasan çetele
rinin faaliyeti hep bu hain tarafın~ 
dan takip ettiriliyordu. idare etti
ği şebekenin başında Gebze köp
rüsünü muhafaza eden İngiliz müf
reze kumandanının tercümanı Çer
kes S. vardı. Birtakım Dancalı 

Rumlarla Karamürselli ve Izmitli 
Çerkezler de şebekeye dahildi. 

H. millici çetelere karşı 

teşkilat yapılması lüzumuna dair 
uzun bir rapor yazmıştı. Raporun
da, Hereke fabrikası müdürü Yu
suf Agah Beyle Herekede bulu
nan polis Bahattin ve Halil Efen
dilerin mlilici çetelere muavenet 
gösterdiklerinden ve bunların fab
rikada birçok çete elbisesi yaptı
rıp Dayı Mesut Beye gönderdik
lerinden bahsediyordu. Komiser 
H. ile tercüman Çerkez S. nın yap
tıkları fenalıklardan ileride ayrı
ca bahsedeceğim. 

1 ngilizler, kurulan çetelere 
tekrar silah vermişlerdi. 

Fakat bu defaki silahlar mülilzim 
Bland'ın nezareti ve dört lngiliz 

eferinin mu haf azası altında Bey-
nk taşınmıştı. Silahlan teşkilat 

oza b ·1·h namına alan miralay R.; u sı a : 

l uaycne ve tnmir etmek, sı-
arı m .. 1r. 

ı. t mizletmek için; mu uzım 
ıp e b. t ·fek 

nd'tan itimada Hiyık ır u -

Şoför Saidin idaresindeki 2674 nu
maralı otomobil, Harbiyeye doğru 
süratle giderken, bir tramvay direği
ne çarparak parçalanmıştır. Müsade
me neticesinde otomobildeki yolcu
lardan Fehmi sağ kolundan ve Sabih 
te bacağından yaralanmışlar, şoför 

Sait tc başından ve kolundan yara al 
mıştır. Yaralılar derhal Fransız has
tanesine kaldırılmışlardır. Yaraları 

ağır olmadığı için ilk tedavlleri yapıl 
dıktan sonra evlerine gönderilmişler 
dir. 

Balkan Antantı ekonomik konse
yinin Nisanın ilk yansında Ankara
da yapacağı toplantıda, Balkanlar a
rasındaki deniz ticareti işleri üzerin
de de mühim kararlar alınacağı anla 
şılınaktadır. Konseyin, 936 Temmu
zunda yaptığı toplantıda kurulması
na karar verdiği ve ismine kısaca 
Comeb denilen daimi deniz komitesi 
konseyinin bu toplantısı için mü
hiriı teklifler hazırlamıştır. Deniz ko
mitesinin 937 Martında yaptığı ilk 
toplantıda alınan kararlardan sonra, 
Balkan devletleri arasında deniz ti
careti mevzuatının birleştirilmesi 

için tetkikler yapılması. bir Balkan 

tinde henüz tek bir mesaha esası ka
bul edilmediği için, bir geminin, her 
memlekette verdiği vergi miktarı 
değişmektedir. Deniz ticareti sahasın 
da bilhassa ehemmiyeti olan bu işin, 
Balkan devletleri arasında muayyen 
bir esasa göre tayin olunması çok lü
zumlu görünüyor. 

Bundan başka, bir limanda ödenen 
muhtelif vergilerin birleştirilerek 
tek bir matrah üzerinden vergi veril 
mesi için de teşebbüslere girişilmiş
tir. 

tikyann havale eder. YOtt>aşı -ı-u

suf bunu Galata §Ubesindeki ada
mımız Tayyardan öğrenince yine 
bir muziplik düşündü ve bize an
lattı. Düşünce çok güzeldi. Muvaf
fakıyet halinde düşmanlar üzerin
de çok fena tesir yapacak iyi bir 
oyun olacaktı ... 

O gün öğle vakti Tayyar Efendi
yi bulduk. Tavsiye edeceğimiz a
damı münasip bir surette Pantik
yana tanıtmasını ve Beykozdaki 
işe göndertmeye çalışmasını ist~ 
dik. Bir taraftan da miralay Esat 
beye başvurduk. Esat Bey, teşeb
büsümüzü takdirle karşıladı. Bu 
işe her cihetçe ehil ve muktedir, 
Darıdereli Şaban Efendi (1) a
dında mallıl tekaüt olmuş bir tü
fekçi ustası buldurdu. Şaban E
fendiye icap eden talimat ve iza
hati verdik ve hemen o gün akşam 
üz.eri ~li hizmetler gt:uQunun Ga
lata şubesine, Tayyar Efendiye 
gönderdik. 

Plan mucibince Şaban Efendi, 
fukaralığından bahsile bir bekçilik 
veya hademelik istiyecckti. Sana
tı sorulduğu zaman tüfekçi usta
lığından mütekait olduğunu söy
liyecekti. Tayyar Efendi de bu a
damı eskidenberi tanıdığını ve şa
yanı itimat olduğunu söyliyerek 
lehinde şehadet edecekti. 

T esadüf bu işte de teşebbü
sümüze yar oldu. Şaban E

fendi geç vakit şubeden çıktı. E
linde yüzbaşı Gordonun R. e yaz
dığı bir tavsiye mektubu vardı. 
Sevinç içinde idi. Bu iş için ken
disine elli lira maktu bir ücret tah
sis edilmişti. 
Şaban Efendi, ertesi sabah er

kenden Beykoza gider, miralay 
Refik tarafından sorulan suallere 
onun arzusuna uygun milli hare
ketlere düşmanlık gösterir yolda 
cevaplar verir. Derhal tüfeklerin 
muayene ve tamiri işine memur e
dilir. Bir haftada tüfeklerin tamir 
ve temizleme işi biter. R. nın hu
zurunda her biri ile ayrı ayrı atı
larak muayeneleri tamalanır. Şa
ban Efenmdi ertesi sabah parası
nı alıp lstanbula dönmek üzere o 
geceyi tüfeklerin bulunduğu Bey
koz sarayının bir dairesinde geçi
rir. Bu fedakar adam, o gece giz
lice sabaha kadar çalışır, ve bütün 
tüfeklerin iğneciklerini eğelemek 

surctile ateş kabiliyetlerini körle
tir. Sabahleyin de paralarını alır, 
vazüesini yapmaktan ileri gelen 
büyük bir kalp ferahlığı ve sevinç
le Istanbula döner ... Muvaffakıyet 
müjdesini miralay Esat Beyden 
biz sonra teferruatı ile beraber ha
ber aldık. 

Kazanın fazla sürattten ileri geldi
ği anlaşılmış, nöbetçi müddeiumumi 
hadiseye el koymuştur. Şoför, neza
ret altına alınmıştır. 

MAARİFTE: 

Devamsız Talebeler 

Sıkı Kontrol Edilecel< 
Mektep günlerinde bilhassa ders 

saatlerine ait zamanlarını şurada bu
rada geçiren bazı lise ve ortamektep 
talebeleri hakkında daha şiddetli ted 
birler alınması kararlaştırılmıştır. Bu 
arada devamsız talebe velilerinin 
mektep idaresi tarafından günü gü -
nüne haberdar edilmesi, dersi az olan 
muallimlerin civar sinema ve kahve
hanelerde kontrol vazifesini görme
leri de kararlaştırlmıştır. 

BELEDİYEDE: 

Hazırlanan imar 
Proj eri 
Meclise Veriyor 

Şehir Meclisi bir nisanda mutat 
toplantısını yapacaktır. 15 gün süre
cek olan bu defaki içtima devresin
de, Meclis cncümenlerindeki işlerden 
başka, bilhassa müstakbel şehir pla
nının lstanbul ve Beyoğlu yakaları
na ait nazım plfınları tetkik ve tasdik 
olunacaktır. 

deniz yolu kurulması çarelerinin a
raştırılması, Balkan memleketlerin
de deniz ticareti odaları teşkili, me-
saha sistemlerinin birleştirilmesi gibi 

mühim mevzular üzerinde durulmuş 
tur. 

Mesaha sistemlerinin birleştiril
mesi için yapılan tetkiklerin sonun
da, İngiliz mesaha sisteminin kabul 
edilmesi muvafık görülmüştür. Tica
ret gemilerinden alınan vergiler ge
m ilerin safi hacmi üzerinden tesbit 
edilmektedir. Bu safi hacmin tesbi-

DENİZ ve LiMAN : 

Denizbankta Bazı 

Servisler Birleştiriliyor 
Denizbanka bağlı muhtelif mues

seselerin bazı servisleri birleştiril

mektedir. Ilk olarak, Istanbul mer
'ltb:ıo:tntn u 1 '.!'ô:Pl'"VLc:l ,, .... ,,.... .. 111",, .. 

Hukuk servisinin başına avukat Is
mail Isa getirilmiş ve Deniz yolları 
hukuk müşaviri Emin Ali ile, Liman 
Işletme idaresi hukuk servisi şefi 

Esat, müşavir avukat tayin olunmuş 
lardır. Merkez Rıhtım hanının üçün
cü katına yerleşen bu yeni servis işe 
başlamıştır. 

Bundan başka, Deniz yolları, Li
man ve Tahlisiye idareleri için de Is
tanbul merkezine bağlı tek bir fen 
servisi kurulacağı ve ihtisasa taalluk 
eden işler için de bu servise bağlı kı
sımlar ihdas eilcceği anlaşılmakta

dır. 

Meclis projeleri kabul edinceye 
kadar şehircilik mütehassısı Prust da 
şehrimize gelmiş olacaktır. Meclis 
tarafından kabul edilecek projelerin 
hükumetçe de tasvip edilmesi gibi Umumi müdür, Liman işletme 
umumi formaliteler hazirana kadar müdürü Raufi ile birlikte bazı deniz 
tamamlanacak ve haziranda planın müesseselerini gezmiştir. 
tatbikine geçilecektir. Paralar Geri Verilecek 

Ekonomik konseyin bu toplantı- Afyon Taksitleri Veriliyor 
sında, bu işler üzerinde müzakereler Ankara, 27 (Tan muhabirinden)~ 

yapılacak ve müsbet kararlar alınma Uyuşturucu maddeler inhisan idare 
sına çalışılacaktır. meclisi af yon ekicilerini alakadar e-

Mekteplerde Dlssiplin 
Meselesi 

"Mekteplerde terbiye ve dissiplin,, 
mevzulu münakaşaya dün öğleden 
sonra Şişli Halkevinde devam edil
miştir. Yapılan toplantıda muallim
ler, profesörler ve bazı terbiyeciler 
hazır bulunmuşlar ve mekteplerde 
tatbik edilmesi icap eden terbiye sis
temleri üzerinde konuşmalar yap
mışlardır. 

MÜTEFERRIK : 

Bir Rum Vatandaşın 

Kızdaya Vasiyeti 
Geçenlerde ölen Hıristo Dragonis 

adlı bir vatandaş Kızılaya bin lira 
vasiyet etmiştir. Vasıyetnameyi in-
f ....... n.omnr nlıın "R 1P1" ~ n• 'hn 
bin lirayı evvelki gün Kızılaym Is-
tanbul mümessilliğine yatırmıştır. 

Dragonis evvelce sigara kağıdı ti
caretile, sonraları başka ticaret 
işlerile meşgul olmuştur. Kuru kah
veci hanı civarında Dragonis hanının 
sahibidir. ~slen Göricelidir. 

Bu hfıdisenin mühim olan tarafı, 

Kızılay veznesine bin lira yatırılmış 
olması değildir; Yunanlılarda ve 
Rumlarda hayır işlerine para vasıyet 
etmek hususunda mevcut umumi iti
yattan bir serpintinin Kızılaya kadar 
varmasıdır. 

den yeni bir karar almıştır. 
Bedellerini senelik satışlarının 

yüzde otuzuna muadil taksitlerle be§ 

senede ödemek üzere vaktile tüccar 
ve müstahsilden topladığı 1934 ve 
daha evvelki seneler mahsulü kon

sinye afyonlann geri kalan üç sen&
lik taksitleri bir nisandan itibaren 

defaten ödenecektir. 

Oç 1Y»za Kuruluyor 
Ankara, 27 (Tan muhabirinden)

Ispartanın Sütçüler nahiyesinde süt
çüler adile, Siirt vilayeti mıntakasın
da Sason bölgesinde Korluk ve Bay
kal adlarile üç kaza teşkili kararlaş
tırılmış ve bunlara ait kanun Iayiha
sı meclise verilmiştir. 

Ankaranın imarı 
Ankara, 27 (ı.fan' muhabirinaen)-

... ıcn ... ~ .. _,_.,..,.._, _ .. "" ""'"ır ı:>ltl.ın• 
nı muntazam. hlr ,çalışma ile tntbıx 
etmekte devam ediyor. Yenişehir .. 

Cebeci asfalt caddesi üzerinde eski 

Ankara ile Yenişehir arasında en ha
kim nokta olan Hacettepesinin ağaç
lanmasına başlanmıştır. Tepenin en 
hakim noktasına 30 metre genişliğin
de bir havuz yapılacak, havuzun et
rafı da 10 metrelik bir yolla çevrile
cektir. Ankaranın bugün Hacıbayrarn 
adıyla anılan ve Ogüst mabedi dola
yısile bütün tarihçilerle meşhur olaıı 
mevkii de şehir planında park olaralC 
gösterilmiştir. 

Belediye, Cenaze Kaldırma Liman Işletme idaresi lktısat Ve-

Türk zenginleri arasında da; bu 
dünyadan göçüp gitmezden evvel ve
ya hayatı zamanında içtimai tesanü
dün icaplarını hatırlıyanlar arasıra 

görülüyor. Fakat Yunanlılık ve rum
luk aleminde olduğu gibi umumi 
bir itiyat kurulamamıştır. 

Belediyed.e, burada mevcut taribl 

eserleri gizlemekte bulunan binala
nn istimlak ederek yıktırmaya başla 

mıştır. Bundan başka Ankarada bit 

golf yeri ve bir tenis kordu yapılmalı 

işine Başhyor 
Mezarlıklar müdurluğü, nisandan 

kaletine devrolunmadan evvel Mali
ye Vekaletine bağlı iken kurulan ve 
on ay kadar çalışan Koruma sandı
ğına memurların yatırdıkları yüzde 

4 lerln iadesi için tetkiklre başlan
mıştır. Hukukan bu paraların sahip

lerine iadesi icap etmekte olduğu göz 
önünde tutularak lazım gelen teşeb· 

itibaren ölüleri kaldırmak için hazır
ladığı nizamnameyi tatbike başlıya
caktır. Bu nizamnameye göre, cena
zesi olanlar, mezarlıklar mü
dürlüğüne müracaat ederek tes
pit edilecek tarifedeki parayı 

ödiyecekler ve ölünün kaldırıl

masını istiyeceklerdir. Mezarlıklar 
müdürlüğünün arabası cesedi alacak büsler yapılmıştır. 
semtlerde tayin edeceği hastahanele
rin gasilhanelerinde yıkadıktan sonra 
cenaze sahibinin arzu ettiği semtteki 
mezarlığa götürecek ve gömülecek
tir. 

Lahdi ve hatta çelengi, tarif eye 
göre teşyi·edeceklerin otomobillerini 
de belediye temin edecektir. Tarife
de 10 liradan 200 liraya kadar müte
nevvi ölü kaldırma. ve gömme şekil
leri gösterilecektir. Bu nizamname
nin tatbiki şimdilik ihtiyari olacak
tır. 1940 senesinden sonra mecburt 

İS DAİRESİ: 

Anadoludan iş Bulm~k 

için Gelenler 

fiıristo Dragonisin ölmezden ev
vel Kızılayı düşünmüş olması, zen
ginlerimizi derin derin düşündürme
ğe layık bir harekettir. 

Demiryolu Fabrikası 
Temmuzda Bitiyor 

936 da Sıvasta kurulmasına başla
nılan modern demiryolu atelyelerinin 
inşaatı önümüzdeki temmuzda biti
rilecektir. Atelycler, lokomotif, va
gon ve takım atelyelcrl ile büyük de
poları ve çırakhaneleri ihtiva etmek 
tedir. Atelyeler 1.380.000 liraya mal 
olmaktadır. 

Kuruçeşmede Tütün 
Depoları 

üzeredir. 

ispanyadaki Alacaklarımı• 
Ankara, 27 (Tan muhabirinden)..,.... 

Yumurtacılarımızın İspanyadan olııt' 
alacaklarının bu memleketin Cümbtl' 
riyet Merkez Bankasında bloke b1$' 
lunan paralarından tahsisi husus1'' 
nnı temin etmek için teşkil edilen IcO' 
misyon çalışmalarını bitirmiştir. J{O' 
misyonun aldığı kararlar Vekiller ııe 
yetine bildirilmiştir. Alınan kararl~ 
yumurtacılarunızı sevindirecek rıı9 

hiyettedir. 
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PAZARTESi 

3 UncU ay GUn: 31 

Bu teşebbüsümüzün neticesi şu 
oldu: Ş. nın idare ettiği çete; Bey
kozdan ayrıldığının akşamı Kay -
mnz çiftliğinde; Bulgar Sadık çe
tesile ani olarak müsademeye tu
tuşmuştu. Çete bu müsademeyi si
liihların ın ateş almaması yüzünden 
kaybetmiş, çetenin yarıdan çoğu 

mahvolmuştu. 

şekilde tatbik edilecektir. 

Ağaçlandırma Faaliyeti 
Belediye Mezarlıklar müdürlüğü, 

Rumelihisarındaki mezarlığı ağaçlan 

dırmıya karar vermiştir. Bunun için 
Beykoz meyvasız ağaçlar fidanlığın
dan dün 150 servi ile 150 çam almış
tır. Mezarlıklar müdürlüğü, Topka
pıdaki Merkezefendi mezarlığını da 
tanzim etmiş ve yeniden bir du,•arlu 

İş bulmak için Anadoludan şehri
mize gelenlerin sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Bunların hemen hepsi iş dai
resine müracaatla kendilerine bir iş 
bulunmasını istiyorlar ve hemen hep 
si de odacılık, kapıcılık ve inşaat iş
lerinde rençperlik yapabileceklerini 
söylüyorlar. 

Halbuki iş dairesi ancak, işsiz ka
lan mütehassıs fabrika ameleslne im 
kan nispetinde iş bulabilmek vaziye -
tindedir. Bu itibarla, bu müracaatla 
rın çoğuna reci cevabı verilmiştir. 

muhtelif yerlerinde ağaçlandırma fa
aliyetine başlamıştır. Beykozda Çak
makdede mezarlığile Paşabahçe ma
şatlığı ve Kanlıca mezarlığına servi 
ve çamlar dikilmiştir. Beykoz parkı
na da yeniden çam fidanları ilnve e-

Kuruçeşmede Enverpaşa yalısının 

bulunduğu yerde Üsküdardaki gibi 
büyük bir tütün imalathanesi ve de
posu yapılacaktır Bu suretle, bütün 
İstanbuldaki tütün imal faaliyeti bir 
yerde toplanmış olacaktır. Yalnız A
hırkapıda bir çuval imalfıthanesi ile 
Eyüpteki inhisar binası depo halinde 
bırakılacaktır. İnhisarlar umum mü
dürlüğü, yeni sene bütçesine yapıla
cak depolar ve fabrikalar için tahsisat 
koymuştur. 

1 BiRKAÇ SATIRLA _, 

o rjteneral Fahrcttin Altay ve Trak~ 
ya umumt mUfcttişi General KA

zım Dlrik, dün sabahki ekspresle Ankara 
dan !ichrlmlze gelmişlerdir. 

Arabf: 1357 
Muharrem: 25 
GUne9: 5.51 
ikindi: 15.51 
Yatsı : 20,00 

Ööle: 
Akıam: 

lmsAI<: 

Kası m: 191 

Rumf' t311• 

Mart: 16 

12.19 

1s.29 
4,10 

YURTTA HAVA VAZlYE'fl 
ıı 

Yurdun Do~ ve Cenup Doğusund:ı 
vn bulutlu, diğer bölgelerde kapalı vt ~ 
yer yağışlı geçmiş, rüzg{ırl::ır Trnk)'ll• 
eneli ve Egenin şimali. diğer bölgdcr<' 
nubt istikametten Knradcnlzde kll'' 
diğer yerlerde orta kuvvette ('Sml Ur 
İstanbulda hava kap.'llı ve znmo.n 6 

ynğ~lı gecmlşliı'. RüzsAr şimnll ıırb1 
kametten saniyede 4-5 metre hı 1 

(Devamı var) 

(1) Şaban Efendi yakın zamana 
kadar Kantarcı?arda tüfek tamir
ciliği ile me·guldü.. Bu i§e benzer 

çevirmiştir. 

Buradaki devrilmiş tarihi mezar 
taşlan eski haline getirildiği gibi me
zarlığın içine yollar da açılmıştır. 

• i talyanın Ankara sefiri Carlo Gnlli 
dün sabah Ankarodnn Gchrimtze 

tir. S::ınt 14 te hava tnzylkı 754.9 n l 
idi. Suhunct en yüksek l?.l, en d 
2.2 santim-at kn dcdllmlnir. 
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1 .Ci.fK 
Çekoslovakyaclaki 

Almanlar 
.. - - -------------- -- - - --- --- -- -------~------------------- --- • Avusturyalı Alimler 

[Yazan: B. FELEK] RUSYA: 

'Omer Rıza DOCRUL Çemberlayn 'ın 
Anısturyanm Ahnanyaya kabl· 

masmdanberi göze çarpan bir Nutku Nasıl 
Lldlse Çekoslovakyadaki Almanla-

tın derlenip toplanmalan, birletme- Karşılandı? 
lert ve Çek htiktimetine ka11ı vaziyet 
'1ınalandır. Çekoslovakyadald AI- Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajansı 
llı'°lann davasını benimsiyen ve bu bildiriyor: 
da\'anm hedeflerini gerçekleştirmek Izvestiya ve Pravda gazeteleri, 
lçin ınilcadeleye giren fırka Henlayn' B. Çemberlayn'm nutku etrafında 
ba Uderliji altmda hareket eden Sil- yazılar yazmaktadır. 
det Almanlar partisi idi. Henlayn ge· lzvestiya gazetesi, "Fena niyetli 
tenlerde diğer bütün Alman partile- müphemiyet ve sarih fena niyetler,, 
tinin kendi partisine katııması icap başlı~ alt~da neşrettiği başmakale
~i sert bir lisanla ihtar etmiş ve de diyor ki: 
1tu katıpna hadisesinin ıilratle vuku- - B. Çemberlayn, Avrupa politi-
111ıu temin için bütün bu fırkalara kası umumi meseleleri üzerinde mü~ 
tıo_t iki be d . t• hem ve iki manalı bir tarzda idareı • oea on ye f var,, emıı ı. • .. 
~. 1 Alın ift ·1 · ti · kelam etmeğe çalışmıştır. Musbet te-qa evve an ç çı erı par sı .. .. 

lau da ti kabul ""tt• kil :ıL naf cavuz vakaları ile sulhun hemen 
ve ., ı ve çua es ihl· 1· hlik . bahisl . d . B 

ıııı..~ -• il Al Ki ikal rt" . a ı te · esı erın e ıse, . 
-uaı e man er pa ısı o- Ç be k "h ·· 1 "..+" 
llu taki tti G 'd al d k em rlayn ço sarı soy emı~.ır. 

p e . en e sosy emo • . d l gili h:•1-'I. 
~tlard ilt kkil Al rt' . Bertin ve Roma a n z UAu-an m eşe man pa ısı . . 
lr.ı__t d 'h t Ç k 1 ak met reısı tarafından yapılan bu çok :-'ID1f ı, o a nı aye e oı ov ya . 
lanLA ti il riki id sarih teşvikten memnunıyetle kaydı 

-11111e e teı meaa en vaz- • . . akkak 
...____. b L-'k LnLA- tt t malumat edılmış olduğu muh -•"'tlQlt ve u ur ayı .uuaUDie e em- t 
lil ...1 N d ' if • i ır. -en azır a ıst asını vermışt r. B Ç be 1 .1.t.LJ g »'•L- . em r ayn sı llll anma pro -
-.t sosyal demokratlarm, Hen- bahs" d k d. ini h ·· 

ı. , ak ramı ın e en ıs azır gorme 
)'il e katıımıyac lan ve yalnız bil- dik h k tl · k ıın mu·· 

ı..ıı. çe, arp uvve erme ar :r- -

i.,';ete ka11ı ~uhalefete geçmekle cadelede az acele edilmemesini teklif 
• edeceklen anlatılıyor. ediyor. Fakat mütecaviz, kat'iyyen 

tekoslovakyadald Almanların bu bu dakikayı beklemek niyetinde de
lekndl\ derlenip toplanmaktan ilk ıa ğildir. Bilakis, istili hareketlerini re
)t •e maksatlarının ne oldufu dün alize etmekte bilhassa şimdi acele et
'-•anub etti. Henlayn umumi seçi- mektedir. Bu suretle bu meselede B. 
~ yenilenmesini Alınan ekalliyeti 
'-ırıuıa istemiş ve böylece hüktime
tln vaziyetini miltkülleıtirecek bir 
~'Üyet almıılardır. Almanlar, yeni 
lefiın neticesinde daha fazla mebus 
tıkannayı ve Çek mttlisinde daha 
hü1Uk bir kuvvet tefkil etmeyi um
llıakta, bunun n'eticesi olarak hükd
"ıtte daha genif ölçüde lttirak etme
)l istemektedirler. 

Çekoalovakyadald Almanlann 
bu vaziyeti aldıkları sırada Al 

~~ Avust~r:·a~ ~lti~akıyle ~e-
l1tt1utlarını takviye etmekte ve A

~turya - Çekoslovakya hududuna 

~.ooo kadar asker Ylimıt bulun

~tadır. İngilterenin Çekoslovak

>•1a ka111 otomatik bir taahhütte 

~11111Jınuyacatını söylemesi Çekoslo

~.ıtYanm bir tehlikeye uğraması tak 

ılitınde gilvenecej:i yardım Fransa 

~ .. Sovyet Birliğine inhisar etmiıtir. 
-aaer taraf tan Alınan gazeteleri me

leleniıı asıl tehlikeli tarafının ne ol

~u tarife ehemmiyet vermekte

~. Bu gazetelere göre Çekoslovak-) . 
~Büyük Harpte galip gelen devlet-

lilvenerek Almanyaya karıı has 

::;e bir siyaset takip etmektedir. 
ınesele bu hasmane siyasete son 

'enin yolunu bulmak ve bu au

~e tehlikenin önüne geçmektir. 

'1iater Chamberlain tarafından 
-..ıtı Yukan ayni noktai nazan ifade 

~ ve İngilterenin arada bir anlat· 
tenıini için hiçbir yardımı esirge-

'-lte~efini anlatan sözlerinin Alman 

::- iyi kartılanmasının hikmeti 
111', 

Çemberlayn'ın nutku, harp kuvvet
lerinin karşısında filiyatta bir tesli
miyet vesikası teşkil eylemektedir. 

Litvinolun •on teklifi 
B. Çemberlayn'ın, Sovyetler Bir

liği tarafından yapılan ve Litvinofun 
gazete mümessillerine beyanatında 

bildirilen teklifi gibi sulhün idamesi 
için bu derece mühim olan hareket
ler karşısında aldığı vaziyette de ay
ni teslim oluş mahiyeti mevcuttur. 
Sulhperver devletlerin hareket bir
liği kararlaştırmak üzere görüşmele
ri hakkındaki bütün teklifleri reddet-
uıeıt Vtı J.t'.UUIC'Utı1 \.."emıyetı TI.KrlM 4e 
bir tarafa bırakmak suretile, B. ~em 
berlayn, tecavüze karşı mücadeleyi 
de reddeylemekte ve binnetice sul
hün menfaatine değil, fakat harp or
ganizatörlerinin menfaatine hareket 
etmektedir. 

Çekoslovakyaya Almanya tarafın
dan bir hücum yapılması takdirinde 
Fransaya yardım etmiyeceği hakkın
da "Vadi,, ile B. Çemberlayn, bizzat 
lngilterenin de mecburen karışacağı 
bir harbi teşvik etmekte ve körükle
mektedir. Ingiliz başvekilinin bu ye
ni program nutku, mütecavize kar
şı mutavaat ve teslimiyet politikasın
da yeni bir Japonya arzetmektedir. 
Bu yol, harp organizatörlerile doğru
dan doğruya antanta giden bir yol
dur. 

Büyük bir harbe teJVik 
Pravda gazetesi ise diyor ki: 
B. Çemberlayn'ın nutkundan alı

nan ve tamamiyle doğru olan intiba 
şudur: Eğer B. Çemberlayn, sulhper
ver devletlerle iş birliğinde her tür
lü "yeni taahhütleri,, bu derece şid
detle reddediyorsa, bunun yegane ba 
sit sebebi kendisinin mütecavizlere 
karşı bazı taahhütler almış bulunma
sıdır. 

J;' akat, Alman noktai nazanna BULGARiSTAN: 
~ ıöre, meseleyi :halledecek bi-

~ fare Çekoslovakyadaki Alman

...._ kendi mukadderatlarına hikim 
...._tarını temin etmektir. 

Yeni Mebus Seçimi 
Dün Tamamlandı 

Sofya, 27 (A.A.) - Bugün Sofya 
eyaletinden 30 mebusun seçilmesi su 
retile umumi seçim nihayete erdiril
miştir. 

Bugünkü seçim neticeleri, gece ya
rısından sonra belli olacaktır. 

() halde Çekoslovakyadaki Al

:::••r meselesi, askeri bir mesele mi 

~ .\nlaşılan Almanya, henüz buna 

' vermemiştir. Çünkü Çekoslo
'- •ya ka111 kullanılacak daha baı 

t.1ıt/'"'•vetler vardır. Bunlann birin-

4tıı._lktısadidir. Çekoslovakya iktısa- ALMANYA•. 
"'> Y•tı, Almanya ve A vusturyanın 

"-Ianna bağlıdır. Ve Almanlara 

~bu yüzden Çekoslovakya, ister 

~ ez dahili ve harici siyaseti iktı
leraite uygunlaştırmak mecbu-

Moltke Londra 
Elçisi Oldu 

:lrıdedir. Londra, 27 (Hususi) - Bura gazete 
1l h•kımdan Çekoslovakya mese- lerinin neşriyatına göre, Her Fon 

L.. bir istihale devresi ıeçirecek ve Moltke, Almanya Hariciye nazırlığı
"' lat11ı na tayin olunan Fon Ribbentropun 
' alenin şekli, Orta Avrupanın yerine Ingiltereye sefir tayin olun-
'- deratını tayin edecektir. muştur. Fon Moltke 54 yaşında ve 

istihale devri bqlamıf sayda· meşhur Alman Mare§alı Moltkenin 
• t(etic · beklemek er. yakın akrabasıdır. 

Londradaki Türk
lngiliz Görüşmeleri 

Pariate çıkan "Journal dea • ıe teslim edilecek makineler fi. 
debata,, ıazeteei, ''lngiltere nanamanının ihracatçılar tarafın-
ile Türkiye aruındaki ticari dan verilen kredilerin tediyesini 

tekeffül eden resmi bir organlzm 
ve maH ıörütmeler,, bqbklı vasıtasiyle temin edileceji tahmin 
bir yazıda tunları yazıyor: olunmaktadır. Zaten bu organizm, 
"İngiliz - Türk müzakerecileri - Türkiyede madeni sanayi fabrika

nin etrafındaki mahafil, iki mem- lannm tesisinde de faal bir rol oy-
leketi alikadar eden ticari ve ma- namıştır. 
li konuşmalarm faal bir merhale- Bununla beraber, herhangi bir 
ye eriştiji fikrindedir. itilafın mutlak ve zaruri temeli, 

Murahhaslar gayretlerini, bil - Türkiyeye, bir taraftan İngiliz teı 
hassa, Türkiyenin İııgiltereye o- limatını ödemek ve diler taraftan 
lan ihracatınm azhiı dolayısiyle hüktimetln resmi uzvu tarafından 
iyi işlemiyen, Türk • İngiliz klirin tekeffül edilen kredileri uzun ve-
gine tevcih etmişlerdir. ya kısa bir vade ile tediye etmek 
Diğer taraftan, bu meselenin ha iınkinmı verttek olan, Ankara 

ricinde, Ankara hilkfunetinln beş lehine bir İngiliz - Türk ticaret 
senelik planının tatbikini kolay - muvazenesinin tesisidir. 
laştırmayı istihdaf eden ticari kre Bundan başlra, müzakerelerin 
dilerin de müzakere mevzuu oldu- bugfinkü vaziyetinde, Tilrkiyeye 
ğu malfundur. :latimal edilecek me doğrudan doğruya bir istikrazın 
kanizma henüz tamamiyle bilin - mevzuubahı edilemiyeceji tel -
memekle beraber, yapılacak işler- • mih, edilmektedir.,, 

AMERiKA: 

Paraguvay 
Siyasi Mültecileri 
Kabul Ediyor 

Gazeteler, Viyanah birtakım tıp 

profesörlerinin son siyasi hadiseler 
den dolayı hicrete mecbur olacaklan• 
nı ve bu arada beynelmilel töhreti ha 
iz bazıların dabizim memleketimize 
gelecefini haber veriyorlar. 

Ekonomi iflerinde aalihiyet ve ih· 
Vaşington, 27 (A.A.) - Teksasm tisas iddia edecek değilim. Lakin na• 

1 

demokrat mümessili B. Diyes, B. Hü

le bir mektup yazarak Avrupanın si
yasi mültecilerinin Paraguaya yerleş 

tirilmesini teklif etmiştir. 

ııl bir memlekete altm girmesi fayda
lı ise ilim, profesör, artist gibi mine 
vi cevher sahiplerinin girmesi OD • 

dan da faydalıdır. Çünkü altm durdu 
ğu yerde artmaz amma, bu cevherler 

Bunların bakım masarifi, tesisi B. gitgide artar, ve diler cevherler ye. 
Hül tarafından teklif edilmiş olan bey tiıtirir; umumi sıhhate, yardım eder 
nelmilel komite tarafından temin olu ve hatta peşinden hasta da getirir. 
nacaktır. Biz bilgiye, illin ve fenne ırk dam.• 

B. Diyes, gazetecilere beyanatta bu ıası vuranlardan deliliz. Dilnyanm 
lunarak işsizliğin ehemmiyetine bina siyasi ve içtimai telilddleri ne oluna 

ohun en ytibek idrildn bu ilimlere 
en Amerikanın fazla miktarla millte- hüsnükabul göstermek ve onlan he
ci kabul edemiyeceğini söylemiştir. men memiekeümize almak old~ 
Mumaileyhe göre Paraguay'm vazi- da biran tereddüt etmeyiz. 

yeti, muhacir celbine müsaittir. Viyanada turizm hareketinin ~ 
Meksiko, "'27 (A.A.) - Dahiliye Na muma sebep olan im.iller arasında .. 

zın, matbuat mümessillerine beya - radaki bu beynelmilel töhretli dok ., 
natta bulunarak "Diktatörlüklerin torlann da hissesi bulundufu bıki~ 
itisaflarına kurban olanların Meksi- edilebilir mi? 
kaya serbestçe girebileceklerini söy- Unutmıyalun ki; bir memlekete ~ 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~~;;;~;;;;~~~;;;;;;~~~~~~ lemiştir. ren yabancı seyyahlar içinde en çok 
; para bırakanlar, sıhhi sebeplerle, te.; 

Hankov, Ateş Altında ÇEKOSLOVAKYA: davi makaadile ıelenlerdir. Gezici 
seyyahlar iki tiç günde tU müzeyi, b• 
sarayı ıördükten ve iki buçuk lokma 
yemek yedikten sonra kalkıp gidvıö 
ler. Tedavi için ıelenler ise en u.,. 
bet gün kalır ve kucakla para bınıi 
kırlar. Bir hasta, on seyyaha bedel~ 

Suçovda Çin Kuvvetleri Südetler açıkt~n 
M ff k t K d açığa mukavemet 

ova a ıye azan 1 için hazırlanıyor Orta Avrupada kopan ırk lırtınaı 
birtakım çok kıymetli ilimleri ~ 
gin etti. Bunlardan bir kısmını evve~ Nevyork, 27 (Hususi) - Şanghay- törlü topçu kuvvetlerinin himayesin

dan bildiriliyor: de iki koldan büyük kanalı geçmiş- Prag, 27 (Hususi) - HükUınet ko- ce alımttık, timdi de Viyanadan ıe; 
valisyonundan en son ayrılan Alınan lecek diler bir kısım oldupıului 

"Sosyal demokratlar,, hükUmete mu bahsediliyor. 
Japon donanması namına söz söy- ler, ve şimal sahilinde Hançuang ve 

lemiye salAhiyettar bir zat, matbuat Tayerçang'ı zaptetmişlerdir. Japon
mümessillerine beyanatta buluna- lar demiryolu boyunca, Linçeng isti
rak, 80 Japon tayyaresinin Hankov kametinde Hançuang'dan şimale doğ 
istikametine doğru hareket ettiğini ru geri çekilmektedir. Japonlar Ta
bildirmiştir. Bu seferden maksat· yerçang'dan da Taoçvang'a ve ora
muhtelif askeri hedefleri bombardı: dan ıda YihSien'e ricat etmişlerdir. 
-·-'·.. n-~-----~-.. u• 2.!l..:mil kad.aı'. simaldc • an-h n 

halefet etmiyerek müzaherete devam Hatıra gelir ki; bizim de beynel i 
edeceklerdir. Fakat kabinede bu fır- milel töhret kazaDDUf kıymetlerlmb 

le birlikte bu adamlan bir araya to~ 
kayı teımll eden B. Ceh'te ı.tifasını 

vermiştir. Fırkanın liderliğine seçi -

len B. Yak~ parti. kongresinde söyle
diği nutukta: 

luak, ellerine de :latanbulun • ı(l.; 
zel bir yerinde birkaç milyona ~ 
cak modem ve mükemmel bir huw 
ne venek, evvelce tedavi için Viya.; 
naya giden hastalardan dörtte birini 
olsun, hele Balkan memleketleri hu 
talannı buraya alamaz mıyız? 

başlmıı olduğu zannedilmektedir. şehir halen Çin kıtalan ar dan 

Ç
• J ı.____ •. kuşatılmış bulunmaktadır. 
ın e ma11C1RURC1t henuz 

baflamamlf 
Tokyo, 27 (A.A) - Prens Konoye, 

Diyetin 73 üncü içtima devresini bu
gün saat 11 de kapamış, muhasama
tın icap ettirdiği tedbirlerin tasvibin 
den dolayı teşekkür etmiştir. Kono
ye, milli seferberlik kanunlannın 

kabulündeki ehemmiyeti tebarüz et
tirerek şunlan söylemiştir: 

"Çindeki muhasemat, henüz başla
mamıştır. Hükumet, bu mukaddes 
harbin gayelerini elde etmek için bü
tün millet ile mesai birliğinde bulun 
mak arzusundadır.,, 

Önümüzdeki içtima devresi, Ka
nunuevvel ayındadır. 

Amerikanın tazminat talebi 
kabul ediliyor/ 

Hükumet, Panay Amerikan gam
botunun bombardımanı dolayısiyle 
tazminat olarak Amerika tarafından 

talep olunan iki milyon dolardan faz 
la meblağı tamamen tediye etmiye 
karar vermiştir. 

İyi haber alan mahaf ilden bildiril
diğine göre, yeni merkezi Çin hüku
meti yarın Nankinde kurulacaktır. 

Sovyelerin protuta.u 
Moskova, 27 (A.A) - Tas Ajansı, 

Mançuko hükumetinin Şarki Çin de-
miryolunun bedeline mahsuben 23 
Martta tediyesi lazım olan ve altı 
milyon yen'den ibaret bulunan taksi 
ti ödememiş olduğunu bildirmekte
dir. 

Sovyetlerin Tokyodaki sefiri bu 
tediyatı zımanı altına almış olan Ja
pon hükumetine müracaat etmiş ve 
her iki hükumet nezdinde şiddetli 
protestolarda bulunmuştur. 

Tokyo, 27 (A.A) - İç Mogolistan 
muhtar hükumeti Reisi Prens Yun 
ölmüştür. Yerine Prens Çung hüku
meti ele almıştır. 

Japonlar •eri çekiliyor 
Hankeu, 27 (A.A.) - Royter mu

habiri bildiriyor: 

Buraya bugün gelen askeri resmi 
raporlara göre, Suçov'un hikimiyeti 
için yapılmakta olari hayati muhare
be, birdenbire Çinliler lehine geniş 
surette inkişafa başlamıştır. 

Tanklar ve zırhlı otomobillerle 
mücebh 

Negüs Bir 
Nutuk Söyledi 

Solo, 27 (A.A.) - Negüs dün ak
şam Ingiltereden telefonla buradaki 
Tronheim üniversitesi talebesine hi
taben bir nutuk söylemiştir. 

Negüs, Iskandinavya milletlerinin 
Habeşistan anlaşmazlığı karşısındaki 

vaziyetlerini ahlak, kanun ve adalet 
prensiplerine istinat ettirmiş olmala
rından dolayı teşekkür etmiş ve de
miştir ki: 

"Bu manevi müzaheret, Habeşis
tanda hala mücadele etmekte olan 
Habeş vatanperverleri için büyük bir 
yardım teşkil etmektedir. Habeşistan, 
bugün kıtlık içindedir ve askeri ha
rekat hala devam eylemektedir.,, 

BELÇiKA: 

Prens Otto Bütün 

Ümidini Kesmiı ! 
Brüksel 27 (Hususi) - Kendini 

Habsburg hanedanının varisi sayan 
Prens Otto; Avusturya tahtına döne
miyeceğini anladıktan sonra bütün 
çahşmalarınıMacaristan tahtmıkazan 

mıya sarfetmektedir. Fakat burasını 
kazanmak illtimalleri de son derece 
zayıftır. Çünkü, Naziler Macaristan -
da haril harıl çalışmakta ve Habsburg 
lann taraftarları dağılmaktadırlar. 

ITALYA: 

"Çekoslovakyanın hudutları, an -

cak bir umumi harp pahasına ihlal e

dilebilir. Sosyal - demokrat fırkası, 
Bidayette belki biraz çalışmayı ve 

devletin hükümranlığı ve demokrasi propaganda mesaisini icap eden bu 
prensipleri ile kabili telif olacak su- iş birkaç sene sonra randıman verml 
rette Alman meselesini halletmek ye hatlar. Buna İatanbulun cibelllil 
için yapılacak müzakerelerde kendi de inzimam ederek bizim için sade 
mevkiini işgal etmesini bilecektir.,, sıhhat ve ilim bakımmdan delfl bb 

de turizm bakımından faydası olur. 
1 demiştir. 

Milli Çekoslovak gençlik kurumu 

teşkil edilmiş, teşkilit komitesi başve 
kili ziyaret ederek gençlik devlete 

her hizmeti yapmıya hazır olduğunu 
bildirmiştir. 

Paris, gazeteleri, Çekoslovakya me 

selesile meşguldür. Jürnal gazetesine 

göre, sulh için en büyük tehlike, Çe 

koslovakyanm dahili inkişafında -
dır. Alman ekalliyetleri lideri Henlay 
nın derhal umumi seççim yapılmasını 

istemesinin manası, hükumeti iki yol 

başında bulundurmaktır. Böylece ya 
memleketin dağılmasını temin edecek 

hareket hazırlanacak, yahut apaçık 

"Kuzguna yavrusu şirin görünür,, 1 
diye bir söz vardır. Belki bilmeainbı 
diye izah ediyorum: 

Kuzgun, tarlalara inen siyah ~ 
gaya denir ki, yavrusu pek çirkin feJ' 
dir. 

Benim de bu fikrim bana mfillylm 
geliyor. Belki baıkalan buna lfller. 
Likin muvaffak olmuı tqebbUsler i· 
çinde birçoğu bidayette gülünç bu ~ 
lunınuttur. Beni de teselli eden feJ: 
budur. 

İZMİRDE: 

Bir Kumarbaz 
mukavemet başhyacaktır. bu da u- Bir Polisi 
mumi bir harp çıkarmayı düşünmek 

~::~:: bir muvaffakıyet teşkil Ağır yaraladı 
Epok gazetesir.e göre, Alınanların İzmir' (TAN) - İkiçeşmelikte 

mumcu kahvesi civarında bir hidise 
hedefi İslavlan boyunduruklapııa al oldu. Mehmet Ali isminde biri so-
maktır. Observer gazetesine göre, kakta tulumba çekerken, izinli oldu
sulhü koruyacak yegane çare, Alman ğu için sivil giyinmiş olan Şehit 
yanın yeni bir harbi kaybetmesi kor Fahrettin karakolu polis memurla
kusudur. Almanya, yeni birtakım nndan 170 numaralı Abdullah, Meh 
mevzileri zapt için serbest bırakılır- met Aliye oradan çekilip gitmesini 
sa, Fransızlar bir harp mecburiyeti söylemiştir. Mehmet Ali buna itiraz 
karşısında bulunacaklardır.,, etmiş, karakola da gitmek isteme-
Ekalliyetler zulüm •örüyormllf miş ve polis memuru Abdullahı o. 
İngiliz mebuslarından Ramsay, Dai muzundan ve sol kaşı üzerinden a· 

Bir Fransız Tayyaresi ly Telegraph gazetesine yazdığı bir ğır surette yaralamıştır. Zavallı me
mektupta Çekoslovakyadaki Alman murlann hayatı tehlikededir. Abdul 

Mürettebatile yandı ekalliyetlerinin zulüm gördüklerini ıah tutulmuştur. 
ve yirmi kereden fazla Milletler Ce -

Roma, 27 CA.A) - Hava İşleri Na- miyetine müracaat ettikleri halde bu Bir Otomobil Denize Düıtü 
zın, birçok motörlü bir Fransız müracaatlann konseye gösterilme - Izmir, (TAN) - Halile ait 160 nu
tayyaresin~ 25:26 Mart gecesi. ~ar- den reddolunduğunu yazıyor ve 935 maralı taksi otomobilini idare eden 
donya sahıllerınde alevler ıçmde te yapılan intihabat neticesinde Al_ f"" M hm 
düşmüş olduiunu bildirmektedir. manlar en büyük fırkaya sahip ol - §O or e et Osman gece yarısına 
Mürettebatı bu kaza neticesinde te- duklannı gösterdikleri halde kabine- d~~ Kordon~ gazinolar önlinde 
lef olmuştur. İtalyan tebliğine göre nin başına getirilmediklerinl, Çekos- müşteri beklemış, bulamamış, hare
bu tayyarenin ~~~ v~i neden dola- lovakyanın ekalliyetlerle mesktin yer ket ederken yaptığı yanlış manev
yı İtalyan arazısı uzerınde uçmuı ol- lerinde jandarmanın h8kim olduğu - ra yüzünden otomobille beraber de
duğunu meydana çıkarmak üzere nu, anayuamn tatil ediJdjifni illve niz.e c!üpı 
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·.M.ahkemelerde Altıncı Ege 
Gecesi Çok 
Parlak Oldu 

TAN 

Bir Sanatkarın 

Jübilesi 

lZMlRDE: 

28 - 3 - 938 -

Sahte Diplomayı 
Nasıl Hazırlamışlar? 

Kadüekalesinden uzakta bulunan 
Ege çocukları, evvelki gece Maksim
de altıncı Ege gecesini yaşattılar. 

Bütün Türkiyenin sevgilisi "Güzel 
Izmir,, evvelki akşam incirile, üzümi
le, zeybeği ve kızanile İstanbula mi
safir geldi. 

37 Bin Lira 
Ortadan Nasıl 
Yok Olmuş? 

Izmir, (TAN) - 934 yılında, şeh
rimiz iskan dairesindeki kasada mev 
cut ve mübadil mühacirlere ait tas
fiye vesikalarından 37 bin lira kıy
metindeki 55 tanesinin esrarengiz 
şekilde yokoluşuna ait tahkikat biti
rilmiştir. 27 kişi maznun olarak mah 
kemeye verilmiştir, isimleri şunlar
dır: 

İstanbul radyosu 
ÖOle neşriyatı: 

Snat 12,30 Plakla Tilrk musikisi 12,5 
Havadis 13,05 Plı'.'ıkla Turk musikisi ıs,S 
Muhtelif plfık neşriyatı 14 SON. 

Verilen vesikada maarif müdürünün 
ve bir memurun imzası taklit edilmiş 

Akıam neırlyatı: 

Meşhut suçlar müddciumumiliği, rif müdürünün mühürünü ve müdü
dün de sahte bir diploma tahkikatına rün imzasını taşıyan bir vesika ver
başlamıştır. Hadise şudur: miştir. Bu vcsikadaki mühürün üs-

Anadoluhisarında Yenimahalle Ha tünden maarü müdürü (Tevfik Kut) 
san Efendi sokağında 6 numaralı ev- un ve masa amiri Salt Sırel'in imza
de oturan ve Divanyolunda fotoğraf- lan da vardır. 
çılık yapan Abdürrauf isminde Abdurrauf bu vesikayı aldıktan son 
1333 doğumlu bir genç bilva- ra bir gün kendisine Kamili tanıtan 
sıta tanıdığı Aksarayda Yusuf Paşa Celfıle göstermiş, o da imtihana girip 
İsmail Çıkmazı 1 numaralı evde otu- girmediğini sormuştur. Menfi cevap 
ran Kamil Özbeke müracaat ederek: alınca da: 
"Bana bir iş bul,, demiştir. Abdürra- _ Öyle ise azizim. Bu diploma sah 
ufu Kamile tanıtan da Celfil isminde te olacak, dikkat et demiştir. Bunun 
birisidir. Kamil gence: üzerine Abdurrauf polise ve maarif 

- Sana iş bulmak kolaydır. Fa- müdürlüğüne müracaat etmiş, tahki
kat, ortamektep diplomanız var mı- kata başlanmıştır. Kamil, Abdurrau
dır? Cevabını vermiştir. Halbuki Ab fa vesikayı Rıfkı isminde birinden al 
dürrauf Gazi Osman Paşa orta mek- dığını da söylemiştir. 

Toplantı saat 22 de başladı. Gel
mekte biraz gecikenler, kapının üze
rinde koskoca bir kilitle karşılaştı

lar: Maksim salonları şimdiye kadar 
görülmemiş bir kalabalıkla dolmuş 

ve sokaklara kadar taşmıştı. Gecenin 
ilk dansı; Harman dalı oldu. 

Levent boylu bir Efe, tıbbiyeli B. 
Hüseyin mor çepkenile ağır ağır ve 
tempolu adımlarla ortaya geliyor. 
Hukuklu bayan Nejat tüllü renga
renk köylü kıyafetile onu takip edi
yor. Bütün Egeliler ve hatta bütün 
misafirler elle tempo tutuyorlar .. E
fenin her diz vuruşunda, bağından 

iyi mahsul kaldırmış egeli bir çütçi
nin coşkun neşesi var .. Biraz sonra 
oparlör şu haberi veriyor: 

- Aydınlı Ismet, Ege gecesinde 
Izmlr Zeybeğini oynamak için Eski
şchirden gelmiş, onu er meydanına 
davet ediyoruz! .. 

Eyüp Sabri 
Sanatkar Naşitle birlikte temsil ve 

ren artistlerden Eyüp Sabrinin sah
ne hayatının 29 uncu yıldönümü mü
nasebetiyle, Salı günü akşamı, Şch
zadebaşında Turan Tiyatrosunda, ar
kadaşları tarafından bir jübile yapı
lacaktır. Jübilede Şehir Tiyatrosu ar 
tistleri, Halk Opereti, Ertuğrul Sadi 
Tek ve Naşit bir oyun vereceklerdir. 

Iskan katiplerinden Mustafa Maz
har, Müze katibi Mehmet Tevfik, 
Süleyman, oğlu Mustafa, Ismail oğlu 
Süleyman, Rıza Doğan, eşi Behiye, 
sabık iskan katibi Feyzi, iskan kati
bi Feyzinin eşi Münire, anası Ayşe, 
komisyoncu Tahsin, Mehmet lzzet, 
Kani karısı Hayriye, lbrahim Behçet 
emlAk komisyoncusu Ziya, Kani oğ
lu Feyzi, Istanbulda Papazyan lste
fanos, Istanbulda sarraf Vasil Pa
pas oğlu, Beyoğlunda polislikten mü 
tekait Ali Kani, Aksarayda Fazli, 
Esat, Beyoğlunda Hakkı, Beyoğlun
da komisyoncu Peçor. 

Saat 18,30 Pllıkla dans musikisi 19,15 ÇIJ' 
cuklnra masal: Baynn Nine 10,55 Borsa hll 
berlcri 20 Rifat ve arkndııslan tnrafınd 
Tilrkmuslklsl ve halk şarkıl: 
20,45 Hava raporu 20,48 Ömer 
tarafından 11rnpça söylev 21 Fasıl saz h 
yeti: İbrahim ve arkadaşları taratınd 
(Saat nyarı) 21,45 Radyo fonik temsil: Stil 
yo orkestrası refakatilc (Mahom) 22,15 /. 
jans haberleri 22,30 PlAkla sololar, opc 
ve operet parçalan 22,50 Son haberler 
ertesi günün programı 23 SON. 

Ankara Radyosu: 
Öijle neırlyatı: 

Saat 12,30 Kıınşık pUlk neşriyatı 12.5 
Plük: Türk musikisi ve halk şarkıları 13,1 
Dahlll ve harici haberler 
Akıam neırlyatı: 

Sant 18,30 Karışık plfık neşriyatı 18,55 1 
gilizce ders: Azime İpek 19,15 Türk musi 
si ve halk şarkıları (Servet Adnan ve~~ 
dtışları) 20 Snnt ayarı ve nrapça neşro:ı 

20,15 Oda musikisi 21 Musiki konu~~ 
Halil Bedi 21,15 Stndyo salon orkelıt 
1 - Lcvinc: Humoraske 2 - Rachmanin 
Preludc 3 - Saint-Saens: Marche Mili 
Françalsc 4 - MJchcli: DeuxJeme petl 
Suite 22 Ajans haberleri 22,15 Ynrınki P 

tebinin son sınıfına kadar devam et- Müddeiumumi muavini Reşat Sa
miş, fakat diploma almamıştır. ~~i ka, evvelki gün alakadarları isticvap 
le bunu anlatmış ve şunları da ılave etmiş ve vesikadaki mühür ve imza-

Muhakemeye yakında başlanacak
tır. 

etmiştir: 1 d b. hl' k f t tkik tt• arı a ır e ı vu u a e e ır-

- Benim ayni zamanda mektebe miştir. Mühür, maarif müdürlüğü.,1 lira taksit borcum var. Onu da 
vermedim. 

Bunun üzerine Kamil: 

nün mühürüdür. Fakat müdürle ma
sa amirinin imzaları sahtedir. Şimdi 
müddeiumumilik maarif müdürlü

ğünün mühürünün bu sahte vesikaya 
nasıl basıldığını tetkik etmektedir. 

Herkes, iri yarı pala bıyıklı bir 
dev beklerken 11 yaşlarında küçük 
bir Egeli ortaya çıkıyor. Dönüşlerin
de ve el kaldırışlarında öyle bir aza
met ve gurur var ki bize palabıyık
lı Zeybeği aratmıyor. 

Oparlör tekrar konuşuyor: 
- Şimdi Bayan Şule ve arkadaş

ları San zeybeği oynıyacaklar .. 

KÖYCÜLÜK: 

Toprak(Kesik),er 
Yasak Edilmeli 

Nazilli, (TAN) - Anadolu 

Bir Ceset Bulundu 
Izmir, (TAN) - Tire kazasında, 

Küçük Menderes nehrinin Kadın ge
çidi civarında bir kadın cesedi bu -
lunmuştur. Ceset kafatası ile beden 
iskeletinden ibarettir. Cesedin kime 
ait olduğu anlaşılamamıştır. Yalnız, 
on günden fazla suda durduğu ve kö 
pekler tarafından parçalandığı anla
şılmıştır. 

rnm. 
SENFONİLER: 

22 Varşovn: Senfonik konser, Sopran. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bcrlin kısa dalgnsı: Neşeli m 
(8.15: Dcvnmı). 12 Berlin kısa dalgası: 
kestra konseri. 13 Bcrlln kısa dalgası: fi 
fif musiki. (14.15: Devamı). 13.10 B 
Pltık konseri (14.30: Devamı). 15.15 Ber 
kısn dalgası: Bando muzlkn. 16.15 Bra 
lava: Halk konseri, 17.15 Vnrşo: Karışık 
kestra konseri. 17.45 Berlin kısa dalg 
Halk konseri (18.50: Devamı). 18.20 B 

- Bunun kolayı var, seni hususi 
bir imtihana sokar, bir diploma alı

rım. Ondan sonra her kapı açıktır, ce 
vabını vermiş, ve Abdurrauftan 80 li 
ra almış, İstanbul maarü müdürlüğü 
ne hitaben yazdığı bir istidaya da im 

Bunun için Celalin üadesini almıya 
lüzum görmüş ve polisle çağrılmış
tır. Adı geçen Rıfkı da, hadiseden ka 

Biraz sonra 5 yaşında küçük bir 
yavru, ortaya çıkıyor. Yumuk yumuk 
kollarını havaya kaldırıp, bir karış 
bacağile öyle bir zeybek çeviriyor ki, 
buna herkes şaşıyor. Küçük Şule ile, 
her biri henüz yedi yaşını doldurma
mış diğer üç kardaşı kollektif bir Sa
rı 'Zeybek oynadılar ki, B. Selim Sır
rı bile dansının bu kadar zarü ve ca
zip olacağını tahmin edemezdi. 

köylerinde arazi hudutları me
selesi de halli icap eden ehem
miyetli bir iştir. Köylerde tar
la ve bahçeler yekdiğerine karışık
tır. Halbulti bu şeklin ekin tarlala
rına büyük zararları vardır. Meyva
ve sebze bahçelerile bağları ve ekin 
tarlaları ayrılmalıdır. 

.. -------~~~1!11!1!!~-~ reş: Plftk konseri (19.15: Devamı). ıs.-
Sinemacılığın, Filmciliğin Peşte: Amele korosu. 19.45 Peşte: Çignn 

%a koyuvermiştir. Aradan bir müd- tiyen haberi olmadığını söylemiştir. 
det geçtikten sonra, Kamil Abdurra- Şahitler dinlendikten sonra vaziyet 
ııfa istidasının altında pullu ve maa- 1 aydınlanacaktır. 

lilRSIZLIK: KORKUTMA: 

Buğday Çuvalını 
Götürürken 
Tutulan Sabıkalı 

Davadan Sonra 
Kocasının~-~~

Üstüne Yürümüş 
Sultanahmet Birinci Ceza Mahke- Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 

mesi, bir hırsızlık suçlusunu mahkum Mahkemesi, dün, bir korkutma ve 
etmiştir. Hadise şudur: sövme davasına bakmıştır. Davanın 

İbrahim isminde 75 yaşlarında bir mevzuu şudur: 
ihtiyar, ötedenberi Nafıa Hanının ö- Yusuf isminde bir kaptan, kansı 
nündeki dükkanda buğday ve nişasta Hatice aleyhine bir boşanma davası 
satarmış. İbrahimin birkaç dakika açmıştır. Dördüncü Hukuk Mahkeme 
dükkandan ayrılmasından istüade e- sinde davaları görüldükten sonra Ha
den meşhur sabıkalılardan Yusuf, he tice ile yanında bulunan arkadaşı Hu 
men dükkandan 32 kiloluk bir huğ - riye yumruklarını sıkmışlar ve Yu
day çuvalını .sırtlamış, giderken, bir sufun üstüne yürümüşlerdir. Yusuf, 
polis memuru vaziyetinden şüphe- mukabele etmemiş ve b~nlan p~l~~ 
lendiği için çevirmiştir. Bu sırada da yakalatmıştır. Suçlu Hatıce kendısını 
İbrahim, çuvalının çalındığını mer- müdafaa ederken: 
keze bildirmiştir. Yusuf: - Ben dövmek için üstüne yürü-

- İbrahim benim amcamdır. Çu- müş değilim. Kendisi nafaka vermi
valı bana satmak için verdi. Demiş, yor. Onun hesabını sormak için ya
fakat polise temin edememiştir. Niha nına sokulmuştum. O, dövecek sandı, 
yet suçlu İbrahimle karşılaştırılınca demiştir. Huriye de suçunu tamamen 
vaziyet sırıtmıştır. inkar ediyordu. Şahitlerin çağırılma-

Sultanahmet Birinci Ceza Hakimi, sı için muhakeme talik edildi. 

Yusufun sorgusunu yapmış, suçunu 

gabit gördüğü için kendisine 3 ay 15 

gün hapis cezası ve bu kadar müddet 

te emniyet nezareti altında kalma ce

•.ası vermiştir. 

Yusuf, derhal tevkif edilmiştir. 

--o-
' 

DOLANDIRICILIK: 

Paraları Geri 

Verilmiyecek 

* Oyunlardan sonra salonda ufak 
bir cevelan yapmak liızım geldi. Bak 
tım, Izmir lisesinin emektar edebiyat 
Hocası, Bay Kemal Enun ak saçlaı n~ 
geceye keten helvası getirmiş .. lzmir 
kız ve erkek liselerinin Fransızca öğ-
retmeni Sorbon mezunu Bayan Saa
det gecenin mükemmeliyeti için sağa 
sola emirler veriyor ... Uzümün ve in
cirin misafirlere taksiminde bir ha
kem adaletile dikkat kesilmiş .. Diğer 
bir köşede Izmir lisesinden yetişen 
birçok doçent ve asistanlar .. Salonun 
sol tarafında da, Izmirden bu yıl Ye
dek subaya gelmiş canlı bir müfre-
zc ..• 

* Şimdi, salondaki ışıklar birdenbi-
re yeşil bir fanusla kapatıldı. Caz, 
Ege tangosunu, Izmir valsinı çalma
ğa başladı. 

Fakat, gönüller artık yabancı no
talara iltüat etmediği için dönen 
çiftler, caza scslenmeğe başladılar: 

- Harman dalı çal! .. 

Köylerde bahçe ve tarlalar biribi
rinden (kesik) denilen toprak yığın
larile ayrılmaktadır. Her bahçenin 
etrafında bütün kenarlar boyunca as 
gari iki metre yer kaplıyan toprak 
kesikler vardır. Bunların k&pladığı 
saha buyuk tur y~Kun tutar . .uu yuı. 
den köy arazisinin mühim bir kısmı 
kayboluyor. Toprak kesiklerin ikinci 
bir zararı da bahar ve yaz mevsim
lerinde zengin bir haşerat yu -
vası ürüyor ve bu kesikler 
mevcut oludukça mahsulleri ağaç
ları böcek ve haşerelerden kur
tarmak mümkün değildir. (Kesik) le 
rin diğer bir zararı, üzerinde biten 
ve büyüyen böğürtlen, ılgın, hayıt, 

karaçalı ve karaağaç gibi nebatların 
büyüyüp sıklaşarak araziyi gölgele
mesidir. Sonra, kesiklerin tamiri sı
rasında yollar mütemadiyen bozul -
maktadır. 

Ve evvelki gece belki de Türki
yede ilk defa olarak Harman dalı ile 
tango oynadı. Yüzlerce çüt, da
vul ve zurnanın ahengile dönmiye 
başladılar. 

Köyler arazisi zirai mıntakalara 

ayrılırken ve tanzim edilecek tarla
lar arasına düzgün zirai yollar ya
pılması düşünülürken, bu (toprak 
kesik) }erin ve duvarların yasak edil 
mesi, herkesin arazisini sınır taşla
rı veya dikenli tellerle ayırması ci-
hetinin temini memlekete çok arazi 
kazandıracak, mahsulleri harap e
den haşeratın yuvaları da bozulmuş 
ve kalkmış olacaktır. 

Harman dalını tangoya, İzmir zey-

beğini fokstrota, Aydın Zeybeğini HALKEVLERINDE : 
de valse çevirerek altıncı Ege gece-
si şimdiye kadar yapılanların en neş
elisi oluyordu. 

Mahlut yağ aatılmı, 
Hasan ve Ali isminde sabıkalı iki 

kafadar, Unkapanında Kireççiler cad 

Gece yarısından sonra, dördü kız 
dördü erkek sekiz Egeli ortaya çık

Bakırköy Halkevinde 

Dünkü Konser 
Zabıta memurları yağc.ilar içinde 

~-ağ ticareti yapan Mihalin yağlarının 
ka.'"lşık olduğundan şüphe etmişler 
ve bir miktar nümune alarak beledi
ye kimyahanesine göndermişlerdir. 

Kimyahane yağm karışık ve sıhhate 
muzır olduğu hakkında rapor vermiş 
ve müddeiumumilikte suçluyu Sul
tanahmet Sulh Birinci Ceza Mahke
mesine göndermiştir. Birkaç güne ka 
dar muhakemesine başlanacaktır. 

tı. Hukuklu Fethi Efenin idaresinde Bakırköy Halkcvinde dün, Halke
oynanan Tavas Zeybeği iki defa tek- vinin tango orkestrası tarafından 

desinde oturan kömürcü Hasanın do- rar ettirildi. muvaffakıyetli bir konser verilmiş-

Gülhane Müsamereleri 
Gülhane Tıp Mp. ve kıl. de senenin al· 

tlbbt mUsamereal r8ntgen profes8· 
cıncı 

rü ŞDkrO CanglSrUn relallOlnde toplan· 

mıgtır. 

Bu mOıamerede profesör Niyazi GISzcO ta 

d Çanakkale muharebesinde TUrk 
rafın an 

da aıhht hizmetler mevzulu bir kon 
ordusun bl 

ıımlftlr. Bu konferansa uat bu 
feranı ver u 

1 lk eden profesör Abd lkadlr, Dr. 

ğurtmak ve çoğaltmak için 750 lira- Gecenin en hararetli anlarında tir. Konseyde, 500 den fazla davetli 
sını aldıkları için Asliye İkinci Ceza İzmir tüccarlarının ve bilhassa Tariş hazır bulunmuş ve gençler çok alkış
Mahkemcsi tarafından mahkum ol- kooperatifinin Ege gecesi için hususi 

1 lanmıştır. 
muşlar ve tevkif edilmişlerdir. Bun- şekilde hazırladığı zarif ambalajlı in-

cir ve üzüm paketleri misafirlere da
ların üzerinde 350 lira kağıt para ile ğıtıldı. Biraz sonra Izmir lisesinin 
bir altın bulunmuştur. Dün, mahkum renkleri olan mor ve san kağıtlardan 
lar müddeiumumiliğe müracaat ede-

yapılmış kotyonlar kolonya şişeleri 
rek bu paraların kendilerine iade e- dağıtıldı. 
dilmesini istemişlerdir. Müddeiumu- V _ 

1
.. 

1 1 1 
k 

1
. 

. . e tur u eğ ence er e; ço neşe ı 
milik bu talebi reddetmıştır. Para b. d 

' . ır gece yaşan ı. 
sahibine verilecektır. A.T. 

Bir Terzi Bir Arabacıyı 
Bıçakla Vurdu 

Safranbolu, (TAN) - Misakımilli 

mahallesinde bir cinayet olmuş, 23 
yaşlarında terzi Ahmet, arabacı Is -

içki Düşmanı G~n~l~r .. 
Yeşilay kurumuna baglı ıçkı duş-

manı gençler, Eminönü Halke
vinde bir toplantı yapmışlardır. Top
lantıyı gençlerin reisi profesör Fah
rettin Kerim açmış ve nizamnamenin 
tadili teklü edilmiştir. ldare heyeti 
her madde üzerinde izahat vermiş ve 
tadil sebeplerini anlatmıştır. Madde
ler müzakere olunarak yeni nizam
name kabul edilmiştir. Yeni nizam
name mucibince Fahrettin Kerim da
imi reisliğe tayin edilmiştir. 

harbe ııt r o ö 
1 llt operatl:Sr Vasfi, r. mer 

Mustafa a 8 ' Behçet Sabit, profeal:Sr Tav. 
LOtfl, profes r fesllr ŞukrD Cangllr, profa· 
flk SıQlan'lı pr~ t söz ılarak Çanakkale gl 
e&r Murat Cın a' lbl 

mUtacavlz hasta veren ve hiçbir ehemmi
yetli ıarl hastalık çıkmasına meydan ver· 
maden yaralı ve hastaların bakımından en 
ileride alperler içerisinde vazife g!Sren dok 
torların muharip ıınıf olarak kabulUne H· 

bep olan bu muharebe TUrk hekimllOlnln 
glSatermlı olduOu fedaklrlık ve hizmetler 
tebarUz ettlrllmlft ve bDyUk Önderimiz A· 
tatUrkUn bu aavaıtakl kurtarıcı ve dahlya· 
neaevk ve idareleri yad ve tlzklr edilerek 
bu uourda canveren ıehltlerln ruhları tak· 
tlı •dilerek mDumereye nihayet verllmlı· 

maili bıçakla yaralamıştır. lsmail ay- İstanbul Belediyesi Şehir Tiv ... +-... •~-· 

ni gece ölmüştür. Hadise, bir akşam O P E R E T K 1 S M 1 ı· 
evvel aralarında çıkan ağız kavgası- Saat 20,30 da 

kesif bir cephede dokuz ıy g 
bl dar ve 

na hamlolunuyor. Katil tutulmuş - BlR KAVUK DEVRU.DI 
tur. komedi 3 perde 

1 K A 5 1 kestrası. 10.45 Brntislava: Plfık. 20 Ber 
H A R kısa dalgası: Pazar konseri. 20.15 Bü 

Radyo orkestrası. 21.10 Peşte: OrkeS 
konseri Bruckner, Baranovlc vs.} 22.15 
no: Orkestra konseri. 22.45 BUkreş: uıJ 
dem., lokantasından konser nakli. 
OPERALAR, OPERETLER: 

10.45 !Jerlln kısa dalgası: Opera 
yatı. 20.30 Prag: Operet ne~iyntı. 
ODA MSİKİSİ: I 

21 Vnrşova: Sesli kuartet, tenor, p!yl'~ 
cazı vesAlra. 2.U& RUı~.u•ı;:.. Tcodorcskor • 
........ "'"!. 

RESiTALLER: 
18.15 Varşova: Piyano rcsitnll. 19.10 J'l 

la şarkılar. 10.40 Bükrcş İlkbahar ha 
rı, 21,45 Dcrlin kısa dıılgası: Hans 
ncr'ln şarkılarından. 

ERTUGRUL SADI TEK 
TIYATROSU 

Türk musikili aheser 

Bu akşam Kadıköy Süreyyada 
büyük süvare 

AKTOR KIN 

lllllll illi 1111111 • . ,, \l\
11"!'11

111 

il'\ ıııııı ~~'\~~ ' 
2 9 ı lıı::~ıill· (ili) l(ıııı nıı~ 2 9 

MART SALI S A N ' A T K A R MART SALI 

EYÜB SABRI 
JÜBiLESi 

1 - Şehir tiyatrosu 
2 - San'atkar NAŞIT 
3 - Halk opereti 
4 - Ertuğrul SADi 
5 - Bestekar Necip 
"konseri,, 

Celal 

6 - Okuyucu san'atkarlar. 

Türkuvaz varyetesi 1 TURAN Tiyatrosunda 1 GBrfilmemtş prografll 

mi: _, 

, _Bu-A-Kş-AM_V_İ_C_T_O_R_F_R_ANCE 
SAKARYA LiSE DELAMARE (Komedi Fransezdeıı> 
sinemasında LOUIS JOUVET • SESSUE HA YAKA 'il 

gibi büyük ve dehakar artistler tarafından 

N A t;t lJkka§İr tart it1

İr E S 1 
Fevkalade filminin ilk iraeıidir. 

Müdhiş bir ihtiraı .•• ölmez bir eser ... Uzak Şarkın sihirli eır~ 
ilaveten: PARAMOUNT JURNAL: Son Avusturya haJiı 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 

pı••••~ Viyana bülbülü, altın sesli muganniye .. 

LOTE $ÖNE 

• -
lstanbuldan hareketinden evvel F ranıız Tiyatrosund~ 

iKi KONSER VERECEKTiR. 
29 Mart Salı ve 1 Nisan Cuma aktamları saat 21 de 

Programda: En methur Fransız, İtalyan ve Alman 
,arkıları ve ŞARKILI VIY ANA V ALSLARI. 

Piyanoda M. CEMAL REŞiD refakat edecektir. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0-
,. AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
teyde temiz, dUrUıt, samlmf olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıgmaktır. 

-0-

A B O N E B E D E L İ. 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500' Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

MllleUernraSJ posto Jttlhndına dahil ol
?nıynn memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş-

TAN 

Londrada çıkan The Economist risalesi, Almanyamn şimdiye 

anlatan çok mühim bir bundan neler v 

ve sonra yapacagım 

Bu yazıyı okuyucularımıza 

1-ler 1-Iitler 
Daha Neler 

naklediyoruz: 

kadar neler yaptığını 

makale neşretmiştir. 

Biraz da 
Okuyucularımı 

Dinleyiniz 
[Ya.zan: Gönül Doktorul 

Bugün de biraz okuyucularımı din 
leyiniz. 

tlrmek 25 kuruştur. Cevap için mektup k ? 
hıra 10 kuruşluk pul UAvesi H'ızımdır. 

= 

1 GONON MESELELEffi 1 yapa ca • 
Geçen gün okuyucularıma evlilik 

hayatından memnun olup olmadıkla
rını sormuş, kendilerine mesut veya 
bedbaht olup olmadıklarını ölçmek 
için de birkaç sual tertip etmiştim. 
Okuyucularımdan birçok mektup· 

Jar aldım. Bize evlilikte saadet ve fe
laketin anahtarım veren bu mektup· 
lardan bazılarını naklediyorum: Balkanlarda 

Nazi Faaliyeti 
[Yazan: M. ZEKERiYA] 

Dünkü yazunda llitler ve Şahtın 
beyanatına dayanarak Almanyanın 
nalkanlara ve Türkiyeye doğru uzan 
blıya başladığına işaret etmiştim. 

Bugün bu tehlike üzerinde bir de· 
fa daha durmak istiyorum. Çiinkü 
Nazi Almanyasınm takip ettiği Dran~ 
~ach Osten (Şarka doğru) siyasetinin 
çizdiği yol üzerinde biz de bulunuyo
l'uz. 

Almanyanın bu siyaseti yeni değil 
dir. 

Ritler "Kavgam,, adlı eserinde der 
ki: "Biz A vrupanın garp ve cenubun& 
'1zanmaktan vaıgeçiyor ve gözleri
hlizi şarktaki topraklara çeviriyo • 
ruz.,, 

Buradaki Şark kelimesinden kas
fedilen mana da Elwyn Jones isminde 
bir İngiliz muharririnin "Hitlerin 
Şarka doğru gidişi,, adında neşrettiği 
kitapta şu şekilde izah edilmektedir: 

"Nazi Almanyanın Cenubu Şarki 
Avrupasma yayılma planı bir sır de
ğildir. Nazi liderleri bunu her fırsat 
ta gürültü ile ilan etmekten çekinme 
tqişlerdir. Hitlcr "Kavgam,, adlı ese
rinde de bunu açıkça yazmıştır. llit
ler hiçbir zaman Şarka doğru yürii
hlck siynsctinden vazgeçmemiştir. 
t). -~t.: n-•-- ıc--1 • .-. ;.an.~11\ Al: 
nıan<liplomıısisi için yeni bir şey de-
ğildir. Cihan harbinin en mühim se
beplerinden biri de bu siyaset olmuş 
tur. Bitler bu hususta imparator Vil
hclmin siyasetini takipten başka bir 
§ey yapmamaktadır. Yeni olan şey sa 
dece tatbik edilen tekniktir. Çünkü 
~nzilerin küçük devletlere nüfuzln
r-ı, imparatorluk devrine nispetle, da
lıa sistematik ve daha akıliinedir. Na
liler şimdi Berlinden diğer memle -
ketlerin dahili işlerine karışmak için 
l>lanlar yapmaktadır. O memleketler 
de gazeteler satın alınıyor, serbestçe 
l>ropaganda yapılıyor. Hatta suikast
ler tertip ediliyor ve cinayetler işle
lıiyor. Mürteci unsurlar para ile elde 
tdilmekte, yetiştirilmekte \'e silfıhlan 
dırılmaktadır. 

"llitlerin siyasi programının temeli 
iktisadi hulUldür. Bunu Şaht ustaca 
idare ederek bu küçük devletleri iktı
•aden Almanyaya tabi bir vaziyete 
düşürmektedir. 

"Nazilerin gayeleri Baltık denizin
den Adiryatik denizin~ ve Rein neh
tinden Dinyestere kadar uzanan bir 
A.Inıan Orta Avı upası \•Ücuda getir
lttcktir. Almanya Sovyet Rusyanın 
tarbi Avrupa ile olan bağını tama
itten kestikten sonra ordularını Çc • 
ltoslovakya üzerinden Rusyaya sev
ltetnıck emelindedir. 

''Almanyanın Cenubu Şarki Avru 
l>adaki siyaseti Bitlerin ''Psikolojik 
taarruz,, dediği usul ile müttefikler 
lraıanmaktır. Bu gayeye varmak için 
.\lınanya müstemleke taleplerinde se 
•~ııi kısaltmış, ve İngiltere ile dost ge 
Sııırnek arzusunu göstermiştir.,, 

llu zat bu mukaddimeyi yaptıktan 
~rırıı Nazilerin Orta Avrupa memlc
I CtJcrinde yaptığı propagandayı, kul 
f ~dığı metotları, elde ettiği rnuvaf-
llkıyetJcri anlatmaktadır. 
J\vusturyanın i§galinden sonra ha

lı.tlanan bu zemin üzerinde Almanya 
~l'lubu Şarki A vrupada seri bir si
~aaliyete germiştir. 

Türkkuşu Şubesi 
İ<:onya, (TAN) - Türkkuşu Konya 

"-abesi Nisanda açılacaktır. Şimdiden 
tn·· 

liracaat eden 67 gençten 37 sinin 

'1lıht vaziyetleri Türkkuşuna girmi

~~ tnüsait bulunmuştur. Bunlardan 
Si kızdır. 

vuıturya hadiseleri, Her A Hitler tarafından tutu
lan siyasetin esaslarını ve he
defini aydınlatmıttır. Her Hit
lerin maksadı, maddi kuvvet 
bakımından üstünlüğünü, hem 
de bu kuvveti kullanmıya lü
zum görmeden, istismar et
mektir. Bu siyasetin tekniği, 

tam hazırlıktan sonra, tam 
vaktinde, ve tam yolunda, tam 
intizam içinde harekete geç7 
mektir. Fakat, bu tekniğin en 
mühim noktası, tam hazırlan
maktır. 

Vaziyet bu merkezde oldu
ğuna göre Her Hitler, acabr 
bundan sonra ne yapacak ? 

Birinci hareket : 

Her Hitler, ilk hareketine baş
lamış ve tamamlamaya yaklaşmış 
bulunuyor. Maksat, ltalya ile bir
likte ispanyayı .fethetmektir. Bu 
hareket, Her Hitlere iki istifade 
temin edecektir. Birincisi Sinyor 
Mussolininln Avusturya hadisele
rinde ve Alman askerlerinin Bren
ner geçidine inmelerini temin yo
lunda aldığı vaziyete mukabil is
panya hesabına cömertlik göster
mektir. !kincisi: Ingiltere ile Fran-
~~,,~:-. .. 1....- __ ,_ ...... _ ... :1. ........ 

nın içine almaktır. 

B ugün, Almanya ile Italya
nın hududu birleşmiştir. 

Bu hadise yalnız Trieste'yi değil, 
bütün Italya yarımadasını Her Hit 
lerin emrine amade kılmıştır ve 
bu yüzden Almanyayı, bir Akde
niz devleti saymak icap eder. Al

mıınya, artık, İtalya ile birlikte 
Alman askerlerini Afrika ve As
yanın her tarafına taşımak kudre
tini haizdir. Almanyanın endüs
tri kaynakları, Italyanın tersanele
rile birleşerek bu askerleri. hima
ye edecek gemileri inşa edebilir. 
O halde, bu iki devlete göre, ı~ 
panyayı komünist aleyhtarı çek
mek te akli selim iktizasıdır. Buna 
karşı gelecek bir şey varsa, deniz 
kuvvetinin tehdidi ve Fransa kuv
vetinin engel olmasıdır. 

İspanya macerası muvaffak o
lursa alınacak neticeler çok geniş 
olacaktır. 

Balear adalan, Fransa ile şima
li Afrikadaki Fransa müstemle
keleri arasındaki deniz yoluna ha
kimdir. Sonrn, Prene hududu, Fran 
sanın Avrupadaki hududunun üç
te birini tehdit eder. Bu hududun 
Ren ve Alp taraflarından da teh
dit altında bulunduğunu nazarı 
dikkate almak lazımdır. ispanya 
Fasına ve Endülüse hakim olmak, 
garbi Akdeniz methaline hakimi
yeti, Ingilterenin elinden alarak 
Italya ve Almlmyaya devrediyor 
ve Corunna ile Vigo adalarındaki 
deniz üsleri Ingiltcrenin ticaret 
yollarını tehdit ediyor. 

l kinci hareket : 

1 kinci hareketin Çekoslovak
yaya karşı olacağı şüphe 

götürmez. Her Hitler, imkan bu -
lursa, bu hareketin askeri bir teca
vüz mahiyeti almaması çok muh
temeldir. Halihazırda Avusturya
daki Alman askerleri, Brenner' 
deki askerler hilafına, Çekoslovak 
ya hududundan uzakta bulunuyor
lar. Berlin de, Almanyanın Çekos
lovakyaya karşı, düşmanca bir ha
rekette bulunmadığını temin et
mektedir. Anlaşılan Her Hitlerin 
ilk teşebbüsü, Çekleri biribirinden 
ayırmak olacaktır. Ve Çekoslovak
yadaki sağ partilere, lngilterede 

Mister Eden'in başına geleni Dr. 
Benese yaptıkları takdirde kendi 
tarafından müsait şartlarla kar
şılanacaklarını ihsas edecektir. Bu 

teşebbüsü takip edecek hareke~, 
Çekoslovakyadaki Alman ekallı
yetlerinin mümessili olan Henlayrı 
taraftarlarının bağlarını, Çeklerin 
elile çözmektir. Şayet bu plan mu
vaffak olmazsa, Her Hitler, kuvvet 
istimalinden evvel, daha başka bir 
koz oynıyabilir. Malum olduğu 
veçhile Lehistan ile Macaristan
da da Alman ekalliyetleri vardır. 
Bunların ve diğer komşuların yar
dımiy le, Çekoslova~y~ya karşı e
konomik zecri tedbirler tatbik et
mek, ve itiraz ettikleri takdirde 
F.ransa ile Jngiltereye meydan o
kumak mümkündür 

Almanya, Lehistan ve Maca· 
ristanın yardımiyle şu ve· 

ya bu planla Çekoslovakyaya bo· 
yun eğdirdiktcn sonra orta A vru
panın baştanbaşa Alman hakimi -
yetine boyun eğmesi bir emrivaki 
olur ve Her Hitler birkaç katlı bir 
bina vücude getirmeye imkan bu
l ur. Italya ile Lehistan bu binanın 
döşeli dayalı üst katında yerleşe
cek, Macaristan ve Yugoslavya da 
kendilerine göre birer daire işgal 

edecek. Romanya ve Bulgaristan 
alt katta oturacak ve Çekoslovak-
' cı uvuıı::ıınu.. -, c:~ uuıu . .cına 

gerçi biraz alameriken olacak, fa- , 
kat bununla beraber sağlam da ku-

1 rulabileccktir. Çünkü, Hitler, kur
duğu binanın siyasi harcını karış
tırmakta mütehassıstır. Onun için 
Yahudi düşmanlığını Leh,Macar ve 

Romanyanın aşağı sınıflarını Al
manlara bağlamak için çimento 
gibi kullanıyor ve yalnız bu çeşit 
çimentoyu kullanmakla kalmıyor, 
"toprak açlığı,, adını vereceğimiz 

diğer bir nevi çimento ile Lehli, 
Macar ve Swob çiftçilerinin işta
hını, Sovyet Birliği ve komünizm 
aleyhinde düşmanlıkla kabartıyor. 

Almanyanın bir hamlede ühak ediverdiği Avuıturyadan bir 
manzara: Yeni Avuıturya eyaletinin merkezi Viyana 

Bundan başka orta Avrupa mem- Ingilteredeki infiratçıların anla 
leketlerine, dört garbi Avrupa dev- dıklan nokta, infiradın yalnız bir 
!etinin inhisarı altında kalan müs- coğrafya, bir taktik, yahut tesli-
temlekelerden hisseler vaadetmek hat meselesi, olmadığından, me-

te var. sele, ideal ve medeniyet mesele-

Daha ıonra ne olacak? sidir ve her şeyden evvel bunlar 

E vet, daha sonra ne olabilir? 
Almanya acaba şarka doğ

ru mu, garba doğru mu ilerlemek 
ister? Yani Ukraynayı mı ele ge
çınn , y s mus e e mı 

zaptetmek peşinde koşar? Müstem 
lekeler işi, kan dökmeden zafer • 

ler kazanmak siyasetine daha uy
gundur. O takdirde bütün faşist
lik dünyasının Fransaya karşı fa
aliyete geçmesi ve iktısadi tazyik 

ile iktifa etmiyerek Fransa demok 
rasisini tahrip için her çareye baş
vurması beklenir. 

Ingiltereye gelince, o da muka
vemetin imkansız bir hale gelece
ği sırayı beklemekle, belki de har
be girmemiş olacaktır. Fakat, bu
na mukabil Hitler, oyunu baştan 
başa kazanacaktır. 

tehlikededir. Viyanada naziliğe 

düşman olanların geçen hafta için· 
de uğradıkları akıbet, bu bakım-

dan çok acı bir ihtardır. 

1 ngiltere, her ne pahasına 

olursa olsun barış siyaseti
ni bırakır da sulh pahasına da ol
sa, hürriyet davasını ele alırsa, o 
zaman onun da birtakım hareket· 
lerde bulunması gerçekleşir. Bu

nun için, Ingilterenin Churchill ta 

rafından istenen şeyi yapması uı
ruridir. Yani Ingiltere, Milletler 
Cemiyetine bağlı olduğunu ilan et

meli, ve Ingiltere ile Fransanın et
rafında diğer devletler. tecavüze 
karşı mütekabil müdafaa muahe
desi yapmalıdırlar. Bu muazzam 

ittifakın kuvvetleri birlikte hare
ket ederek her şeyden evvel Is -
panya macerasına karşı "hayır!,, 

diye bağırmahdır. 

0:-b Avrupaya gelince, bütün 
Tunanın stratejik anahtarını ver -
dikten sonra, burasının encamı ne 
olabilir? 

Evli bir erkek diyor ki: 
"Benim tecrübeme göre evlilikte 

mesut olmak için bÜ kaidelere riayet 
şarttır: 

Kannıza hakim olmıya çalıımayı· 
nız. 

Onu başkaları yanında küçfik dü· 
ıürmeylniz. 

Evinize dost diye yabancı erkek 
sokmayınız. 

Karınızla münakaşa etme)iniz, da 
ima ona hak verir görününüz. 

Evin masrafını karınıza gördürü• 
nilı \'e karışmayınız. 

Kadını f ethetmck için bunlar ki~ 
fidir.,, 

* Bir e\•li kadın yzıyor: 
"Evlilikte mesut olmak için iki ta.: 

rafın görüş ve duyuşlarının ayni ol• 
masına lüzum yoktur. Fakat iki ta• 
raf ta biribirlerinin fikir ve duyıula~ 
rına hUrmet etmelidir. 

Ailede uf ak tef ek kavgalar yuvayı 
bozmıya kafi değildir. 

On dokuz. senelik evliyim. Mesut 
olmadığım günler sinirlerime mah~ 
kum olduğum anlardır.,, 

* Diğer bir kadın yazıyor: 
"Evlilikte muvaffakıyetin ıırn; 

iki tarafın da biribirine karşı milsa• 
mahakar hareket etmesi ve böyle 
hareket etmiye mecbur olduğunu bil": 
mesidir. 4 

"Muvaffak olmu~ bir evlillibt i· ) 
kinci şartı da. hayatı gelire göre uy 

durmasını bilmektir. E,·de çocUk ~ 
lup olmaması saadete tesir etme:r:. İki 
tarafın da hayatı olduğu gibi alma~ 
ları kafidir.,, 

* Bir erkek yazıyor: 
"On yedi senelik evliyim ve mesu.' 

dum. ÇünkU: 
"Karımın işlerine kanşmam. 

"Ev kadının yeridir, ona serbesti 
vermek lazımdır. 
"Karıma geçinecek kadar para ve-: 

ririm. 
"Karım mükemmel yemek pişirir; 

ben de onu takdir etmekten çekin· 
mem.11 

* Bir kadın yazıyor: 

Çok Dost Kazanmanın Yolu Fakat, Ingiltere ile Fransa, bu
gün de birlikte hareket ederlerse 
Her Hitleri, Çekoslovakyaya karşı 
daha insaflı bir hattı hareket tut-

"Ben bedbahtım.Çünkü koram hot 
kam ve cakacı bir erkektir. Onun bu 
halleri beni sinirlendirir. Ben daha 
nişanlı iken onun bu hallerini gör· 
müş, fakat ehemmiyet vermemiştim. 
Fakat sonra hayatta beraber yürü· 
dükçe, onun palavraları, cakalan ve 
yalanları sinirime dokunmıya baş· 

ladı. Bugün artık tahammül edemi· 
yorum. 

N apolcon'un Konstan ismin
de bir hizmtçisi vardı. Ga· 

yet güzel hiliırdo oynardı. En mü
him vazifesi de Napoleon'un kan
sı Jozefin'le bilardo oynayıp onu 
eğlendirmekti. 

Napoleon öldükten sonra Kons
tan hatıratını yazdı. Hatıratında 

der ki: "Bilardoda usta idim, fakat 
daima yenilirdim. Çünkü yenil
mek Jozcfini memnun ederdi. O
nu sevindirmek oyunu kazanmak· 
tan daha zevkli idi.,, 

Bu küçiik fıkradan alınacak 
ders şudur: 

Miişterilerimizle, dostlarımızla, 

sevgililerimiz, karı veya kocaları· 
mızla münakaşa ettiğimiz zaman 

rnağlUp olmuş görünerek onları 
sevindirelim. 

Buda der ki: "Kine kinle muka· 
bele ederseniz söndüremezsiniz. 
Kini sevgi söndürür.,, 

Bir anlaşamamazlık olduğu za· 
man bunu münakaşa ile halletmek 
nadiren mümkündiir. Münakaşa 
iki tarafın da sinirlenmesini, işin 
inada binmesini mucip olur. İş ina
da bindikten sonra da hakikati 
bulup ayırmak mümkiin olmaz. 
Münakaşa iyi şeydir, fakat mu

hatabınızın tahammill derecesini 
evvelce bilmeniz şartiyle. Çok 
kimseler münakaşaya tahammül 

edemezler. Hele tenkide taham· 
mül eden yok gibidir. İnsan ne ka· 
dar olgun olursa olsun, yaptığının 
ve söylediğinin beğenilmesini is
ter. Tenkit ve münakaşa daima 
bir yara ve bir iz bırakır. Bu yara 
zaman ile kapansa bile yeri kalır. 

Hayatta mu\'aff ak olmak için 
ise herşeyden evvel muhitimizde
ki insanlarla iyi geçinmek, onla· 
rm gönüllerini kazanmak mecbu
riyetindeyiz. Herkese karşı dikine 
giden nihayet bir pn yalnız kal· 
nnya mahkiamdur. Kendimizi sev
direbilmek itin de evvela karşı
mızdakini sevmesini ·bilmek la
zımdır. Kimsenin gönlünü kırma
mak, herkese ho' görünmek, onla· 
rın fikirlerini kabul etmek hunun 
en basit yollarıdır. 

Nazik olmak demek, hakkından 

vazgeçmek demek değildir. Fakat 

bu yolla hak daha kolay ve daha 

çabuk temin edilir. Karıınııdakini 
nezaketinizle fethetmesini öirendiği 
niz zaman, o da size karşı muame
lesini değiştirir. O da size ayni yol 
da mukabeleye mecbur olur. 

Hayatta çok dost sahibi olmak 
kazançların en bilyilfildilr. Çok 
dost kazanmanın yeglne yolu da 
budur 

maya mecbur edebilirler. O halde 
doktor Benesin dediği gibi, Alman 
ekalliyetleri meselesi lngiltere ve 
Fransa ile konuşulmalıdır. Alınan 
ya ve Fransa, adaletin yerini bul
duğuna inandıktan sonra, ikisi de 
Her Hitlere tecavüzden sakınma-
yı tavsiye etmeli ve tecavüze te
,Şebbüs ettiği takdirde mukabele 
göreceğini anlatmalıdır. 

Nişanlı iken gördüfüniiz kusurlan 
ieçer sanmayınız.,, 

HENDEKTE: 

Bataklıkları 
K .. ı··ı Hülasa, vaziyet Mister Eden ta- OY U er 

rafından söylendiği gibi metaneti ~ K k 
emrediyor. Ingilterenin de bu ha- urutaca 
klkati anlamak üzere olduğu göze Hendek, ~TAN) - Sıtma müeade~ 
çarpıyor. le mıntakamızın 69 köyünde 18706 ki 

ELBÜSTANDA: 
şi muayene edilmiş, 2764 kişide da· 
lak bulunmuştur. 6868 kişi tedavi al
tına alınmıştır. Bunlara altı ay içln-

Sakal ve Çarıaf Kalmadı de 44 kilo 316 gram klninle, küçük 
Elbüstan, (TAN) _ Bazı köyler- çocuklar için 1223 adet tatlı ökinin, 

51 kinye ampülü ve 640 kuvvet komde göğüslerine kadar sakal uzatan-
primesi sarfedilmiştir. 

lar, kaymakam Cemil Bingöl ile jan- Sıtma mücadele heyeti, kasabamız 
darma kumandanı Abdülkadir Ok- içindeki bataklık, lağım ve suların 
yay tarafınd~ buraya çağırılmışlar ıslahı için on beş yaşından altmış 
ve iki hafta içinde hepsinin sakallan be§ yaşına kadar olan kasaba halkı
tırq ettirllıniftir. nm üçer gün çalıştırılmasına karat' 

Mahalle aralarında son zamanlar- vermiştir. Bedenen çalışmak istemi
yenler, belediyenin rayici üzerındt'n 

da tek tük görülen çarşaflı kadın

lar da bugünlerde manto giymiye 
para vereceklerdir. 

Bu mesai sayesinde 
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1 - Harbiye takımı, dün tek başına kaldığı sahada seramoni yapıyor. 2 - Süvari okul mükafatının birincisi Cevat Giirkan, ikincisi Saim 

Milli Küme Karşılaşmaları ~~~~~~~~ 

~ Milli Küme ~ Binicilik : 
~ Puvan Cetveli ~ 
~ f ı g, ~ Güneş Takımı, Dün 

lzmirdeki Maçta 
Oçoku 2 • O Yendi 

lzmir, 27 (Tan muhabirinden)
Milli Küme maçlarına yağışlı bir ha
vada bugün de devam edildi ve Gü
neş - Uçok karşılaşması 2-0 Güne
§in lehine neticelendi. Yağmur maç 
saatinde adeta sağnak halini almıştı. 

Oyuna dördü 10 geçe hakem an
trenör Hores'in idaresi altında Güne
şin vuruşu ile başlandı. Top beşinci 
dakikaya kadar ortalarda dolaştıktan 
gonra yağmur topun seyrini takip 
edemi_secek kadar ıpandığından ha 
kem oyunu tatil etmek mecburiyetin
de kaldı ve 10 dakika sonra yağmur 
durur gibi olunca oyuna tekrar baş
landı. 

Bu devrede oyun 20 dakika kadar 
Uçok'un hakimiyeti altında geçmesi
ne rağmen Izmir takımı bir netice 
alamadı. Yavaş yavaş açılan Güneş 
hakimiyeti kendi lehine çevirerek 
Uçok kalesine sık sık akınlar yapmı
ya başladı. 

23 ühcü dakikada Güneşin soldan 
yaptığı bir hücumunda Rebii topu 
kaleye gönderdi. Hakkı ayağı kaydı
ğından topu bloke edemedi ve Sala
hattin yetişerek Güneşin ilk golünü 
kaydetti. Devre de 1-0 Güneşin le
hine bitti. 

ikinci devrede U çok çok gayret 
gösterdi, fakat, gol çıkaramadı. Gü
neşliler 33 üncü dakikada Niyazinin 

ikinci Küme: 

ayağiyle ikinci sayıyı da kazandılar. 
Oyunun son dakikasında bir Uçok 
hücumunu Reşat favullü bir surette 
durdurduğundan hakem penaltı ver
di. Fakat Namık bu fırsatı hafif bir 
vuruşla kaçırdı ve maç 2-0 Güneşin 
galibiyctile bitti. 

lstanbulda: 

Fenerbahçe, DUn 

Sahaya Gelmedi 
Malum saha ihtilafı yüzünden Fe

nerbahçc - Harbiye maçı, dün, ya
pılamamıştır. Gerek Spor Kurumu, 
gerek Fenerbahçe noktai nazarların
da ısrar etmişler, ve Fener oyuncu
ları Üçok maçında olduğu gibi dün 

de sahaya gelmemişlerdir. Harbiye 

takımı, bir merasim yaparak saha

dan ayrılmıştır. 

Milli küme talimatnamesine göre, 
iki maça gelmiyen takımların milli 
kümeden ihracı icap etmektedir. Fa
kat, Fener gibi senelerce şampiyon
luğu muhafaza etmiş ve milli takıma 
bir çok oyuncu vermiş bir klübün 
böyle bir muameleye maruz tutulmı
yarak bu işe bir hal çaresi bulunaca
ğı ümit ediliyor. 

Bisiklet : 

~ Takım ~ g 0 c :; ~ 
~ . ~~ ~ ~ i 1l ~~ 
~ ~"m::E<>ıı.~ 
~ ~ ~ Güneş 7 7 27 7 21 ~ 
~ Beşikta:ı 6 5 1 18 3 17 ~ 
~ tlçok 8 3 5 7 16 14 ~ 
~ Harbiye 6 3 1 2 8 5 13 ~ 
~ Muhafız 8 1 2 5 9 21 12 ~ 
~ Galatasaray 5 2 3 5 14 9 ~ 
~ Fenerbahçe 6 1 2 3 12 7 8 ~ 
~ Als:ıncak 6 1 - 5 6 19 7 ~ 
~~~i&.~~~ 

; 

Marmara mükafatını hatasız 
kaz.anan k üçük Leyla 

Atletizm: 

Mevsimin İlk 
Müsabakasında 

Alınan Neticeler 
İstanbul Atletizm MonitörlüğJ 

tarafından tertip edilen mevsimin ilk 
atletizm müsabakası dün Kadıköy 

stadında yapılmıştır. Atletizm ajanı

nın gelmediği ve davet edilen birçok 

Dünkü Konkur 
Hipikler Çok 
Zevkli Oldu 
Hafta içinde Avrupaya gidecek bi

nicilerimizi son bir defa daha halkı
mıza göstermek gayesiyle tertip edi
len Konkur Hipik'ler dün Harbiye
deki Sipahi Ocağında yapıldı. Büyük 
bir kalabalık tarafından takip edilen 
bu müsabakalar, baştanbaşa derin 
bir alllka ve zevkle takip edildi. Dün 
kü neticeleri yazıyoruz: 

Marmara l\fiikafak 

Sipahi Ocağı talebelerine mahsus 

olan bu müsabakada mani adedi 10, 

yükseklik 90 santimdi. Müsabıkların 

""""' kiiçü~i.t.olan.Bayan Levla bir tek 
hata yapmadan Efe kızı ismindeki at 

la birinci geldi. 

Boğaziçi Miikafatı: 

Süvari Binicilik Okulu subayları

na mahsus olan bu müsabaka mani 

adedi 12, yükseklik 1,25 santim idi. 

Neticede Horoz isimli atla H. Pulat 
birinci olmuştur. 

:\'luhafız Alayı Mükafatı: 

Her nevi atlara binmiş subaylara 

mahsus olan bu miisabakada mani a

dedi 14, yükseklik 1,30 idi. Kasırga 

isimli atıyla asteğmen Kudret hata

sız bir parkur yaparak birinci geldi. 

Siivari Okul u l\liikafatı: 
Her nevi atlara binmiş bütün su

baylara mahsus olan bu müsabakada 

mani adedi 14, yüksek1ik 1,50 geniş

lik 4 metre idi. Neticede yüzbaşı Ce

vat Gürkan Yıldız isimli atıyla hari

kulade parkur yaparak Saim Pulat

kanın elinden birinciliği adeta zorla 
aldı.Avrupada yine büyük muvaffakı 

HilCil Takımı 
Şampiyon Oldu 

Müsabakaların ilki 

Dün Yapddı hakemlerin bulunmadığı bu müsaba- yetler kazanacaklarından şüphe et-
kalar, Monitör Nail ve eski milli at- b 

Ikinci küme lig maçlarına, dün Şe
ref ve Kadıköy statlarında devam e
dilmiş ve Hilal ikinci küme şampiyo 
nu olmuştur. 
Hilal - Davutpaşa: 

Kadıköy stadında Hilal 'le Davut
paşa takımları karşılaşmış ve Hilill 
2 - 1 galip gelerek ikinci küme şam 
piyonluğunu kazanmıştır. Hilfillileri 
tebrik ederiz. 
Beylerbeyi - Feneryılmaz: 

Şeref stadında Beylerbeyi ile Fe
neryılmaz takımları karşılaşmış ve 
Beylerbeyi baştanbaşa hakim bir o
yundan sonra 5 - 1 galip gelmiştir. 
Anadoluhisar - Gençler: 

Şeref Stadında ikinci oyun Anado
luhisar ile Galatagençler Birliği ara
sında yapıldı. Ve Galata Gençlerbir
liği kuvvetli rakibini 3 - 1 mağlUp 
etti. 

İstanbul bisiklet ajanlığı tarafın
dan seri halinde tertip edilen bisik
let müsabakalarının birincisi dün 
Mecidiye köyünde 20 kilometre ola
rak yapılmıştır. Bu müsabakalar se
kiz hafta devam edecek ve her haf ta 

mesafeler artırılarak son müsabaka 

125 kilometre üzerinden yapılacak-

tır. 

Dünkü müsabakada Fener Yılmaz 
dan Hurkum 42 dakikada birinci gel 
miştir. 

ları arasındaki maçlarını bitirerek 
şampiyon olmuşlardır. Sarısiyahlıla

rı tebrik ederiz. 

Galatasarayh Adnan, 
Hastanede 

Cumartesi günü yapılan Galatasa-
ray - Harbiye maçında bir çarpış-

mediğimiz binici subaylarımızı te -
!etlerimizin bazıları tarafından bü-
yük bir muvaffakiyetle idare edildi. rik ederiz. 

--------~~~~~~~~ 
Yağmur dolayısile pistin bozulma

sı yüzünden dereceler nisbeten dü

şük oldu. Müsabakalara muhtelif mil

letlerden ve bilhassa. Haydarpaşa ve 

Boğaziçi liseleri sporcularından iki 

yüze yakın atlet iştirak etti. Alınan 

dereceleri yazıyoruz: 

100 me.tre: 

l Irfan (Deniz liseleri) 

II Haluk (G. S.) 
200 metre: 

. 11.5 

1 Irfan (Deniz liseleri) 24.5 

400 metre: 

I Cemal (G. S.) 54.9 

lI Ekrem (Fener) 

800 metre: 

4X l00 Bayrak: 
I Galatasaray takımı 
Il Fener ,, 
110 Manialı: 
I Yavruyan 
Il Madencis 
Gülle atma: 

(Güneş) 

(Kollej) 
20 

I Çubuk (Fener) 11.21 
il Şeri! (Güneş) 

Disk atma: 
I Yavruyan (Güneş) 36.15 
11 Şerif (Güneş) 

Cirit: · , 
1 Necdet (Boğaziçi lisesi) 47.90 
11 Şerif (Güneş) 

Uzun atlama: 
1 Şahap (Boğaziçi lisesi) 6.05 
II Suphi (Haydarpaşa lisesi 
Uç adım: 

O gün kasaba yine bayram 
yapıyordu. Mavi gök altın

'da yeşil çimen sahada uzanan kır
mızı kiremitli evler, pencerelerini 
açmışlar, beyaz dişli bir Suvanga 
yerlisi gibi sırıtıyorlardı. Sirkin 
kasabada ikinci haftası idi. 

Şehrin kahverengi taş döşeli so
kaklarında büyük bir kaynaşma 
vardı. Parkın içi mahşer gibiydi. 
Güneş, yeni hayata dönmüş bir ın
san gibi mesut ve neşeli bütün par
laklığı ile yükseliyordu. Mavi se
ma, yeşil ovalar, billur gibi akar 
su1ar şendi. Hatta yüzü her zaman 
asık duran hindiler bile geniş yap
raklı tüylerini açmışlardı. Herkes 
şendi. Herkes mesuttu. Yalnız, 
- işte tuhaf olan burası idi ya -
birisi; bir palyaço neşesizdi. Kü
çük çadırında başını iki elleri ara
sına almış düşünüyordu. Herkesi 
güldüren yüzü asıktı. Zavallı pal
yaço, fışık olmuştu. Bu tuhaf bir 
başlangıçtı. 

K asabaya geldiklerinin ikinci 
günüydü. Ilık bir ilkbahar 

havası. Çiçekler, güzel kokular ve 
yarım kavun şeklinde ayla süs
lü, Lafonten'e göre klasik Şelly'ye 
göre romantik bir geceydi. Pa1ya
ço, ömründe en çok o gece eğlen
di. Kitarasını en güzel o gece çal

di. Oyunda, bir kadına ilanı aşk 
eden palyaçonun kadından yüz 
bulmaması üzerine ona dilini çı

karması ve sonra da uzun lastik 
bıçağını kalbine saplıyarak elbise
sinin altındaki kırmızı boya kesesi
ni deşip kanlarını akıtması ve ö
lürken de bir horoz gibi ötmesi her 
kesi çok güldürmüştü. Bir seyir
ci: 

- Şu Enriko'nun dilini çıkar
ması yok mu, insanı gülmekten çat 
latır, diyordu. 

Bunu seyircilerin hepsi alkış
larla tasdik ediyorlardı. 

Sahneye yakın bir locada yeni 
.,.,..,...,., hl,. """'hı> ~iil kı:ı.dar :nA7ik 
güzel bir kız, küçük kırmızı du-
daklarının üzerinde tatlı bir tebes
süm olduğu halde palyaçoyu alkış
lıyordu. 

l\fadelena ismindeki bu güzel kız, 

ihtiyar bir asil olan babasıyle iki 
güride bir bu locaya geliyordu. Ah 
bu alkışlar, Enrikoyu ne kadar bü
yülüyordu. Onun attığı ufak bir 
çiçek demetini günlerce su içeri
sinde saklıyor, solmamasını, kay
bolmamasını istiyordu. 

Enriko bu genç kıza aşık olmuş
tu. Sahnede herkesi güldürürken, 
bilhassa onun güldüğünü görmek,· 
ona tatlı ve iç gıcıklayıcı bir saa
det veriyordu. Saatlerce söyle
mek, bağırmak, güldürmek ve ağ

latmak istiyordu. 
Madelena, palyaçoyu o kadar se

viyordu ki, baabsı hazan "Yavrum 
burada eğleniyor musun? Sıkılmı
yorsun ya " dediği zaman kızca
ğız, palyaçoyu çok sevdiğini ve 
onun maymundan daha tuhaf ol
duğunu ve küçük Bolerosunu ona 
aratmadığını söylüyordu. (Bolero, 
genç kızın iki sene evvel kaybo
lan köpeği idi.) 

B ir gece evvel palyaço yine 
en büyük şaklabanlıklarını 

yapmıştı. O gece beyaz ipek elbi
seler giymiş, ·bir melek kadar gü
zel Madelena, yanında uzun boylu 
yakışıklı bir delikanlı ile beraber 
gelmişti. Oyun devam ederken, 

güzel sarışın başını o genç ada
mın omuzuna dayamıştı. Palyaço 

1 sta n bulspor B Takımı ma neticesi yere düşerek kolundan 
Şampiyon Oldu yaralanan Adnan, hastaneye kaldırıl 

Dün Şeref Stadında birinci küme mıştır. Kolunun, bilek kemiğinden 
B takınılan arasındaki maçlara de- kırıldığını, ayni zamanda dirsekten 
vam edilmiş ve Güneş - Topkapı çıktığını teessüfle öğrendik. Adnana 
ı _ ı berabere kalmışlardır. Beykoz bir an evvel sıhhatler temenni eder, 
uhaya gelmediğinden fstanbulspor- Galatasaray klübüne de "geçmiş ol
lular hükmen galip elerek B takını- sun,, deriz. 

1 Recep (Gi.ineş) 2.06 

II Cevdet (!.S.) 

1500 metre: 

I Süreyya (Boğaziçi lisesi) 12.58 
Il Necdet (Boğaziçi lisesi) 
Yüksek atlama: 

nasıl oynadığını bilmiyordu. Oyu -
nu bittikten sonra herkes onu de
lice alkışlıyordu . .Madclena küçuk 
küçük güller atıyordu. Attığı bu 

çiçekler palyaçonun yüzüne, göğ
süne dokundukça elile kalbini tu
tarak, en can alıncak yerinden vu
rulmuş bir yırtıcı hayvan gibi 
içinden feryat ediyordu. Bir iki 
d akika sonra çadırının içinde, top-

I Serkis (Halkevi) 4.36 
11 Minas (Kasımpaşa) 

5000 metre: 
1 Artin (B. J.) 16.34 
il Hüseyin (D. S.) 

I Necdet (Boğaziçi lisesi) 1.70 
11 Süreyya (Haydarpaşa lisesi) 
Sırık atlama: ' 
1 Münir (Güneş) 3.10 
11 Vasfi (Haydarpaşa lisesi) 

-~1 1111111 11111111 1 1 1 1111 1~ 

rağın üzerine oturarak, güldürdü

ğü insanların kahkahaları devam 
ederken içini çeke çeke ağlıyor
du. "Palyaço Enriko" diye söyle
niyordu. "Sen kim, o kim?" için
den bir his "Bu, aşktır" diyordu. 
Derdini kime söyliyebilirdi. Güler
ler, alay ederlerdi. Fernandoya 
mı? Oh hayır! Ona da söyliyemez
di. Bunu kendi kendine itirafa bi
le cesaret edemiyordu. Oyunu bit
tikten sonra çadırına kapanıyor v~ 
ya tenha yerlerde dolaşmaya gidi
yordu. Işte o zamanlar onun attı
ğı çiçekleri kokluyor, öpüyor ve 
kalbine bastırıyordu. Bazan bu çi
çekleri yastığının altında saklı· 
yor, "bu çiçekler, ah bu çiçekler, 
beni öldürecek" diyordu. 

N ihayet karanlık bir gecede; 
karanlıktan daha fena bir 

haber işitti. Madelena, Donaldo ile 
e\'leniyordu. Beyninden vurulmu
şa döndü. Ertesi gün üniformalı 
bir uşak geldi. Sirk sahibinden 
palynçonun şatoda verilecek eğ
lenceler için gö.nderilmesini iste
di. Onu l\fadelena davet ediyor
du. Enriko: "Yarabbim, ona söyle 
mcliyim. Kendisini ne kadar sev

diğimi söylemeliyim.,, diye mırıl • 
dandı. Akşama kadar çadırından 
çıkmadı. Kasabanın lambalan he
nüz yanmaya lbaşladığı zamat\ ça
dırının .-..d ' orolı.klandı.~ir 

kukuleta gözüktü. Fernando: "En• 
riko çabuk ol, şatodan bir araba 
gelmiş, seni götürecek" dedi. Pal
yaço kaşlarını kaldırdı. Ihtiyar 
arkadaşına baktı ve "biliyor mu· 
sun Fernando" dedi. Fernando 
"neyi?" diye sordu. Sustu, sesini 
çıkarmadı. Yalnız "hiç" diye ce
vnp verdi. Sonra yüzünü boyama
ya başladı. Kalbi çatlıyacak gibl 
atıyordu. Sanki oradan kan sıiı
yordu. 

Elbiselerini giydikten sonra ki· 
tarasını koltuğuna aldı. Fernando
ya "Adiyo amigo" dedi. 

Şatoya geldiği zaman herkes o
nu alkışlarla karşıladı. Ellerini ha· 
vada oynatarak, küçük yabani gül• 
lerle süslenmiş sahneye fırladı. 
Kitarasını kuvvetle çalarak davet" 
tileri susturdu. 

"Sinyorina, Sinyora,, diye sö
ze başladı. "Enriko sizleri eğlen" 
direbilirse çok memnun olacaktır ... 
Ve h~r zaman yaptığı gibi elini 
kalbine bastırarak: "Lakin muh" 
terem dinleyicilerim, Enriko has
tadır. Hem de kalbinden hasta"• 
dedi. 

G "niş bahçen in ortasında ktJ' 

rulmuş sahnenin etrafı.JY 
da yüzlerce davetli vardı. Gece; 
ay olmasına rağmen, portakal reJ\' 
ginde Japon fenerleri yakılmıştJ..o 
Güllerin ve leylakların zengin kO" 
kusu hafif yaz rüzgarı estikçe ot' 
talığı daha fazla : arıyordu. 

Madclena, pembe ipekten yakası 
dantelalı bir elbise giymiş, sari 
saçlarını omuzlarına kadar sat" 
kıtmıştı. Omuzunda sarı bir orl<i' 
de demeti vardı. Ilkbaharda çfçei'' 
ten çiçeğe koşan nahif kelebelde' 
gibi oradan oraya koşuyor, sorı'9 

ihtiyar babasının veya seygiliSi ' 
nin yanma oturuyordu. 

Palyaço kör bakışlarla onu tl'; 
kip ediyordu . Bir şey söyleJ1le 
ve başlamak ltlzımdı. Dört beş re' 

fDcvamı 9 uncuci11 
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KADIN VE MODA • 
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1 Odamızı Çiçekle ; Kadına 
• .faydalı 

: daima dolmakalem merakına 
::: tirmek yuvanızı güzelleştirdiği -

1 - düşer. Fakat bunu iyi kullanması-

•
- gibi, bir tazelik te verir. nı bilmediği için masanın üzerin-
:: Çi~ek yerleştirmek pek basit 1 deki pembe işlemeli keten örtüye 
i bir iş gibi görünür, fakat, haki· kocaman bir leke yapar. Bunu na-
:: katte büyük bir zevk işidir. Her 1 sıl temizlemelidir. 
j kesin yaptığı biıket, çiçekliğe Renksiz veya solmıyan kumaş-
:: yerleştirdiği çiçekler, ne kadar 1 !ardan mürekkep lekesi çıkarma-
i müstesna olursa olsun, her za- = nın en basit çaresi lekenin üzeri-
:: man zarif olamaz. 1 ne biraz asit dökmektir. Lakin 
İ Bu itibarla, çiçek vazolarım asit pembe keteni bembeyaz eder. 
t çok itinalı bir tarzda hazırla· 1 Pembe örtünün lekeli kısmını bir 
§ mak, onları güzelleştirir. , Evi· müddet sütün içine batırıp ılık sa-

-
! nizin modern ve ferah olmasını 1 bunlu su ile yıkayınız. Boyası sol-

isterseniz, çiçek masaları gibi = mıyacak şeyler için en iyi asit, a-
-. d' ~ 'd 1 d d · 1 sitüriktir. 

ıger gerı on arı a cam an ın- ridon görüyoruz. Bunun ben- = := tı'hap etmelisi · B 1 Balık ayıkladıktan sonra eli-- nız. u masa ar, zerlerini de zevkinize göre seçe- = 
' düz veya renkli camlardan da b 'l' . . M 1A 1 nizden bu çirkin kokuyu çıkar-

ı ırsınız. ese a, ı;;eridonların = 
•
;:: olabilir. bir ayak yerine, dört ayak üze- mak için evvela ellerinizi unlayıp 1 sonra limonla ovmak kafidir. 
:::: Bu resimde, üzerine ayna ya· rinde duranları da bu işe pek = 1 pıştırılmış sade ve güzel bir ge- ala elverir. = 
;;ı••ıııı•ıııı•ı111•1111•1111•ıııı• ıııı•ıııı•ı 111•111ı• ıııı• ıırı• ıııı•! 

YEMEK KiTABi 

Bu Hafta 
Cevizli Ay 

600 gram un, 30 gram bira mayaaı 
250 gram tereyağ, 2 kahve fi ncanı 

aU t, 2 yumurta, 40 gram pudra §eker, 

1 kahve kaşığı tuz. 
Sütle maya ezildikten sonra 

Sarmısak Kokusu 
Sarmısak, soğan kokusu balık

tan da fenadır. Bunları geçirmek 
için elinizi tuzlu sirke ile fırçala
yıp yıkadıktan sonra biraz limon
la badem yağı sürünüz. 

Kabukları Çıkarmak için 
Pişmiyen fasulya, nohut, bakla 

gibi yemeklerin içerısıne ufak 
bir parça çamaşır sodası atmak 
onları pişireceği gibi yemeğin lez 
zetini de bozmaz. 

Kuru bakla ve nohutun kabuk
larını çıkarmak için de sodalı su 
ile ıslatırsamz işiniz kolaylaşır. 

r Bahar 
Şapkaları 

• 
Buratla, me yeni bahar 

fapkalarıntlan çok zarif iki 
I_ örnek veriyonu. 

l~!!!!!!!!!!!!!!i!9ı • • .. . '!!'!!!!!!!!"!!!"!!!!!-:-~ı 

unun ortası havuz gibi açılıp ezi
len maya, pudra şeker, ve yumur
ta konup biraz karıştırılır. Bu ha
mura yağ da karıştırılıp yuğru

lur ve 20 dakika bekletilir. Bekle
tilen hamur ceviz kadar küçük 
parçalara ayrılır. Küçük parçala
rın her biri birer santim kalınlı-
ğında açılıp ortalarına dövülmüş 

ceviz konup ay şeklinde kapadık
tan ve Üzerlerine biraz yumurt~ 
sarısı sürülüp 15 dakika bekletil· 
dikten sonra yağlı tepsiye dizilip 
orta fırında yirmi dakika pişiri
lir. 

Ellerin G~~elliğini 
I emin Etmeklçin Neler 

Yapmak Lazımdır? 

Spor Kostümler 
Sadeliğe 
Doğru Gidiyor 

Bu sene elbiselerde ve bilfıas
sa spor kostümlerinde bir sadelik 
ve rahatlık göze çarpmaktadır. 
Yukarıdaki kostüm ve caket spor 
elbiselerinde sadeliğin tam bir nü
tnunesidir. Elbisenin ve caketin 
kumaşı kalın yünlüdür. Caket de
ri caketleri taklit etmektedir. Bo
lero gibi omuzdan aşağı düz gelen 
gövdesi önden üç düğme ile ilik
lenmcktedir. Pek sade olan elbise
nin dört köşe yakası iki yandan 
caketin iki düğmelerle iliklenmek
te ve bu yakanın içinden bir kaş 
kol görünmektedir. 

Şişmanlığa 
Karşı Tavsiyeler 

Mütenasip bir vücude sahip ol
mak için, kadınlara yapılacak bazı 
mühim tavsiyeler vardır. Bugün
kü elbiseleri, iyi giyebilecek enda
?nı ararken dikkat edecekleriniz 
arasında bu tavsiyelerim ehemmi· 
)'etlidir. 

Mesela, ifrata vararak vücudu 

Çok yormaksızın beden hareketleri 

Yapmalıdır. Bu hareketlerin en iyi 

ti, tabii hareketler şeklinde bede
lli uzatıp yatmak ve açmaktır. Uy-

kudan uyandığı zaman bir kedi

.tıin yaptığı uzanma ve gerinme ha 
teketini taklit edersek tam tabii id 
?nanı yapmış oluruz. Bu idmanla
ra tedricen başlamalı ve gittikçe 
arttırmak suretile devam ederek 
Yorgunluk duyulduğu zaman ter
kedilmelidir. 

Gece Makyajı 
Nasıl Yapılır? 

Parisli mütehassıs, boyanma sa
nati hakkında çok dikkate değer 
tavsiyelerde bulunuyor. Aşağıda 

okuyacağınız tavsiyeler gece mak 
yajı hakkındadır ve sarışın kadın
lar içindir: 

"Şimdi ekseri kadınlar ya esmer 
veya sapsarı boyandıkları için, bu
rada kumrallar için ayrıca nasihat 
ler düşünmedim. Kumral güzellik
te ısrar eden kadınlar olursa, on -
lar kendilerine uygun düşecek bo 
yanma tarzlarını esmer ve sarılar 
için yazdığım prensipleri esas ala
rak halledebilirler. 

San kadınlar, saçlarını parlat
malıdırlar. Saçlara sürülecek bri-

yantinleri merhem halinde olanla

rından seçmelidirler. Sulandın! -
mış briyantinler, iyi netice vermi
yor. 

Briyantinlerin rengi de boyan

mada mühim rol oynar. Mavi gözlü 

sarışın kadınlara maviye ve yeşile 

bakan renkte biriyantinler tavsi -
ye ederim. 

Gözleri mavi olmıyan sarışın ka 
dinlara da kına, yahut altın rengi 
ne bakan briyantinler uygun dü-
şer. 

rine tercihan incir, hurma gi
bi şeyler yeme1i ve çok su içme -
miye, hele bira ve başka içkiler kul 
lanmamıya dikkat etmelidir. 

Yemeği çok iyi çiğnemek ve ye

mekten sonra biraz istirahat et • 

mek te lazımdır. Yorgunluk hisse 

der etmez şöyle biraz uzanarak a
sabı dinlendirmek şarttır. 

Bol, bol uyuyun. Geceleri er -
ken yatınız. Günde bir saat kadar 

Eller pek çabuk bozulduk.la· 
rı gibi ayni suretle de dü

zeltilebilirler. Her kadın bilir ki 

vücudünün her uzvu güzel ve ba· 
kımlı ~lmadıkça kendine güzel de

nemez. 

Ellerinizi yıkarken acı sular

dan ve fazla kireçli sabunlardan 

çekinmelidir. Evinizin işini ken

diniz görüyorsanız ve kullandığı-

nız su da sertse işiniz bitince elini

zi, içine birkaç parça borax ata

rak yumuşatılmış ılık su ile çal

kalamayı unutmayınız. 

Yeni Modellerden 

Bulaşık veya çamaşır yıkarken 
elinizi hararet derecesi çok fark

lı olan bir sudan diğerine sokma
yınız. Ellerine lüzumu kadar ihti
mam eden insanlar her ne iş gö
rürlerse görsünler elleri bozul· 
maz. En doğru iş çalışırken elle
rinize eldiven giymektir. 

Akşam işiniz bittiği zaman yat
madan evvel elinizi boraxlı ılık su

da gliserinli sabunla yıkayıp iyi

ce kuruladıktan sonra içine bir i

ki damla limon sıkılmış saf ba

dem yağı ile masaj yapınız. Ha

vanın çok soğuk olduğu günlerde 

masajınızı lanilinle yapmak daha 
doğru olur. 

Eskidenberi ellere gliserin sür
mek adet olmuşsa da son tecrübe

lerden gliserinin cildi kararttığı 

anlaşılmıştır. 

E lleriniz sebze veya meyva 
lekesi olmuşsa evvela biraz 

limon sürüp lekeli yerlere gayet 

hafif piyerpons sürtünüz. Leke 

enginar lekesi ise limon yerine li

mon tuzu kullanmak lekeyi daha 

çabuk çıkarır. Lakın limon ellere 

iyi geldiği halde limon tuzu onla

rı kurutur ve bozar. Bunun için li
mon tuzlu elinizi derhal yıkayıp 

ellerinizi yağlamalısınızdır. Piyer 

pons ve limon tuzu ile bozulan el

lere en iyi gelen katao yağı veya 

asit pikriktir. 

Elleriniz terliyorsa birinin elini 

sıkarken sıkılacağınız gibi iş işler
ken ve yün örerken elinizdeki iş 

te kirlenir. Bu sıkıntıdan kolay

lıkla kurtulabilirsiniz. Akşam ya

tarken ve sabah kalkınca ellerini

ze banyo yapınız. Bu banyo şu su

retle olur: 

100 gram ılık suya 5 gram asit 

tanik, 40 gram gliserin, 80 gram 
alkol, ve biraz gül suyu katıp elle

rinizi bu suda 20 dakika tutup ku-
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Amerikada Bii- Dünya 
Cenneti Kurulmuş 

Gillespie, Havada Huriler Arasında 
Gördüklerini Anlatıyor 

Amerikan sefareti ticaret ataşesi 

B. Gillespie Amerikadan memleketi
mize dönmüştür. Amerikaya olan se
yahatini, Ankarada başlanacak yeni 
ticaret muahedesi müzakereleri hak
kında hükumetinden talimat almak 
maksadile yapmıştı. 

Bir arkadaşımız, Amerika ticaret 
ataşesini ziyaret etmiş ve yeni mü
zakerelere ait malumat istemiştir. B. 
Gillespie şu cevabı vermiştir: 

- Müzakereler hakkında söz söy
lemeye salahiyetim yoktur. Amerika 
hariciye nezareti ile tarife komisyo
nunu temsil eden murahhaslar gel
diler ve Ankaraya gittiler. Ben de 
pazartesi sabahı Ankarada buluna
cağım. Heyetimiz maslahatgüzarın re 
isliği altında müzakereye başlıyacak-
tır. 

Müzakereler hakkında malumat 
alamayınca B. Gillespie'den şunu 

sorduk: 
- Bu defaki Amerika seyahatiniz-

de en ziyade dikkatinizi celbeden şey 
ler nelerdir? 

- Amerikada hava seyahatinin 
zevk ve istirahati son derecelere var 
mıştır. Bir, iki sene evvel memleke
timi ziyaret etmiş olduğum halde bu 
defa akıllara hayret verecek farklar 
gördüm. 
İnsan bir tayyareye binip havalara 

uçunca kendini bir cennet filemi 
içinde buluyor. Garibi şu ki bu cenne 
tin hurileri de vardır. Her Ameri
kan yolcu tayyaresinde iyi tahsil gör 
müş, terbiyeli, nazik bir kamarot kız 
vardır. Hava yolculuğu esnasında 
yolcuların gözlerini ve akılları meş
gul bulundurmak için kamarot kız -
lar , en güzeller arasından seçilir. 

Tayyareye binerken her yolcuya 
üzerinde uçuş yolu gösterilmiş birer 
harita dağıtılır. Bundan sonra her 
beş, on dakikada bir defa güzel kız 
kulağınıza eğilir, hava yolcusunun 
çok merak ettiği malumatı verir: 
"Falan yükseklikte, şu kadar süratle 
uçuyoruz. Arkadan gelen rüzgarın 
sürati şu kadardır. Falan yere inme
mize şu kadar zaman var.,. 

Tayyarelerde sigara içmek caizdir. 
Tayyarenin içi gürültüye karşı tec
rit edildiği için hafif sesle konuşmak 
ta mümkündür. Sigaranızı yakacağı
mz zaman kamarot kızı yanı başınız
da görürsünüz. Briç oynamak ister
seniz masayı hazırlar. Yere inmek 
zamanı gelince sigaranızı söndürme
nizi hatırlatır ve kemerinizi bağlar. 
Büyük yolcu tayyarelerinde yatak 
tertibatı olduğu için kamarot kız, 
yataklı vagon usulü iki katlı yatak
ları da hazırlar. Tayyarelerin iniş ve 
kalkış tertibatı o kadar iyidir ki uy
ku esnasmda hava istasyonlarına iniş 

, ve kalkışı hiç duymıyarak uykunuza 
devam edersiniz. 

B. Gülespie 

=- Ne yapalım, bizim davetlimiz 
olursunuz. Şirketimizin baş gayes.4 
tam emniyettir. Hepimizin yaşama
ya devam edebilmemizi; bir akşam 
davetini kaçırmaktan elbette mühim 
görürsünüz. Sizi davet edenlerin ad
resini veriniz, radyo ile özür dileye
lim. 

Nevyorkta tayyare meydanından 

indiğim zaman bir memur karşıma 
çıktı. Dedi ki: 

- Vaşingtona gideceğiniz halde 
bir aksilik yüzünden sizi Nevyorka 
getirdiğimize müteessiriz. Gece lüks 
treninde yedi numaralı daireyi si
zin için ayırttık. Kondürtör bah_şişl 
ne kadar bütün masraf görülmüştiir. 

Otomobilimiz sizi, misafirimiz sıfa· 
tile, istasyona getirecek ve eşyanızı 
trendeki dairenize yerleştirecektir. 

Bu defaki seyahatimde çok uğraŞ.: 
tım, çok yoruldum. Fakat bu yorgun
luğu hiç duymuyorum. Hurilerle do
lu hava cennetinde geçirdiğim saat
lerin hatırası, seyahatin bütün za,h.. 
metlerini unutturuyor.,, 

Şu Garip Dünya : 

Sevgiliye 
Serenad 
Söylemek 
X asak! 

İtalyada Mesina kasabası Beledl,; 
yesi, genç delikanlıların, sevgilileri,; 

nin evleri önünde geceleyin kitara. 

mandolin. keman vesaire gibi çalgı,; 

larla şarkı söylemelerini yasak etmiı 

tir. Çünkü, gece vakti kasabanın sü,; 

kuneti ve uyumakta olan halkın ra,; 

hatı bozuluyormuş. Geceleri Serena,; 
da çıkan gençler 10 lira para ceza• 

sına çarptırılacaklardır. Bunun üzeri· 
yare hurilerinin güzelliğinden ve ne-
zaketinden ibaret değildir. ne kasabanın delikanlıları toplana• 

Havada seyahat ederken, size cen
net fikrini veren nokta, yalnız tay-

Sıcaklı, soğuklu yiyecek tarafı da 
mükemmeldir. Kamarot kız, vakit 
vakit sorar: 

Kahve ister misiniz? Bir dondur -
ma getirsem mi? Biraz buzlu soğuk 
portakal veya ananas suyunu mu ter 
cih edersiniz? Oğle yemeğinizi ge
tireyim mi? 

Yolcu tayyarelerinin soğuk terti
batile beraber sıcak termos tertibatı 
da vardır. Hava istasyonlarından 

sıcak alınan yemekler, fırından yeni 
çıkmış gibi bir ha,lde önünüze çıkar. 
Teksastan Vaşingtona giderken tay
yare hurisinin önüme koyduğu ye
mekler şunlardı: iştah açmak için 
Amerikada şimdi çok moda olan tuz
lu, biberli, buzlu domates suyu, seb
ze çorbası, tavuklu fırın böreği, seb
ze, salata, peynir, hamur tatlısı, sı

cak sütlü kahve ... 

Bütün yemekler ve içkiler parasız 
dır ve bilet parasına dahildir. Hava 
nakliye şirketi size nazik bir ev sa
hibi gibi ne ikram edeceğini bilmez. 

Vaşington üzerinden uçarken, gü
zel kız yanıma yaklaştı: 

· - Vaşington hava meydanını iki 
dakika evvel geriae bıraktık. 

- Aman, niçin inmiyoruz? 
- Çünkü sis var. Iniş tehlikeli o-

labilir. 

rak Belediyenin önünde ve sokaklar

da nümayiş yapmışlar) bu karan pro 
testo etmişler ve bunun, vatandaş... 

ların hürriyet verserbestisinin ihlil 

mahiyetinde olduğunu bildirmişler-: 

dir. 

Kendi cenaze m erasiminde 

bulunan adam 

Londralı tüccar Ernest Baset, bir 
banka olarak kendi cenaze merasi • 
mine iştirak etmiştir. Baset, Londra 
civarında bir köyde yaşıyormuş. Ge
çen gün karısı, arkarlaşlanndan Con 
Svitten aldığı ıt>ir mektupta, kocası 
Basetin boğularak öldüğünü ve sa -
hilde bulunan cesedinin de Şorlem 

kasabasında gömüldüğünü öğrenmiş.

tir. Bunun üzerine Bayan Baset, ha
kikati anlamak için derhal Şorlem 

kasabasına gitmiştir. Bir müddet son 
ra, kocası da bu kasabaya gelmiştir. 
~urada buluşan kan koca, hakikaten 
Erncst Basetin boğularak öldüğünü 

ve defnedildiğini polisten hayretle 
öğrenmi~lerdir. Çünkü ölen adamın 
elbisesinin bir cebinde Ernest Baset 
adı yazılı bir kartvizit bulunduğu i
çin ne cevap vereceklerini şaşırmış
lardır. Öğleden sonra giyilebilecek ya

rı tuvaletiınsi elbiselerle geniş ke
narlı şapkalar, Bilero veya Kap Şe~er ve şekerli tatlılar, pasta -

.. ou.d.ii_x.ı.ıı::u.ll~a.ltat-...k.endlinizi_fazla_-ı.;akjli.nda-]l._ilıkJeL..iciruıla..coJl~l:......_x;Wadık.ta.n._sı:mra...J:ı.i.r.az..Ja..lk-i~---=..J[.aka.Lhen..al~ıWll1e.iilııe...da 

Sağ olan Ernest Baset, kendi ismi
ni taşıyan ve ölen bu meçhul adamın 
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Araba Nedir Bilmiyen 
Bir Kasaba: Bahçe .. 
Arazi Çok Sarp Olduğu için 
Nakliyat Hayvanla Yapılıyor 

Bahçe, (TAN) - Çukurovanın en 
yeşil, en şirin ve suyu en bol yeri 
olan kasabamızda imar faaliyeti beş 
yıl kadar evvel başlamıştır. Küçük 
taştan ve kerpiçten kulübeler arasın
da yeni ve zarif binaların yükselme
ye başladığı görülüyor. Bu yıl bir 
belediye binası ve bir de C. H. Par
tisi, memurlar gazinosu ve lokanta
sı yapılmıştır. 

Yollar düzeltilmiş, yaya kaldırım
ların beton olarak yapılmasına baş
lanmıştır. Bu sene park ta yapıla -
caktır. Şimdiden istimiak bitirilmiş
tir. Mezbaha inşası hazırlıkları iler
lemiştir. 

Kaymakamlık, Haruniye nahiye -
sinde ve Karacaören köyünde beş sı 
nıfh birer mektep, Borkaşlı köyün -
de de bir mektep yaptırmıştır. Ha
sanbeyli köyünde mektep inşası de -
vam ediyor. 

Haruniyede 30 talebelik pansiyon 
binası kurulmttştur. Bahçede ve köy 
!erinde tahsil çağındaki çocukların 

SINDIRGIDA : 

Sındırgı ya 
Elektrik 
Veriliyor 

Sındırgı, (TAN) - Kasabamızın 
en güzel yerinde yeni bir jandarma 
bölük kumandanlığı dairesi yapılmak 
tadır. Yakında ikmal edilecektir. 
Belediye eski binasını y1ktırarak mo
dern bir bina yaptıracaktır. 

Elektrik tesisatı işi dört aydır 
münakasaya konulmuş, fakat talip 

çıkmadığından işe başlanamamıştır. 

Pnzarlık suretile buralı bir mühendi

se vermek için belediye reisimiz Meh 

met Varoğlu yakında lstanbula gide

cektir. 

Burada havalar iyileşmiştir. Fa -
kat kömür~n kilosu dört, beş kuruş
tan ve odunun bir merkep yükü 40 
- 60 kuruştan aşağı inmemiştir. Ka

sabamız civarı ormanlık olduğu hal

de mahrukatın pahalılığı halka tesir 

etmektedir. 

Tütün ekicileri tarafından, müba

yaat sırasında tüccara kolaylık olsun 
diye burada yeni yazıhaneler yaptı

rılmağa başlanmıştır. 

C!!!± 

yüzde yetmiş beşi mektebe devam e
diyor. 

Köylerde muntazam köy odaları 
açılmış, köy kanununa göre kaza ile 
köyler arası yolları inşaatına hız ve
rilmiştir. iki yılda böylece 35 kilo
metre yol yaptırılmıştır. 

Damızlık hayvanlar getirtilmesi ve 
aşım durakları yapılması kararlaştı

rılmış, her köyde birer ecza dolabı 
vücude getirilmesine başlanmıştır. 

Bahçenin köyleri çok dağınıktır. 
Bunlardan küçüklerinin birleştiril

mesi imkanı aranılmaktadır. 
Bahçeyi de üç kilometre uzaktaki 

istasyona doğru tedricen genişlet -
mek tasavvurları vardır. 

Bahçenin en büyük hususiyetlerin 
den biri, ne merkezde, ne de köyle
rinde bir tek araba olmamasıdır. Bü 

tün nakliyat, hayvan sırtında yapıl
maktadır. Bunun sebebi, arazinin 
çok arızalı olması ve araba işlemesi
ne elverişli bulunmamasıdır. 

DOZCE: 

Düzcede 
içecek 
iyi Su Yok! 
Düzce, (TAN) - Çoktanberi Düz

ceyi görmemiş olanlar, kasabamızda 
göze çarpan imar hareketlerile karşı
laşmaktadırlar. Evvelce etrafı tahta 
parçalarile çevrilmiş ve adeta bir 
mezbele halinde bulunan hükümet 
konağının önü, şimdi Atatürk anıtı
nı da ihtiva eden, havuzlu bir bahçe 
haline getirilmiş bulunmaktadır. 

Istanbul yolu üzerindeki mezarlık 
kaldırılmış, yerine havuzlu bir park 
ve çocuk bahçesi yapılmıştır. 

Kasabaya çok yakın olan mezarlık 
üç kilometre uzağa kaldırılmış ve et
rafına tahta parmaklık çevrilmiştir. 
Istanbul caddesine muntllzam taşlar 
döşenmiştir. 

80 bin nüfusu havi olan Düzcenin 
sıhhat işlerini hükümet tabibi ve iki 
sıhhiye memuru görmektedir. 500 e 
yakın firengili muntazaman tedavi 
olunuyor, hatta ameliyat ta yapılı

yor. 
Düzcede içilecek su yoktur. Uzer

leri açık lağımlara pek yakın kuyu
ların kireçli suları içiliyor. Su mese
lesinin süratle halli, sıhhi bir zaru -
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SINDIRGIDA HALKEVI : 

Yeni yapılan Sındırgı Halkcvi binası iyi çalı~rnalara sahne oluyor. Halkevi 
reisliğine Mehmet Şinasi Ağaoğlu seçilmiştir. 

AKHİSARDA: !GEMLİKTE: 

Yeni Planın 
Tatbikatı 
ilerliyor 
Akhisar, (TAN) - Şehir planının 

tatbik sahasına girişi üzerinden he
nüz bir yıl geçmiş olmasına rağmen 
yeni açılan meydanlar, yapılan bi
nalar Aksiharın güzelliğini artırmış 
tır. 

Mütehassısına planı yaptırılan 

park genişletilmiştir, Cümhuriyet 
meydanının tesviyesi yaptırılmıştır. 
Meydanın etrafında yeni bir parti 

ve Halkevi, hava kurumu şubesi, 

belediye dairesi, şehir oteli ve gazi
no yaptırılacaktır. Bu hususta şim
diden faaliyete geçilmiş, eski halkevi 
ve parti binaları yıktırılmış, yapı

lacak belediye binasının yeri istim
lak edilerek inşaat hazırlıklarına 
başlanmıştır. 

Yeni belediye binası planı için a
çılan müsabakaya altı mühendis \re 
mimarımız iştirak etmiştir. Jüri he
yeti, mimar Namık Barbaros oğlu
nun projesini beğenmiştir. 

Hava kurumu şube binasının p15n
ları ikmal edilmiş, tasdik için Anka
raya gönderilmiştir. 

İş ve Ziraat Bankaları bu~ada bi
rer şube binası yaptıracaklardır. 

Tütüncüler bankası yaptıracağı yeni 
binanın planlarını hazırlamıştır. 

Otuz bin nüfuslu Akhisan mo
dern bir hale sokacak olan bu çalış-
malar, müreffeh Akhisar halkının 

alaka ve yardımları sayesinde kısa 
bir zamanda büyük semereler vere
cektir. 

rettir. 
Düzcenin kıymetli varidat mem

baları olan tütün ve fındık piyasala
rı ve alelfımum iktısadi vaziyet dur
gun görünmektedir. 

Köylülere 
Konferanslar 
Veriliyor 
Gemlik, (TAN) - Halkevi köycü

lük kolu azası, on kilometre uzakta
ki büyük Kumla köyünü ziyaret et
mişlerdir. Uç genç köy meydanında 
halka inkılap, kıy af et ve ziraat mev
zuları etrafında izahatta bulunmuş
lardır. Bu esnada köyün genç bayan
larından Bahriye: 

- Yaşasın Cümhuriyet, bundan 
sonra manto giyeceğim, diye haykır
mış ve giydiği köy işi feraceyi parça
lamıştır. 

Köycülük kolu bayanları bütün 
köy evlerini dolaşmışlar, kadınlara 

temizlik ve sağlık öğütleri vermiş -
lerdir. Doktor ve sıhhiye memuru ile 
ebe hastaları ve üç lohusayı tedavi 
etmişlerdir. * Gemlik, (TAN) - Aslen Trab
zonlu olan baytar Etem Açıksöz kalp 
sektesinden vefat etmiştir. Son sene
lerde Karacabey harası arıcılık mü
tehassıslığını yapan merhum, bay -
tar ve baytar müfettişi olarak bu -
lunduğu Edirne, Samsun, Afyon, 
Sandıklı, Karacabey, Mudanya ve 
Gemlik gibi yerlerde fenni arıcılığın 
tamimine çalışmış, yanında taşıdı -
ğı arıları üzerinde meccanen tatbi
kat yaptırarak bu yolda çok hizmet 
etmiştir. * Gemlik, (TAN) - Çoc.uk Esir
geme kurumu, 167 fakir ve öksüz ço
cuğa elbise, ayakkabı ve diğer leva
zım tezvi etmiştir. 

*Gemlik (TAN) - Halkın ve 
mekteplilerin iştirakilc yapılan top
rak ve ağaç bayramı mükemmel ol
muştur. Gemlik içindeki bütün yol
ların iki tarafına ve civar yollara 
çeşitli ağaçlar dikilmiş, iki genç mu
allim nutuklar söylemişlerdir, 
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_ Niçin Herkes Tar af ından Tercih Edilir? 

Çünkü~ 

GRIPIN 
Bütün ağrılara, hasta1r1i 

ba,Iangıçlarma karşı tesiri 

yüzde yüz olan ve hiç 

zararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

..................... ~ il 1 I' i ~ =················ i Nezle, soğuk algınlığı, grip raha~ızlıkların~a, bat, di_!• 
İ mafsal romatizma, asap ve adale agrılarmda ıcabmda gun-

J_ ••••••••••••• ~~ ~ .~~~:. ~~~::::!~~·.i:!~· .............. . 

BİLECİKTE: 

Bir Nevi Tarika t 

Ayini Yapıyorlarmış 
Bilecik, (TAN) - Elli beş sene ev

vel gelmi§ olan Rumeli muhacirlerin
den mürekkep ve buraya civar bir 

köy halkından hemen hepsinin zi
yafet şeklinde toplantılar yaparak 
kaçak şarap içtikleri ve bu toplantı-

larda bir nevi tarikat ayini yapıldığı 
iddia edilmiş, suçlu görülen bazı kim 
seler adliyeye verilmiştir. Tahkikat 
devam ediyor. 

----oı---

ULUBURLUDA : 

Uluburlular General 
K&zım Dirik'e Müteıekkir 
Uluburlu, (TAN) - Trakya umu

mi müfettişi General Kazım Dirik, ye 
şil kasabamızın dörtte üçünü teşkil 
eden bahçelere dikilmek üzere aşı

lı ve muhtelif beş yüz rneyva fidanı 
hediye etmiştir. Bu fidanlar halka 
parasız dağıtılmış ve herkes tarafın-

BURSADA: 

Bursa Seyyahlara 

Tanıtılacak 

Bursa, (TAN) - Günden güne tu.: 
ristik değeri artan Bursa şehrini ge
lecek seyyahlara tanıtabilmek ve i
çinde taşıdığı sayısız güzellikleri ya
kından göstereöilfuek için Bursanın 
güzel ve pratik bir rehberi yapılacak 
tır. Bursa turing klüp şubesi tarafın
dan hazırlanacak olan bu rehber kü
çük mikyasta olacak, Bursanın kısa 

bir tarihçesile başlıyacak, seyyahla

ra yarıyacak ikamet kolaylıkları gös
terildikten sonra tarihten kalan gü • 
zel parçalar; sıcak su yerleri resim
lerle gösterilecektir. 

Eserin biran önce çıkması için bu 

işten anlıyan bir heyet çalışmakta· 
dır. 

dan bahçesine dikilmiştir. Bundan 

dolayı Uluburlular, General KAzım 

Diriğe teşekkür etmektedirler. 

- Beni affet, Yıldız; her şeyi anladım; sana ya
zık olmuş!.. Bu, arasına karıştığın muhit seni anla
yamazdı; sen o muhitle, o inşanlarla kaynnşamaz
dın; hayatını baştan kurarken çok çocukluk etmiş
sin, Yıldız .. 

Seneler, biitün bir gençliği bir avuç su gibi k~y
natıp mavi bir buğu halinde yele veren seneler goz-
lerimin onünde sıralandı... Bir elektrik düğmesine 
dokunulmuş gibi, hayatımın her safhası baştanbaşa 
muhayyilemde aydınlandı ... Bir anda kayıtsızlıktan 
silkindim; ta ciğerlerime kadar uzanan bir isyan 
burgusuyla içerim acıdı: 

VA L 1 Z ·==-· -==---
DON OYO RUM 

tanseverlik, zarif, kibar bir salon erkeği olabil
mek hususiyetleri hep birarada yaşıyordu. Fahir 
ağabeyden önce bir de bu tipten erkek olarak ba-
bamı tanımıştım; sonrakiler? Tek yüzlü bir, mukav
va.... Birer can sıkıntısı.. Boğucu birer budala .• iğ· 
renç bir sevgi. .. Ne bileyim, hepsi birer eksik adam!. 
Hepsini birer kalbura koyup sallasam üstte birşey 
kalmıyacak!. .. 
Başımı kaldırdım, Fahir ağabeyin yüzüne bak-

tını; o, düşünmüş, çarpışmış bir kafadan nişan ve
ren tunç alnındaki çizgilerle; sol şakağını oyan kur
şun yarasile bu yeşil gölgeli, altın ışıklı tepeye di-

- Hakkın var, Fahir ağabey, dedim; gençtim, tec
rübesizdim; ondan evvelki hayatımda böyle insan
lar görmemiştim; böyle hikayeler bile işitmemiş
tim. Temiz ve masumdum. Ailemizde hep mert, sö
zünde durur; kadına değer verir erkekler vardı ... 

- 54 - kilmiş bir kahraman heykeli gibi! .. Fırtınalı bir ha-
sonra nihayet kendini bulmuştu... Para kazanan, nızdık. Akşam yemeğinden sonra çamlara çıktık, kı- yatın ve kırk yılın yıprandırması lazım gelen bu yüz. 
rahat yaşıyan, kafa yoracak şeylerle çok uğraşını- yılara indik; büyük tura giden yollara saptık. de hala yirmi beş yaşın kuvveti, iradesi gizli .. Bü-

Sonra, yıllarca mektepte kaldım, hiçbir erkekle 
yakından dost olmadım; içim memleketle ve senin 
acınla dolu idi. Hasan karşıma çıkınca bana bu acı
ları unutturur, 1'eni anlar sanmıştım; aldanmışım! .. 

Fahir ağabeyle barıştık; yine eskisi gibi sık sık 
beni görmiye geldi.... 

* 

yan basit bir iş adamı ... Anadolunun bazı yerlerin- Yıldızlarla dolu l:Jir geceydi; küçük lacivert koy- yük siyah gözlerinde, tutuşan ışık bütün yıldızlan 
de de ticarethaneler açtığını, bunun için oralarda larda sarı yakutlar tutuşuyordu. Fahir Ağabeyle yan- gölgeliyecek kadar alevli.. 
çok kaldığını söylüyordu... yana, kol kola farkında olmadan durduk, farkında ol- Nekadar mağrur, nekadar mesudum; hayatta 

Para kazanmak derdile malul olmadığım için Ha- madan yürüdük; bazı bir yamaca arkamızı vererek benden daha yakın, benden daha çok anlaştığı ol-
sanın kazancı beni aliikadar edemezdi... Mavi bir su lacivert bir fon içinde silinen ufuklara baktık; bir mıyan bir Fahir ağabeyim var ... Otuzu geçen olgun 
kıyısında, arkasını yeşil yamaçlara dayamış, içinde saate yakın bir zaman geçti, hiçbir şey konuşma- kadın yaşımla ben hfila on yaşıpda gibi onun dizle-
bütün eşyası, bir kaç kitapla bir sedirden ibaret o- dık. rine oturmak; 0 günlerdeki gibi çocuklaşarak onun· 
lan bir taş kulübe de bana yeterdi. .. Elverir ki o Kayalar, kıyılar, koylar, yıldızlar, nefti, lacivert la birlikte haykırıp şarkı söylemek; hoplayıp zıp-
kulübenin benim kalbime ses veren bir ruhu olsun... gölgeler 0 kadar eşsiz, 0 kadar ürperten bir güzel- lamak istiyorum. * !iğe bürünmüştü ki, bu güzellik karşısında sonsuz Geçenler bir rüya .. Ben dünyaya yeni gözlerini 

Fa,hir ağabey yazı yazmaya başlamıştı; sık sık A- - Bana çok acıdın mıydı, Yıldız? bir tapınışla susuyorduk; yerde en ufacık bir çı- açmış bir çocuk .. 
nadoluya giderek memleketi görüp geziyor; gazete- ç k F hi ğ b .. 1 · d ld 1 .1 - k Bir yamacın kenarına oturduk; daldık, düşün· - o... a r a a ey; goz erım e yı ız arı e, gu- tırtı yadımamak için yürüyorduk; adeta ayıyor, 
lere ki'ıh makale, kah hikaye yazıyordu ... Kısa bir 1 b .. k. · · k y ·· ·· ·· · k du"k, Fahir agwabeyin sol tarafında hala bu ilahi ge-neşleri e ütun aınat çö tü.. eryuzunun hiçbır uçuyor u . 
zamanda adını tanıtmıştı; Fahir ağabeyin yazıları b" .. d .. k b"" ·· ceyi besteler gibi a"ır, vakur bir ses çarpıyor. hailesi bundan büyük olamazdı ... Hiçbir insan kal- Yol uzadıkça uzadı; güzellik uyu u çe uyu- 6 da kendı'sı' kadar kudretliydi.. Gazeteler onu payla- b' b d d h te 11. · b' ac ·ı d 11 · ·· ı Susuyoruz... Duygu ve heyecan yükselince bun· ı un an a a se ısız ır ı ı e çarpamaz ı,.. dü; gece ve dekor vahşileştikçe güze eştı; guze -c:amıyorlardı... O, her memleket gezisine çıkışta, ü- S · l d k ı iğr d'k ·· 1 · d lar artık kelım' elerle anlatılamaz... lşte bu ulu gü· 
v onra ınsan ar an -ırı ıp en ı çe sen goz erım e !eştikçe vahşileşti... Bu ürpertici gecenin içinde zuleceğim yerde seviniyordum; daha neler yazacak, d h k b" ··d·· d h ·d ·1 b" · ld y k zellı'k ı'çı"nde kainat ta sessiz ... Bu sükünda büyiıl< ' diye ... Fahir ağabeyin yazılarını okumak, onun fikir- a a ço uyu un; a a ı ea ır ınsan o un.. o - yalnız Fahir ağabeyin kalbi derinden gelen bir ses- D 1 1 ld z 
}eri hayalleri t.islübile karşılaşmak; baharla, yazla, luğunu o zaman daha acı duyardım.. le uğulduyordu... bir ahenk, büyük bir musiki var... a ga ar, yı ı • 
gu··zı'e, kışla·, v'olkanla, kasırgayla .. dalgayla, çı'çekle, Ya sen? Fahır' ağabey Yıldızı hı'ç du"şu-ndu"'n mu"? ğ' lar, go··1geler, kayalar ve biz hep birden bu musiki· 

~ ' · ' · Yolun en güzel yerinde bir yamacın ete ıne o-
muz .. ı'kle, hiılya 1·1e, hakikatle karşılaşmak demekti... Fahir ağabey yarı kısık bir sesle: . d nin vecdi içinde dönüyoruz; dönüyoruz ... Kaç mil· 

turduk. Çanakkaledeki top güllelerinin sesın en d Fahı·r ağabey yazılarında bu"tu"n hususiyetleri, bu"'tu··n Çocuk' dedı' Sonra bir şeyler daha söylemek yon asırdanbe.ri boşluklarda biribirinin etrafın 8 
- · ··· sağırlaşması; süngü, kurşun yaraları içinde duygu-

kudretleri, bütün zevklerile bir kainat yaşatıyordu; ister gibi dudaklarını aralayıp; pişman olarak sus- !arını kaybetmesi; uzun esirlik yıllarında yıpranıp dönen küreler, yıldızlar, güneşler bu geceki kadaf 
tıpkı kendisi gibi... tu. Fahir ağabey bana ait bir şeyler daha söylesin, sönmesi lazım gelen bu büyük varlık, bir yıldızlı ge- ilahi bir ahenkle dönmemiştir ... Kainatın bu ahen· 

Hasan da sık sık memlekete gidiyor, bazı aylar- diye gözlerinin içine baktım, o, inat etti; söyleme- ce karşısında on sekiz yaşındaki Fahir ağabeyin gine biz de karıştık; biz de bundan sonra sonsuz fe--
C!a kalıyordu .. O şimdi makineleşmiş bir iş adamı di. kalbi gibi yine şairce çarpıyordu ... Fahir ağabeyde zaların bir zerresiyiz; toprak dünyayı arkamızda 
-ı.,.J •• - ,... •. ,.. ' - -1-- 1•1•1 ~-~ıı: .. _:ı.;_;tım_ı, .... , ":ıl .. ız .. ". an 'll'Y m1Pk + .. nı'tmı·sıı·· bız" Fahı"r ariabeyle yal h. . . d •mıl t .. kahr lık bıraktık... (Devamı var - • - -a. ıaıum ı ıtı.uı;, 1.1urı rtsıcısın '""" e., • .,. • "' iıtün mce uy~ar, sana sev2ısı, aman • va-
lular hukmen g elerekP ~~ • iİliİl~ ............ 11111~~~~~~~~==:..:::~~::.:~_:::_:::.::::::,:::;~::.;~~i..:;;,;,:~~:::.:::::::::'....:.::.....~~-----~-~----~~~~--~--" 
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Hükômeti, Tehlikeyi 

Görmekte Gecikmedi 
l3u sırada işe, Osmanlı hükumeti 

lt karıştı.. 1767 senesi teşrinisa
•isinin 18 inci günü Osmanlı hü -
ürneti Çarlığa resmen harp ilan 
ti. Osmanlı devlet adamlarının 
aksadı, Kafkastaki Islam kabi
lerile birleşmek... oraya askeri 
UVVet yerleştirerek, o mıntakayı 
rnanlı ülkesine ilhak etmekti. 
Osmanlı hükumetinin işe karış
sı, Kafkas halkının mühim bir 

. ltlresini teşci etti. En evvel (Kis
) denilen (Dağlı Çeçenler) ile 

Avarlar}, derhal ileri atıldılar. 
hattının en mühim bir as

ert karargahı olan (Kızılyar} ka-
ini kuşattılar, cebri hücumla ka 
e girdiler. Bütün muhafızları 

ıçtan geçirdiler. 
Dağlıların bu muvaffakıyeti, 

kları tethiş etti. Ayni zaman
' - Rusya hükumeti ile harp 
'nde bulunan - Osmanlıların, 

k hoşuna gitti. Çünkü Osmanlı
' artık o tarihten itibaren kendi

tine en tabii şekilde bir yardım
ı kuvveti elde etmişlerdi. 
l!:sasen uzun senelerdenberl, 
ağıstan halkı ile Anadolu ve Is· 
llbul halkı arasında manevi bir 
abıta mevcuttu. Muhtelif sebep

le Istanbula ve Anadoluya ge
en dağlılar ve Çeçenler, halktan 

rna hürmet görmüşler; Dağıs
üleması, Istanbul ve Anadolu 

edreselerinde mühim mevkiler 
taz eylemişlerdi ... Bunlar, Ana
lu Türklerinden gördükleri hüs

ii kabulü daima memleketlerine 
diriyorlar;,· araları ; yalçın kaya-
• derin uçurumlarla ayrılımt o
bu kardeş milletleri, biribirle

e daha ziyade sevdiriyorlardL 
l3u manevi rabıta, şimdi bu harp 
Uesile, büsbütün kuvvetlenmiş, 
arzettiğimiz gibi - adeta (ta.

.u bir ittüak) haline gelivermiş-
ı. 

Ç ar hükt1meti, bu tehlikeyi 
keşfetmekte gecikmedi. Ba

UaUs (Kızılyar) kalesinin uğra
~tı kanlı akıbet üzerine, (Sen Pe
~tsburg) da büyük bir teli§ baş
tOsterdi. 

~ ~lılan tedip için yeniden 
bu ordu silüı altına alındı. Fakat 

ordunun kumandasını deruhde 
~ bir general bulunamadı. 
~ü; Rus kumandanları, Knf
L. halkının cesaretinden, cüret
~den, ve kendilerine mahsus o-

Daği.atanda Terek nehrinin 
b'lfladığı ·yer 

metlu, imparatoriçe Elizabet) haz
retlerinin (gözde) lik şerefini ihraz 
eylemişti. 

Elizabet, gözdesine derhal yük
sek bir askeri rütbe vermiş .. onu, 
sırmalara müstağrak muhteşem bir 
üniforma içinde görmekten daha 
derin bir zevk ve heyecan hisset
miştL 

F akat aradan çok zaman geç
meden, Rusya ile Prusya 

arasında harp patlamıştı. O tarih
te miralay olan (Todleben) impa
ratoriçe Elizabetin önünde diz çö
kerek: 

- Haşmetpenah! .. Beni; Prus
yaya gidecek olan kuvvetlerden bi
rine kumandan tayin ediniz. Size 
olan minnettarlığımı, parlak bir 
hizmetle ödeyim. 

Diye yalvarmıştı. 
Elizabet, onu bir fırka kuman

danlığına tayin etmişti. Bu fırka
nın başına geçen Todleben, adeta 
baskın şeklinde bir süratle hare
kete geçerek, (Berlin) e girmişti. 

rıza göstermemiş .. dedikodular ba
sılıp ta ortalık sükunet kespe(lin
ceye kadar (Siberya} ya sürgün 
gönderilmesini irade eylemişti. 

Katerin, birkaç defa Todleben'i 
affederek getirtmek istemişti. Fa
kat, buna bir türlü cesaret ede
memişti. Böylece aradan, tam do
kuz sene geçmişti. Nihayet Osman
lı harbi ve Kafkas musademeleri 
başlayıp ta generaller Kafkas or
dusunun başına geçmekten çekin
genlik gösterince, Katerin bunu 
iyi bir fırsat addetmiş Todleben'i 
derhal menfasından getirtmiş .. 
rütbesini (general) liğe terfi ede
rek Kafkas ordusu kumandanlığı
na tayin eylemişti. 

General Todleben, imparatoriçe
nin kendisinden beklediği vazife
ye memnuniyetle atılmıştı, ve ilk 
hamlede de muvaffakıyet göster
meye başlamıştı. 

Bu zeki; ve hakikaten asker ya
ratılmış olan adam, mahirane bir 
manevra kullanmıştı. Cesur dağlı
lar ve Çeçenlerin karşısına atıla
rak mağlup olmak ihtimalini naza
rı dikkate almış, onları bir tarafa 
bırakmış .. bu kahraman kabileleri 
arkadan vudmak için Gürcüstan 
dağlarının içine dalmıştı. 

Todleben burada, bir taşla iki 
kuş birden vuracaktı. Hem, kıs
men Gürcüstanı işgal etmiş olan 
Osmanlı ordusu ile harbe tutuşa

cak .. hem de, - Osmanlı ordusu
nu mağlup ettikten sonra - ar
tık maneviyatı kırılacak olan dağ
lıları ve Çeçenleri imhaya · koyu
lacaktı. 

General Todleben, planının ilk 
kısmını, büyük bir maharet ve mu
vaffakıyetle tatbik etti. Hükumet 
merkezi olan (Kütays) ten, firar 
eden Gürcü hükümdarı (Solo
mon) u, tekrar hükümet merke
zine iade ettikten sonra, (Poti) ü
zerine ilerledi. Fakat yolda, (12 

bin} kişilik bir Osmanlı fırkası, 
yolunu kesmek istedi. Todleben, 
derhal harbe girişti ve galip geldi. 

(Devamı var) 

EVKAFTA: 

Süleymaniyenin 
iç Kubbesi 
Temizleniyor 

BAŞMAKALEDEN MABA'r 

Bir insan 
Yaratmak 

(Ba.,ı l ncide) 
manalar, memleket için, deniz inşa

İstanbul Vakıflar idaresi başmü - atında vardığımız merhalelerden da
dürü Hüsameddin, İstanbul camileri- ha mühimdir. 
nin tamiri için programlı bir surette Evvela öyle bir tip insan görüyo
çalışmaktadır. Damlan akan birÇok ruz ki, birtakım gemilerimizin dışa
cami ve mesçitlerin saçaklan ve kub- nda yapılmasına nezaret için ecnebi 
beleri tamir edilmiştir. Bundan başka memleketlere gönderilmesini bir 
geçen senedenberi on mühim mabe - zevk ve eğlence fırsatı diye karşıla
din tamirine devam edilmektedir. mamıştır. Memleketin kendisine ver
Bunların arasında Mihrimah, sultan diği fırsat ve imkanın yüklediği me
Selim, Mesih Alipaşa, Süleymaniye, suliyetleri tamamile duymuş, her git
Mahmutpaşa, Atik Alipaşa, Sokullu 1 tiği yerde bilgisini genişletmiye, tec-

l Mehmetpaşa, Okçu Musa camileri de rübe toplamıya çalışmıştır. Bu bil
vardır. :en~ camiin m~divenleri, Sü- gi ve tecrübeyi de hariçten Türkiyeye 
leymanıyenın çatlak sutun başlıkları taşımış, günün birinde en verimli bir 
da değiştirilmiştir. Süleymaniyenin şekilde memleketin hayrına ve fayda-
iç kubbesi sonradan bir frenk tarafın sına vakfetmiştir. 
dan Türk mimari ve tezyini sanatine 
aykırı olarak boyanmıştı. Müzeler ida 
resi, bu tezyinatın daha uzun müd -
det mabedin bediiliğini bozmasına 

razı olmamış ve tamamen kazınmış -
tır. Kubbet temizlenirken üstüste iki 
çeşit tezyinat ortaya çıkmıştır. Bu -
nun en altındaki Sinan devrinin oldu 
ğu anlaşılmış ve mimarlar bunun üze 
rine büyük kağıt1ara tezyinatı çiz -

mişler, şimdi de bu kağıtlan kubbe

ye tutturmak suretile tecrübeye baş 

lamışlardır. Mütehassıslar tarafından 

yapılacak tecrübeden sonra asıl kub-

benin boyanmasına başlanacaktır. 

Tamir Edilecell 
Tarihi Eserler 

1 Fatihte Sarıgüzelde Koca dahi Si

l nanın eserelrinden Kanuninin Sadra

zamı Husrev Paşanın türbesi son za

manlarda harap olmıya yüz tutmuş

tu. Miizeler idaresi, türbeyi eski ha

lini muhafaza etmek şartjle tamir et

tirmiştir. Bu civarda bulunan Sina -
nın kalfalarından ve Süleymaniye 
manzumesinin suyolları nazın nec
car Mehmet ağanın türbesi de yıkıl
mıya başladığı için, müzeler idaresi, 
bu tarih yadigannı da kurtannıya ka
rar vermiş ve tamir planlarını hazır
latmıştır. 

Ycnibahçede Mimar Sinanın kendi 
adını verdiği mahallede yine kendi 
adına nispetle kurduğu bir mesçit 
vardı. Müzeler umum müdürü Aziz, 
bu eserin de kurtarılması için lazım
gelen tedbirleri almış ve müzeler mi
marlığına buranın tamir planını ha -
zırlatmıya başlamıştır. Camiin mina
resi ortada kalacak ve camiin aıvdı
varları da bir metre kadar çimento ile 
gösterilerek bir park haline getirile
cektir. Parkı gezenler, üstat Sinanın 
kendisi için yaptığı mescidin de pla
nını gözlerile görmüş olacaklardır. 

Yalnız şurası var: Türk milleti, 
varlığının her köşesinden a

zim ve istidat fışkıran bir millettir. 
En fena şartlar altında bile; vicdanlı 
insanlar, yaratıcı zekalar yaratmıştır . 
Yalnız eski zamanın muhiti, bütün 
iyi istidatları ezmiş ve boğmuştur. 

Tembel, kabiliyetsiz bir muhitte par
lıyan zeka, teşebbüs ve gayret der
hal bütün hasetleri, bütün kinleri a
yaklandırmış, muhitinin fevkine çık
mak cüretini gösteren adama şu ve
ya bu nevi leke sürülmüştür. Bu su
retle yalnız vasatiden aşağı olanla -
rın, uysalların, ayak öpenlerin, husu
si menfaat arıyan idealsizlerin işba -
şında kalması temin edilmiştir. 

Halbuki Gölcükte parlayış halinde 
bir Türk zekası görüyoruz. Bunun et 
rafında kadir ve kıymet bilen, yara
tıcı k,abiliyetlere saygı gösteren bir 
muhit bulunması ruhlarımıza ferah 
verecek birer manzaradır. Yeni Tür
kiyeyi eskisinden daha bariz bir şekil 
de ayıracak bir manzara tasavvur e
dilemez. 

Bütün bir millete muayyen bir sa
hada, yaratmanın zevkini tattıran, ye 
tişen gençlere örnek olan genç ve a
zimli mühendis belki de maddi,,. bir 
mükafat görmiyecektir. İdari itiyatla 
nmız ve kanunlarımız hizmeti mad
di surette mükafatlandırmıya pek te 
müsait değildir. Fakat Türk milli mü 
dafaası için eserler yaratabilmek, 
Türk gençliğine azim, ideal ve çalış
ma kudreti bakımından örnek olabil
mek en büyük bir şeref ve mükafat
tır. 

Öyle ümit ederiz ki, Ata Nutkunun 
ortaya koyduğu örnek, bugiln tahsil
de bulunan veya tahsilini bitirip fa
aliyet sahalarına atılan Türk gençle
rine şu hakikati anlatacaktır: Önüne 
nekadar fırsatlar çıkarsa çıksın, bir 
genci hakiki surette yetiştirffek kuv
vet, ancak kendi azmi ve çalışmasıdır. 

Ellerine geçen fırsattan bu manada 
istifade etmek zahmetini göze alan
lar, canlı eserlerile bütün bir cemi
yetin gözünde yükselirler. Başkaları
na dayanarak veya göz boyıyarak el
de edilen bütün muvaffakıyetler mu 
vakkat, ömürsüz ve ruhsuzdur. 

Ahmet Emin YALMAN 
dağ ve orman harplerinden 

t:1Yorlar, çekiniyorlar.. bir mağ
~Yete uğrıyarak şöhretlerini 

ınak istemiyorlardı. 

Todleben'in böyle ansızın (Ber
lin) i zaptetmesi, ona fevkalade bir 
şöhret kazandırmıştı. (Memleke
tine ihanet) pahasına kazanılmış 

olan bu muvaffakıyet, Todleben'in 
imparatoriçe nezdindeki mevki ve 
itibarını bir kat daha artırmıştı .. 
:{akat bunun üzerine muhitinde
ki kıskançlık arttıkça artmış; artık 
gizliden gizliye onun aleyhinde 
bir cereyan başlamıştı. 

YEMEKLERiN RENGi • 
ispanyadan 

~ lırıparatoriçe Katerin, fena hal
bunalmıştı. Nihayet bir gün: 

it':. Bu korkak adamlarla hiç bir 
(l' ıormek mümkün değil .. Çabuk 

Odleben) i getirin. 
biye bağırmıştL 

ttı!'rodleben) ... Şimdi, bu isim üze
~ de duracağız. Ve bu adamın 

rrı olduğunu anlıyacağız. 

Prusya zaferi, imparatoriçe Eli
zabete büyük bir neşe ve sürur ver 
mişti. Kendisine bu zaferi temin e
den gözdesi ile coşkun bir içki ve 
sefahat hayatına dalmıştı. Artık 

Petersburg ve Moskova sarayla
n, çılgın bir rezalet sahnesi ha
lini almıştı. 

Grandükler, prensler, hük<ımet 
ricali ve her sınıf halk arasında 
hoşnutsuzluk arttıkça artmıştı. Bir 
kaç kere sokaklara yaftalar yapış.
tırılmıştı. 

Bu da yine radlyHlyon meaeleıl, hem 
de gUnetten gelen radlyHyonlardan ol· 
dutu belll. GUneıln ıııklarlle renklerin 
mUnaeebetlnl klmıe lnklr edemez. GU· 
neıln bize beyaz glSrUnen ıtıkları bir 
avizenin menıurundan geçlrlllnce tOrlO 
tUrlU renkler verir. Bunu daha mekte· 
be gltmemlı çocuklar blle blllrler. 

Domateeln kırmızı rengini, patlıcanın 
mor rengini, bUtUn otların yeıll rengini 
yapan hep gUneıln radlyHyonları oldu· 
tunu da herkeı bilir. GOneıln ıııkların
dan mahrum kalan bir nebat renklen•· 
mez, ıönOk kalır. 

Bunu en iyi ve en kolay lıpat eden 
il>'• datlarda yetl11n eebzelerln, alçak 
boetanlarda yetııen 11bzelerden daha 
parlak renkte olmHıdır. Datın gUneıl 

lneanın yUzUnU yakar, nebatatın renk· 
lerlnl parlatır. 

Havucun urı ile kırmızı araeında 

rengini veren bu karotendlr. BUtUn 
yaprakların yeıll renklerlnl veren 
Keantafll de dalma karotenle blrllkte 
bulunur. Zaten Hbzelerln ve yemlılerln 
renklerlnl veren maddeler de hep karo
tene yakın maddelerdlr: Meseli kırmızı 
domatealn o güzel parlak rengini, kayı 
ıının, kavunun kendllerlne mahıuı 

renklerlnl yapan llkopen, v.ı. hep karo· 
tene yakın ve gOneı radlyaıyonları mah 
ıulO clılmlerdlr. 

Fakat karoten ve onun gibi renk ya. 
pan maddeler yalnız nebatlara mahıuı 
detlldlr. Hayvan etlerinin blrçotunda 
da bulunur. Zaten. etlerin de kendileri· 
ne m•hıuı renkler! olma11 bunu tahmin 
ettirirdi. 

Son Haber 
(Baıı l ncide) 

ni ve 1000 den fazla da esir aldıkları 
m haber vermektedirler. 

BaT.elonanın telaibi 
Barselon, 27 (A.A.) - Başvekalet, 

B. Negrinin Fransa büyük elçisi nez
dinde Fransanın acele harp malzeme 
si göndermesi için talepte bulundu -

ğu hakkında yabancı gazetelerde çı

kan haberleri yalanlamaktadır. 

Pariıle amele ıendikalannın 
mitingi 

Paris, 27 (Hususi) - Paris mınta-

kası amele sendikaları birliğinin, cüm 
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.(Hikayeden Mabaat) .. 

Palyaçonun 
Aşkı 

(Bcıtı 6 ıncıda) 
veransla geri çekildi. Kitarasını 

bacakları arasına geçirerek üç dört 
takla attı. Sonra "Sevil berberin
den" bir parça söyledi. Bunu o ka
dar tuhaf söylemişti ki, dinleyi
ciler katılırcasına gülüyorlardı. 

Şarkıyı bitirir bitirmez sahnenin 
arkasında bir ağaca dayandı. Dir
seğiyle alnından akan terleri sildi. 
Boyalarla terin karıştığı yüzü pek 
zavallı olmuştu. Herkes tekrar o
nu sahneye çağırıyordu. Mecbu
ren sürüklenerek sahneye geldi. 
Madelena genç sevgilisi ile bera
ber yanına gelmişti. Güzel kız ha
la gülüyordu. Hele Enrikonun bo
yalarla karışmış yüzünü görünce 
daha çok gülmeye başladı. "Bravo 
Enriko" dedi, "teşekkür ederim". 
Sonra küçük mineli bi! kutuyu o -
na uzatarak "hediyeniz" dedi. En
riko şaşırmış, kalbinden donmuş 

bir halde duruyordu. Donaldo ku· 
tuyu onun ellerine sıkıştırdL Ku
tuyu sımsıkı tutarak sahneye fır
ladı. Gözleri kuru, fakat kalbi ağ
lıyordu. Nihayet oyununa başla
dı. Bu numarada aşık palyaçonun 
sevgilisinin kendisini terketmesi ' 
üzerine lastik bıçakla intihar et
mesi vardı. Palyaço gamlı bir ha
reketle elini kitarasına götürdü. 
Tellerde yumuşak bir iki hareket 
yaptı. · 

Sonra içli bir sesle~ 
"Kalbimi sana verdim, bu kalp 

aşkla doldu 
Saruı ulaşmak için ömrüm soldu,. 

Diye şarkıya başladı. Madelena 
başını sevgilisinin omuzuna daya
mış onu dinliyordu. Ortalıkta çıt 
yoktu. Yalnız palyaçonun bir fa
nus içinden gelen donuk sesler gi
bi hafif şarkısı ve kitarasının inil
tisi işitiliyordu. Şarkı bittikten 
sonra söze başladı. Donuk ve tit
rek bir sesle: "Oh Ciyoletta, neden 
beni bıraktın? Oh niçin beni sev
miyorsun? Seni mi, sen palyaço
sun, zavallı Enrikv kimse senin 
aşkını anlamıyacak. Evet zaval
lı palyaço, sen yahattan çekil v~ 
yahut yalnız eüldür, sevme, amma 
neye yarar? Artık beni alkışlayı
nız. Alkışlayınız, gözlerinizden yq 
gelircesine ağlarcasına gülünüz. 
Artık komedi bitti dostlar.,, 

P alyaço elini cebine attı. ~ 

radan her zaman kullan
dığı bıçağını çekti. Göğsünde bir 
kese içinde saklı olan kırmızı bo
yanın bulunduğu tarafa şiddetle in 
dirdi. Cansız bir halde yere yuvar-
1,.-ıdı. Ortalık alkıştan inliyor, çi
çekler, serpantenler sahneye atı
liyordu. Bir seyirci kendini tuta
mıyarak "en hakikir bu oldu, bra
vo Enriko" diye bağırdı. 

Kırmızı boya beyaz ipek gömle

ğini lekelemişti. Seyirciler ve Ma

delena sahneye çıktılar. Madele

na beyaz mendilini yalancı kana 

bulayıp ona vermek istedi. Men

dilini yerdeki kana sürerken, ell 

bir damla kana bulaştı. Bu kan 

sıcaktı. Pıhtılaşmış bir halde za

vallı palyaçonun tam göğsünden 

akıyordu. Acı bir çığlık bahçeyi 

inletti. Madelena bayılmıştı. Za
vallı palyaço, şimdi sevgilisi ya

nında olduğu halde cansız yatı

yordu. 

~ 23 Nisan"""" i Çocuk Haftası 23 Ni· i 
; sanda baıllyor. ~ 
,,.~.,,..V"'I~~...,...------~......_".,,.,.·~ 

~ ('l'odleben), o devrin tarihinde 
ı_! ehemmiyetli mevki alımı o
'ıl garip bir şahsiyetti. Kendisi 
'1l en (Prusya} lı fakir bir Alman 
~esinin yaramaz ve haşarı bir ço
t iu idi. Gerek çocukluk ve gerek 
();rıçlik hayatı, tamamile serseri 
~ geçmişti ve hatta bu yüz
\lh hükumetin birçok takibatına 
~ .. ~ıruş; artık memleketinde ba
'«<rruyacak bir hale gelmişti. Ve 
) ) Yet, Prusyayı terkederek (Rus-

Elizabet, bu hayata ancak bir 
sene kadar devam edebilmişti. De
licesine işretin, ve tahammülfersa 
bir halde israf ettiği şehvetin ne
ticesi olarak feci bir ölümle can 
vermişti. 

Yemeklerde radlyHyon arıyan mO • 
teha•ııların fikrine göre, radlyHyon 
mahıulU olan renklerin de yemeklerin 
bizi iyi beelemeıl ve her birinin ayrı ay
rı teelr etmul huıuıunda ehemmiyeti 
vardır. 

Renklerln insan Ozerlne teelrl de pek 
eıkldenberl blllnlr. Çiçek aııeı ötrenen
lerden llnce çiçek haetalıOı blle kırmızı 
renkll odalarda tedavi edilirdi. Onun 
için yemeklerin renklerine gllre bize baı 
ka bııkı teelrler yapacaklarını yadırga· 
mımak llzımdır. 

huriyetçi İspanyaya yardımda bulu- programının etrafında toplanmasını 

~ Ya geçmişti. 
t~ &kat, daima sergüzeşt peşinde 
~ il bu taşkın ruhlu adam, ilk 
~ ltıanlarda, Rusyada da bazı ma· 
"etalara girişmişti. Çok yakışıklı 
~ Son derece kuvvetli bir vücude 
)aalik olduğu için, yüksek tabaka
~ mensup Rus kadınlarının naza
~ikkatini celbetmiş .. bir hayli de 
~Odulara sebebiyet vermişti. 
~ ll dedikodular, onun aleyhinde 
'netice vermek şu tarafa dur
_a.., • bilakis onun mevkiini yük
~lttkÇe ilksel · .• Diba et (h 

O zaman, Todleben'in düşman
ları ortaya atılmışlar .. onu, kendi 
maiyetindeki zabitlere tevkif etti
rerek hapse attırmışlar. Hususi 
bir divanıharp teşkil etmişler .. 
<imparatoriçeyi sefahate sürükle
mek.. ve onun ölümünü tacil et
mek) le itham ederek kısa bir mu
hakemeden geçirmişler .. hakkında 
(idam) kararı da vermişlerdi. 

L ikin, - Küçük oğlu (lmpa
rator Pol) namına hükt1-

meti idare eden - (lmparatorlçe 
Katerin) de Todbelen'in meftun
lanndan oldulu için onun idamına 

Yemeklerin rengi meaeleel artık ... 
dece maeal gibi detlldlr. Gıdalarımız a· 
raeında IOzumunu iyice blldltlnlz vita
minler Ozerlne tetkikler ilerledikçe ye· 
meklerln rengi mneı .. ı de ilmi yola 
glrmlftlr. 

Çocukların bOyOmnl için mutlaka 10 
zumlu olan A vitamininin ehenımlyetl· 
nl ve bu vitamin yemeklerde ekılk O· 

lunca lneana göz haetalıtı geldltlnl, mlk 
roplu haetalıklara kal'fı mukavemetin 
azalıtını blllralnlz. Bu lnemll vitaminin 
• ilkin havuçta bulunan • karoten a• 
dında, klmyaca terkibi malOm, bir ol· 
•imden çıktıOını da ltrenmlplnlzdlr. Ka. 
rotenl yapan da gUn8fln radlyuyonları• 

Yemeklerin rengi bahalnden de çıka· 
racaOımız pratik netice tudur: 

Kırmızı domateı kuvvet verir, yeılll 
lnunı tnkln eder. 

Sarı renkll sebzeler ve yemlıler in • 
eana mOvazene ve ahenk verirler. Por· 
takıl rengi öfkeyi geçirir. Mor patlıcan 
uyku getirir. 

Yemeklerin renginden bu teılrlerl bul 
mak için onları yine çlO yemek llzım 

oldutu f0phealzdlr. Kuvvet bulmak lı· 
tlyenler kırmızı domatee. ılnlrlerlnl tn· 
kin etmek letlyenler de yeıll domateel çit: 
olarak ylyeblllrler. Yetil ealatayı çlO ye· 
mek zaten &dettir. Fakat yemekten uyk11 
lllcı arıyanlar mor patlıcanı naeıl sıı yl 

nulması lehinde tertip ettiği miting 

sonunda, birlik bürosu toplanmış ve 

umumi mesai konfederasyonu umumi 

katibe itimat beyan eden bir takrir ka 

bul etmiştir. Takrirde İspanya mese

lesi hakkında, bilhassa, deniliyor ki: 

"Halihazırın vahameti ve sulh için 

yapılmakta olan mücadele, memle -

ketin emniyetini temin maksadiyle ge 

niş mikyasta mesai sarfını lmirdir. 

Biz, Cümhuriyetçi İspanyaya karşı 
ademi müdahaleden ibaret olan haile 

vt ve caniyane siyaııetiıı deliftirllme 

istiyoruz.,, 

F ranco' nan AnkaTa 
Aıina ajanlan 

ve 

Ankara, 27 (A.A.) - Anadolu A:. 

jansının öğrendiğine göre, Cümhurl

yet hükumeti, B . Jülio Palencia'nın 

Burgos İspanyol hükumetinin Ankara 

da umumi ajanlığına tayinine muva

fakat etmiştir. 
Atina, 27 (A.A.) - Elen hükumrti, 

Sebastien Romero Rodoglasın Bur -

gos İspanyol hükUınetinin Atlnada 

umumi ajanlıim• ta~e 

• 
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•• •• uyu yen 
Almanya 

(Başı l ncide) 
Kürentül gazetesi de, Almanya

nın 1917 senesinde, Romanyanın buğ 
day ve petrolüne vaz'ıyed etmek su
retiyle Tuna vadisinin ne işe yarıya
bileceğini göstermiş olduğunu hatır

latmaktadır. 

Macaristan da istiklalini 
tehlikede görüyor! 

Budapeşte, 27(Hususi) - Zeged 
Universitesi rektörü, doktor Jozef 
Galey, söylediği bir nutukta, Avus
turyanın Almanya tarafmdnn i~ga
linden sonra Balkanların tehlike
li bir vaziyete düştüğünü kaydede
rek şunları söylemiştir: 

"- Bizzat bizim hük\imetimiz, 
Alman kıtaatı Avusturya hududunu 
aşalıdanberi elçisini, iyi komşuluk 
münasebatının muhafaza edileceğini 
ümit etmekte olduğunu Alman hü
kumetine iblnğa memur etmiştir. 
B. Hitler, Macaristanın, muhadelerln 
yeniden gözden geçirilmesi hakkın
daki talebi lehinde tek kelime söyle
memiştir. 

Bundan, Macaristanın Avrupada 
yalnız başına kalmış olduğu netice
sini istihraç edebiliriz. Macaristanın 
kuvvetli dostları, ona müzaheret için 
fedakarlıkta bulunmıyacaklardır. Ma 
cnristan, ancak kendisine güvenebi
lir. 
Macar Nar.ileri, "Hesap günü 

yaklaştı,, diyorlar 
Budapeşte, 27 (A.A.) - Liderleri 

kumandan Salassi olan Macar nasyo
nal sosyalistler, çok şiddetli yazıları 
ihtiva eden bir risale neşretmişler
dir. Bu risale, şöyle başlamaktadır: 

"Macar kardeşler, yaşasın Salassi, 
hesapları görmeğe geliyoruz.,, 

Bu risale, nasyonal - sosyalizmin 
düşmanlarını şöyle saymaktadır: 

Yahudiler, aristokratlar, liberal
ler ve sosyal demokratlar. 

)\lman kıtaları, Çek 

TAN 

lngiltere - ltalya 
(Baıı 1 ncide) hakkında neşrettiği bir yazıda diyor 

Hatayda Menfi Propaganda 
(Ban l incide) 1 Yunan baş murahhası olan M. Fokas 

gi camia listesine yazılmak istediği- tayin edildi. Heyetteki azalar~ bi
ni serbestçe bildirecekti. Komisyon, rl müddeiumumi vazüesini gorecek, 
hazırladığı talimatnamede ise adeta diğeri icabında riyasete vekalet ede
ırki ve dini tetkikler yaparak, vatan- cektir. Hakim münferittir. 

hakkında bir g(ına sarahat elde ede
mediğini ilave etmiştir. 

ki: 
"lngiliz - ltalyan görüşmeleri hu

susunda, sallihiycttar Italyan makam 
ları, B. Çemberlayn'ın nikbinliğinde 
beraberdirler. Fransa ve Sovyetler 
Birliği ayni tarzda hareket eder ve 
lnglliz planını tam olarak tatbikte 
taahhütlerini yaparlarsa, Italyanın 

gönüllülerini çağıracağı maIUmdur. 
Diğer taraftan Paris ve Londrada ma 
IUmdur ki Italya, aylardanberi artık 
takviye kıtaları yollamamış ve ltal
yan gönüllülerinin adedi de azalmak 
ta bulunmuştur. ltalya, Londrada al
dığı taahhütlerine mümkün olduğu 

kadar dürüst bir surette riayet eder
ken, salahiyettar ltalyan mahafilinin 
müşahede eylediği gibi, Fransız sol 
cenah partileri, ispanyada bir müda
halede bulunulması için propaganda 
faaliyetlerine devam etmektedir. Fa
kat böyle bir müdahale, çok vahim 
neticeler verecek ve A vrupada sulbü 
bozabilecek bir mahiyet alabilecek-

daşları kendi arzularına göre değil, Komisyonla birlikte gidecek on 
etrafından gelecek ihbarlara göre sekiz kişilik kontrol heyetine bizim 
tasnif etm~k gibi bir gaye vücude talebimizle iki Yunanlı ve iki Yugos
getirmiş. Bu defa tashih ettiğimiz en lav da ithal edilmiştir. Maalesef va
mühim nokta budur ve bu işte nok- kit ç6k dar olduğu için Romenlerden 
tal nazarımız olduğu gibi kabul edil~ de iki kişinin ismini kaydettireme
miştir. Şimdi herkes istediği listeye dik. Buna çok müteessiriz.,. 

yazılabilecektir. Komi.iyon reisinin iıtilcuı 
Eski talimatnamede, yanlış dekla

rasyon yapanlara karşı cezai hüküm
ler vardı. Şimdi ise rey verdikten 
sonra münakaşa salahiyeti de refe
dilmiştir. 

Y anlıf tefsirler 

ikinci mühim noktaya gelince; 
seçim bürolarının başında her ca
mianın bir mümessili bulunacağı 
anayasada mevcut hükümlerdendir. 
Komisyon, bu mümessili kendi seç
mek gibi anayasaya tamamen muha
lü bir şekil kabul etmişti. Talimat
nameye, bu mümessillerin camialar 
tarafından serbestçe tayin edilerek 
bürolara terfik edilmesi esası kabul 
olunmuştur. 

Uçüncü mühim nokta da, anaya
sadaki bir maddenin tamamen yan
lış tefsiridir. Komisyon, seçim ehli
yetini tahdit ederek ve Suriye inti
hap ve ceza kanunlarında bulunan 
hükümleri kendi talimatnamesine ge-
çirmişti. 

Halbuki, seçebilmek için anaya
saya iki kayıt koyuyor: 

1 - Hukuku medeniyeden sakit 
olmamak. 

Komisyon reisi B. Reid'in istifası 
hakkındaki haberlere ne diyeceğini 
soran gazetecilere şunları söylemiş

tir: 
"- Daha orada iken B. Reid'in 

istifa edeceği rivayet olunuyordu. 
B. Reid komisyon mesaisine iştirak 
etmiş ve eserini müdafaa ederek çe
tin münakaşalarda bulunmuş ve yap
tıklarının doğru olduğunu isbata ça
lışmıştı. Fakat bizi ikna edemedi ve 
iddialarının aksi zuhur etti. Bunun 
üzerine istifası zaruri bir hal aldı. 
Benim fikrim, ve kanaatim şudur: 

Beynelmilel ihtilaf mevzuu olan bir 
işte şahsi izzeti nefis davalarının ye
ri yoktur. 

Onun için yeni talimatnameyi sa
mimi olarak hazmedemiyen bir za
tın komisyon reisliğini yapmaması, 

kendisi için de, bizim için de, Fransa 
için de iyi olacaktır. 

Bu vaziyete göre, ikinci reis B. 
Sekretau reis oluyor, demektir. B. 
Sckretau'yu tanırım. Kendisi mektep 
ve sınıf arkadaşımdır. Çok rabıtalı 
bir zattır. Vazifesini azami hüsnüni
yet ve bitaraflıkla yapacağına emi-
nim. 

İtalyan ve İngiliz müzakerecileri 
arasında yarın yapılacak olan müza
kereler, Filistin meselesi hakkında o-
lacaktır. 

Londra, gazetelerinden Daily 
Sketch, İngiltere - İtalya müzake
relerinden bahseden bir yazısında "İ
talya ile görüştüğümüz meseleler 
hallolunmadığı takdirde en sonunda 
iki taraf arasında harp çıkmasına se 
bep olacak ve bu harp İngilterenin 
Akdenizi harp zamanında serbest 
serbest kullanıp kullanamıyacağını 
gösterecektir. Mesele, lngiltere ka
dar Fransayı da alakadar etmektedir 
ve Ingiltere, mücadele etmeden Ak
denizi bırakamaz. Çünkü Akdenizi 
kaybetmek, lngiltere imparatorluğu
na kat'i bir darbe teşkil eder. Muhak 
kak olan bir nokta, lspanyanm istik
lali ihlal olunduğu takdirde !ngilte
re ile Italyanın anlaşmasına imkan 
yoktur.11 diyor. 

"Büyük Britanya ve Şark,, gaze
tesi, Almanya ile ltalyanın biribirine 
karşı bağlılıklarını teyit etmelerine 
rağmen Avusturya hadiselerinin In
giltere - Italya 'konuşmalarını hızlan
dırdığı ve konuşmaların iyice ilerle
diğini söyledikten sonra "Ingiltere 
ile ltalya arasındaki karşılıklı ihti
lafların kaldırılması, Italya ve In
giltereden başka bir çok memleket
leri de tehlike yününden koruya
cak bir hadisedir,, diyor. 

Bir ltalyan ga:zeteıine göre 

tir.,, 
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UL ACA 
Dünkü bulmacamızın halli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 ı.;:::.~:.;.=~::...,.:::=:-:=ı-=-:-...r=-~ 2 - Kanunen tespit edilen ve ka
zai makamların tasdikine iktiran e
den şahsi ehliyetsizliği bulunmamak. 

Bu ikincisinden maksat hukuki 
tabirile, delilik, sabilik gibi şahsa a
it ehliyetsizlikledir. lşte tevsian tef
sir edilen de bu kelime olmuştur. 
Biz hukukan bu tabirin başka türlü 
tefsirine imkan olmadığını iddia et
tik. Uzun münakaşalardan sonra, a
zalardan Belçikalı profesör Bourke 
bize tamamen mutabik rey verdi ve 
komisyon reisinin isteği üzerine tah
riri mütaleasına müracaat edilen Ce
miyeti Akvam hukuk dairesi de ko
misyonca yapılan tefsirin yanlış ol
duğunu tespit etti. Bunun üzerinedir 
ki, bu ve buna benzer maddelerin 
hepsini çıkarttık. 

intihabatın birinci safhası, bildi
ğiniz şekilde, 15 nisanda başlıyacak
tır. Nihayet 30 hazirana kadar biti
rilmesi temenni ve ümidi vardır. Bu- -lan tarafından tecavüze uğramıştır. 
nunla beraber azami müddet 14 tem-

Roma, 27 (A.A.) - Bugün Kont 
Çiano'nun Ingiltere büyük elçisi ile 
yaptığı görüşmeden sonra, yarı res
mi "lnformazione diplomati.ka,, gaze
tesi, görüşmelerin bugünkü vaziyeti 
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BUGUNKU BULMACA 
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Yeni cezai hükümler 

Şeyhin evi, delik deşik edilmiştir. 
muz olarak tespit olunmuştur. 

Nülm cüzdanı vermiyorlar Her tarafın hüsnüniyetile bu me-
sele halledilecektir. Eski talimatna
me ile yenisinin kolayca mukayese
sine imkan vermek için her ikisi de 
neşredilecek tir.,, 

B. Menemencioğlu, Belgrattaki 
temaSları hakkında da muharririmi
ze kısaca şunları söylemlştir: 

İskenderun, 27 (Hususi) - Kırık
han nüfus dairesi nüfusa kaydedilen 
Türkleri seçime iştirak ettirmemesi 
için yeni bir usul bulmuştur. Bu usul 
şudur: 

--;-~--!----

4 

10 

* SOLDAN SAÔA: 

1 - Ana.doluda bir knsnba - Ukln 
2 - Köle - İçki 
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Levazım Amirli~i İlanları 

Fen Tatbikat okulunda mevcut iki 
adet köhne Berliye Kamyoneti Ue 
bir adet köhne Oklant Otomobili 4 

Nisan 938 Pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede Levazım amirliği s:ı· 

tınalma Komisyonunda açık arttır· 

rna ile satılacaktır. Tahmin bedeli 
250 liradır. Teminatı 37 buçuk lira· 
dır. Otomobiller Okulda görülebilir· 
İsteklilerin belli saatte Komisyonıı 

gelmeleri. "462,, "1472., 

r 
ZENITH 

Bütün Avrupa \'C Ameriknda 
en fazla aranan Z e n i t h 
radyolarından üçüncü parti 

B A K E R 
MAÔAZALARINA 

gelmiştir. Tükenmeden evvel 
radyonuzu intihııb ediniz. 

$a.&wr. ~\ 
.ANTİVİRÜS İLE. TEDAVİSi 

PATI 

İç VE 01$ BASUR "MEME{ER1i/J; 

BASUR MEMELERİNiN HER TÜRlll 

İLTİHAPlARl/oll, CERAHATlAN/11~ 
FİSTÜLLERİ AZ ZAMANDA EYİ EOER 

4 - Yüksek emir - Hisar 
6 - Nebat - Tatlı 
7 - Bir nevi plrlnç yemeği - Erkek adJ 
8 - Civarımızda bir büyük dağ - Uz~ 

baston 
9 - Zadegtmlık - Kısa zam:ın 

10 - Karadcnizde bir kasaba -
edatı * YUKARDAN AŞACI: 

1 - Mnrmaroda bir gUtel kasaba 
2 - :tz - Yağma 
s - iki yQzllU!lk - Öpilcük 

sorf 

4 - Erkek - Nota - Usul ve erkb 
5 - Zar sayısı - Telefon hitabı 

( hududunda yerlefiyor 
Viyana, 27 (Hususi) - Deyli 

Expres muhabiri Demnis Klark bil
diriyor: Avusturyayı işgal eden Al
man kıtalarının çoğu 250 mil uzun
luğundaki Çekoslovakya - Avustur
ya hududu üzerinde mevki almakta
dır. Müstakil kaynaklardan aldığım 
haberlere göre ekserisi Bavyeralı o
lan bu askerlerin sayısı, 20-0,000 dir. 
Alman askerleri, Avusturya ordusu 
tarafından yapılan kaleleri ve müs
tahkem mevkileri işgal ettikten baş
ka yeni tahkimat ve tayyare karar
gahları vücude getirmektedir. Avus
turya kıtaları ise Münibe gönderil
miştir. Çekler de kendi taraflarında 
ayni şekilde hareket ediyorlar. Bav
yera askeri Avusturyaya mütema~i
yen geliyor ve biri de geri dönmü
yor. En belli başlı vilayet şehirleri 
Almanlar tarafından işgal edilmiş ol
makla beraber Alman askerlerinin 
çoğu Çek hududuna hareket ettikle
ri için bu askerler göze çarpmamak

Sonra1 talimatnamedeki cezai hü
kümler çok ağırdı. Bunlar, bilhassa 
yanlış ifadede bulunan vatandaşlara 
karşı konulmuş hükümlerdi. Cezai 
müeyyideleri, on, hatta yirmi sene ka 
lebentlik ve hukuku mcdeniyeden is
kata kadar varıyordu. Şimdi bu yan
lış ifade meselesi ortadan kalktığı gi
bi, cezai hükümlere de medeni bir 
çehre verildi. Bu cezalar, bilhassa 
seçim zamanında mahalli mahkeme
lerce tatbik edileceği için, muhtelif 
camialar arasındaki münakaşaların 

U hakimlerin kararına kadar intikal 

.'-Biz Cenevre yolunda iken, Yu
goslavya Başvekili ekselans B. Sto
yadinoviç, benimle görüşmek arzu
sunu göstererek büyük iltifatta bu
lunmuştu. Bu arzuyu yerine getire
rek Belgratta kaldım. Ziyareti~n 

siyasi hiçbir maksadı yoktur.,, 

Üç aydnnberi nüfusa kaydedilen -
ler vesika istemektedirler. Bunlara, 
"elimizde cüzdan yok, gelecek., diye 
cevaplar veriliyor. Seçim zamanına 
kadar cüzdanların gönderilmiyeceği 
ve bir çok Türklerin vesikasız bıra
kılarak seçime iştirak ettirilmiyecek
leri anlaşılmaktadır. 

3 - Bir Balkan parası - Su baskını -
Nnmus 

6 - Doğurtan - Sabit kanca .,{ 
7 - Birinci - Atıf edatı - Hakaret SÖ• 
8 - Namus - Tcreddilt sözü 
9-Mtına-Ay 

10 - Kepozcccslne 

Hala menli propaganda 

tadır. 

G öringin yeni nutku 
Viyana, 27 (A.A.) - intihabat 

mücadelesi münasebetiyle bir nutuk 
söyliyen B. Göring, Avusturyanın 

iktısadi imarı bahsinde yeniden si
lahlanma planının ehemmiyeti üze
rinde ısrar etmiş, Alman yanın A vus
turyalılara direktifler vereceğini fa
kat Avusturyalıların görülecek işi 
bizzat kendileri yapmak 18.zım gel
mekte olduğunu söylemiştir. 

etmesi çok muhtemeldi. Binaenaleyh 
değiştirilmesi lazım geldi. Uç kişilik 
bir bitaraf mahkeme heyeti kurul
du. Bu mahkeme seçimin ilk safha
sında işe başlıyacak ve mebusların 

intihabından bir ay sonra faaliyetten 
kalacaktır. Mahkemenin reisliğine es 
ki muhtelit mübadele komisyonunda 

hidrolik kuvvetlerin istifade edilir 
bir hale getirilmesi keyfiyetine, ma
den arama mesaisine, ziraatin inkişa 
fına ve küçük evler inşaatına tahsis 
olunacaktır. 

Kararname, bu paranın nereden 
bulunacağını tasrih etmemektedir. 
Bu husus için yeni bir vergi ihdası 

mümkündür. 

Katolik kilisesinin 

B. Göring, daha sonra Nazilerin 
iktısadi metodlnrının yüzde yüz işsiz
liğin ortadan kalkmasına, lstiryadaki 
istihsaliıtının iki misline çıkmasına, 
Frankoni'deki fabrikalar nevinden 
Linz'de fabrikalar inşa edilmesine 
Tuna nehrinde milnnkalflt ve ticare
tin tanzimine medar olacağını söyle-
miş ve Viyana, yeniden bir Alman beyannamesi 
şehri haline gelmelidir. Yahudile- Viyana, 27 (A.A.) - Bu !abalı 
rin memleketten çıkıp gitmeleri la- bütün katolik kiliselerinde, bütün 
zımdır. Dört sene içinde bütün Ya- Avusturya katolik piskoposları namı 
hudiler memleketten çıkmış bulun- na, bir beyanname okunmuştur. Bu 
malıdırlar. B. Kepler, bu işe memur beyannamede, mutekitlere, "Kaysere 
edilecek o da bunu katiyen zfıfa ka- ait olanı Kaysere, Allaha ait olanı 
pılmaksızın ifa edecektir.,, demiştir. Allaha · veriniz,, prensibine riayet e-

Japon sefiri, Tokyo hükumetinin dilmesi tavsiye edilmekte ve nasyo
Viyanadaki Japon sefaretini konso- mal sosyalist makamların yüksek ru
losluğa tahvile karar vermiş olduğu- hani makamlara itikatlarına zarar 
nu bildirmiştir. verilmiyeceği hakkında teminat vcr-

Antakya, 27 (Hususi) - Cenevrc
den gelen güzel haberlerle buradaki 
tatbikat biribirini tutmuyor. Hala Ha 
tayda statünün hiç bir maddesi tat -
bik edilmiş değildir. Hatta, türkçenin 
resmi dil olarak kullanılması da na
zari mahiyette kalmıştır. Manda me 
murlan tarafınc;lan ileri sürülen pro 
paganda mevzuu şudur: 

"Türkler intihabı kazanamıyacak -
lardır. Bunun için sancağı çetelerle 
işgal etmek istiyorlar11 

Bu propagandaların sebebi, Erme
ni, Rum ve Aleviler üzerinde tesir 
yaparak mukabil bir cephe kurmak
tadır. Ittihadıanasır cemiyetine da
hil olanlar, mandater memurlar tara
fından silMılandırılmaktadır. 

Ortodoks, Alevi ve Ermeni memur
lar, hemen kiımilen bu cemiyete kay 
dedilmişlerdir. 

Dö Martel Hatayda: 

İskenderun, 27 (Hususi) -Kont de 
Martel, birkaç gün evvel Hataya gel 
miştir. İlk icraat olarak Yenigün ga
zetesini kapatmıştır. Bu işi yaptık -
tan sonra Kırıkhana gitmiş ve Taşnak 
ların İttihadıanasır partisi reisi Adol 
ile birlikte ava çıkmıştır. Cenevre mü 
zakerclerinin akabinde komiserin al
dığı bu tavır, Türkler arasında çok 
fena bir tesir bırakmıştır. 

Kanunsu::. tevkifler: 

Berlin, 27 (A.A) _ Bu sabah neş- miş bulunduğu teyit olunmaktadır. 
redilen bir kararname mucibince, Al Müesses devlet kuvvetine itaat tavsi
manya Maliye Nezareti, Avusturya- ye eden beyanname, Alman Avustur 
nın ekonomik kalkınmasını temin yalıların bundan böyle Rayh'e bağlı 
için Avusturyaya lüzumu kadnr pa- b~~undukforını ve Rayh'da devlet 
ra tahsisine mezun edilmiştir. Bu ka- muessesesinin de nasyonnl sosyalizm 

go .. re Alman yardımı olduğunu ve katoliklerin ise buna 

Antakya, 27 (Hususi)- Doktor Ve 
di kanunsuz ve müdafaa hakkı veril
meden tevkü edilmiş ve muhakeme
ye sevkolunmuştur. Bu da kafi gelmi
yormuş gibi, istinaf mahkemesi hu
zurunda yapılacak muhakemesinin 12 
nisana tehirine karar verilmiştir. 

Maksat, talik siyaseti ile kendilerine 
taraf tar temin etmek ve Türk cephe 
sini yarmaktır. Halk, mandater me
murların bu maksadını gayet vazıh 
olarak bilmekte ve neticeyi sükunet 
le beklemektedir. 
İskenderun, 27 (TAN) - Türk ta

raftarı Şeyh Abdullah Galibin evi, 
mandacılar ve İttihadınpasır partizan 

ramameye , • 
karz ve yardım şeklinde tecelli ede- .ıt;at :tor~.u bulunduğunu müşahede 

'· .,,, ı..;n.... nfnct .. ~,. • .- a c mc c ır. 

GUVE 
ANITI 

, 
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TÜRKİYE İS BANKASI • 
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Muhammen beclelleri ile cins ve miktarları aşağıda yazılı 2 gurup mal
zeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 31.3.1938 Perşembe günü 
saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma ko
nıisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği veaaik ve hizalarında 

miktarı yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazundır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 6 kalem muhtelif cins ve miktarda elektrik 'malzemesi muhammen 

bedeli 1807 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 135 lira 54 kuruştur. 
· 2 - 13,920 M3 muhtelli eb'atta Çam dilme 800 demet dört metre ' bo
Yunda bağdadilik çam çıta muhammen bedeli 2226 lira 40 kuruş ve mu
vakkat teminatı 166 lira 98 kuruştur. (1436) 

* * * Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 105.950,46 ecnebi olduğu tak 
dirde 78.540 lira olan 1.190.000 adet galvanize tirfonun 9-5-938 Pa
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli olduğu takdirde 6547,52 ecnebi oldu
ğu takdirde 5177 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 390 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl

tnaktadır. (1589) 

• 
Devlet Demiryolları ve Limanları 9 uncu İşletme Müdürlüğünden: 
Muaddel D. D. /7 numaralı tarifeye tevfikan 30 Mart 938 tarihinden 

itibaren Avrupa hattında da Türk ve ecnebi talebe ve öğretmenlere husu
si şeraiti dairesinde umumi ve tenzilli D. D. /130 numaralı tarife üzerin
den % 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenzilat talebe için her zaman, mektep 
?nüdürleri ve öğretmenler için yalnız 1 Mayıstan 31 İlkteşrine kadar cari 
olacaktır. (1645) 

Açık Eksiltme ilanı. 
İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satın Alma Komisyonundan: 
7. 4. 1938 Perşembe günü saat 14 te İstanbul Kültür Direktörlüğü bina

ı::ında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul eksiltme komisyonu oda
sında 1753 Lira 80 kuruş keşif bedelli mektep pansiyon kitapodasında ya
pılacak Kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif ve fenni şartname okuldan öğrenilir. Girecekler evvelemirde bu 
tesisat için fenni şartnameye göre hararet zayiat hesaplarını gösterir mu

fassal cetvel koyacağı radyatör miktarım gösterir 1/100 mikyasında mu
fassal planı eksiltme saatinde Komisyona vereceklerdir. 

Muvakkat teminatı 131 Lira 53 kuruştur. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair resmi Da
irelerden almış olduğu vesikalara ıstinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğün
den eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyeti fenniye ve Tica
ret Odası vesikalarile gelmeleri. (1637) 

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi 
Direktörlüijünden : 

Mektebimizin tasfiyeli talebelerinden geçen yıllar imtihanlarında yal
nız bir dersten muvaffak olamıyan talebelerin 1938 yılı Haziran devresin
de son bir kerre daha muvaffak olamadikları bu bir dersin imtihanına ka
bul edileçekleri ve bu münasebetle 1 Mayıs 1938 tarihinden 15 Mayıs 1938 
tarihine kadar idaremize müracaatları lüzumu ilan olunur. "968" 

NEZLE • 

Baş, ditl ve bütün ağrılardan sizi kurtaracak yegane ilaç 

Taklitlerinden Sakınınız 

TAN 

•-• Annelere müjde 4~• 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

mevcudu kalmıyan büyük kutu 

Bir hastabakıcıi 

Bu - Biocel • li 
Cild unsuru 

S.M.A. 
net - net 450 Gr. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk do~
torlarımız ana sü
tünün eşi olan ve 

Bir Mucize Gibi 
Teni Güzelleştirdi 

A ve D vitaminlerini muhtevi 
bulunan S. M. A. yı annelere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte
dirler. Her eczanede bulunur. 

Tafsilat için: 

Galata P. K.. 1097 ye müracaat. ....................... 

dedi. 

~fl ~ 
·i' it~· ~iliwn 

Tesiri adeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün :-ırf mda yU.zümdeki küçUk 
çizgi ve buruşukluklann kaybol
duğunu gördüm ve iki üç hafta 
sonra kendimi adeta on yaş 
gençleşmiş buldum. Bir doktor 
demişti ki, "Biocel" cevheri bir 
Viyana üniversitesi profesörü. 

nün büyük keşfidir. Bu cevher, 
şimdi pPnbe rengindeki Tokalan 
kremi terkibinde mevcuttur. Bu 
kremi her akşam yatmazdan 
evvel kullanınız. Sabahları da 
beyaz rengindeki Tokalan kre
mini sürUnüz. Iki kremin tesiri 
ile en esıxe-r ve çirkin bir tene 
bile yeni b'r canlılık ve gençlik 
verir. Cildi beyazlatıp tazeleş

tirir ve bütiln buruşukluklar. 

dan kurtarır. 

BAYANLARIN 
Nazarı Dikkatine 
Satın aldığınız T okalon 

kremi vazolarının büyük 
bir kıymeti vardır. Onları 
bayiihize iade ettiğinizde 

beheri için 5 kurut alacak, 
ayni zamanda kıymettar 

mükafatları bulunan Toka
lon müsabaka ına iftirak 
hakkım veren bir bilet tak
dim edecektir. -.. 

iZMİR PAMUK MENSUCATI ·~ 
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T. A. Ş. T AR.AFINDAN 
Otedenbe.rl sağl.amlığile taomnuş ve ba.Jknnızm rağbetini 

lm.zamnış olan mamula.tmuz 

No. 
,, 

,, 
,, 

KABOT B EZLERININ 
Son tenzilatlı fiyatları aşağıda gösterilmiftir: 

" 

Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 
,, ,, 

Değirmenli 

75 ,, 
90 .. " ,, 

,, ,, 

717 Kr. 
655 .. 
832 ,, 

,, ,, 85 ,, ,, • ,, 7Sd ,, 
,, Geyiki.ı. 85 " ,, " 800 " 

" " .. 75 " " " ,, 730 ,, 
,, ,, Tayyareli 85 ,, ,, ,, ,, 732 ,, 
,, " ,, 75 " ,, ,, ,, 670 ,, 
,, ,, Köpekli 85 ,, ,. ,, ,, 722 ,, 

1 - Satışnnız lzmlı'de fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarıda 
ki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi mUş. 
teriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek su. 
retile fabrikada.teslim asgarl olarak bir top satışyapılır. 4 - İstanbul 

satış mahalli: Fincancrlarda Mahmudiye hanında 12 numaradadrr. 

Adalar Malmüdürlüğünden : 

Dölaplai Oteli Satılacaktır. 

1 

Tamamı Satılık Otel: No: 17/35 Altın Ordu Cadaesi 
Yalı l\fahallesi BÜYÜKADA. 

Alt kat: Büyük Gazino halinde taşlık iki oda bir mutfak ve otele biti
şik çamaşırlık iki sarnıç ve yan tarafta harap bir makine dairesi. 

1 inci kat: Bir koridor üzerinde 10 oda 2 Hela ve ön taraf balkon ve ar-
ka tarafta büyük bir tarasa. 

2 inci kat: 10 oda 2 hela ve ön ve arka taraf balkon. 
3 üncü kat: 2 Büyük oda, 8 küçük oda. 
Otelin sol tarafında 160 metre bahçe ve etrafı dıvarla çevrilmiştir. Ta

mamının mesahaı sathiyesi 879 metre murabbaıdır. Arka taraf tamamen 
deniz sahili ve Adanın şerefli bir yerindedir. 

Tahmin edilen kıymeti defaten ve peşinen verilmek şartiyle 9800 lira 
dır. Kapalı zarf usuliyle satılığa çıkanlmıştır. Satış muamelesi 7 / 4/19381 
Perşembe günü saat 14 te Adalar Mal Müdürlüğünde yapılacaktır. Şart
nameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin Adalar Mal Müdürlüğü Milli 
Emlak Masası ve İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne mü-1 
racaatlan. (1536) 

Adalar Malmüdürlüğünden : 
Muhammen değeri 

Heybeliada: Eski Arka yeni Müstecip onbaşı sokak. 
• • eski 1 yeni 14 sayılı Ev. 700 00 
;; ~, Eski Berber oğlu yeni İşgüzar sokak 

32/ 36 Sayılı arsanın 300/ 384 hissesi. 106 65 
Büyükada: Karanfil Mahallesinin Karanfil soka-

ğında bila sayılı Arsa. 400 20 
Yukarıda yazılı mallar 7/ 4/ 1938 Perşembe gününde saat 14 de peşin 

para ve açık Arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin % 7,5 pey akçeleriyle 

11 
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İnhisarlar Umum ~üdürlüğü UCinları ·· · 

7000 Adet Bobin 20,5 m/ m Sigara kağıdı Beyaz 
2000 ,, ,, 20,5 ,, ,, ,, Pembe 
2500 ,, ,, 20,5 ,, ,, ,, Leylaki 

271000 ,, ,, 26,5 ,, ,, ,, Beyaz 
295000 ,, " 28 il .. " ,, 

5500 .. .. 29 " ,, ,, ,, 
6500 " ,, 31 ,, ,, ,, ,, 

400 ,, ,, 31 ,, ,, ,, ,, Lüks 
I - Yukarda cins ve miktarları ya zıh 589900 adet "Bobin,, sigara ka-

ğıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 14. IV. 938 tarilVne rastlıyan perşembe günü saat 14 te 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya -
pılacaktır. 

Iİİ - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir 
İV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 gü 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (1301) 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarı bedellerini beş sene zarfında ödemek Uze

re aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye afyonlann ba

kiye Jiç senelik taksiltlerini dcfaten ödeyecek.tir. 

Uyuşturucu Maddeler 
İnhisarından : 

Senelik Satışlarımızın % 30 una iştirak ettirilmek suretile bedelleri 
ödenmekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye afyonla
rın iki seneden beri verilen taksitler le takriben nısıf bedelleri tediye o
lunmuştur. 

Mezkfrr Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri kalan 
üç senelik taksitin 1 Nisan 938 tarıhinden itibaren def'aten ödenmesine 
karar verilmiştir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. !arına na
zaran aşağıda gösterilen tarihlerde Istanbulda Idaremize müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

Istanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat edemiye.
ceklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi Banka vası
tasiyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin müracaatları 
te~yatın sonuna bırakılacaktır. (1570) 

N o. Tarihi Gün 

1000-1015 

1016-1030 
1031-1045 

1046-1060 
1061-1075 

1076-1090 
1091-1105 

1106-1120 
1121-1135 

1136-1150 

1151-1165 

1166-1180 

1181-1195 

1196-1210 

1211-1225 

1226-1240 

1241-1255 

1258-1270 

1271-1285 

1286-1300 

1301-1315 
501-520 

521-540 

541-560 

561-580 

581-600 

601-620 

1/Nisan/938 
4 

5 
6 

7 

8 
ıı 

12 
13 

14 

15 

18 

19 

20 
21 

22 
25 

26 

27 

28 

" " ,, ,, 

" 
'' ,, 

,, 
,, n .. .. 

" ,, .. 
,, 

" 
" ,, 

" .. 
" ,, 

,, " 
" .. 
,, .. 

il 

ti tt 

2/Mayıs/938 

3 ,, il 

4 

5 
6 

7 

,, 
.. 
,, 

" 

" .. 
.. 
" 

Cunıa 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Pazartesi 

Salı 

Çar~ba 

Perşembe 

Cuma 

Cumartesi 

UMUMi HEYET DAVETi 
Antalya Umumi Nakliyat T· A· Şirketinden: 
Şirketimizin senelik hissedaran umumi heyeti aşağıda yazılı ruznamede

ki mevaddın müzakeresi için 28 Mart 1938 tarihine müsadif Pazartesi gü
nü saat 10 da İdare merkezinin bulunduğu İstanbulda Sirkecide Yalıköş
kü caddesinde Antalya Hanında ad.iyen içtima edeceklerinden hissedarla 
nn muayyen gün ve saatte teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1937 senesi İdare Meclisi ve mürakıp raporlarının okunması; 
1937 senesi bilanço kar ve zarar hesaplarının tasdikı ile İdare Meclisi~ 

nin ibrası, 
1937 senesi temettüünün tesviye şekil ve tarihinin kararlaştırılması. 
1938 senesi mürakıplerinin intihabı ve ücretlerinin tayini. 

Gözlilk reçetelerinizi yalnız 

Kanzuk eczanesinde yaptırınız. 

Kanzuk gözlük servisi zengin ve 
mutena çeşitlerile profesörleri· 
mizin mazharı takdiri olmuştur. 
Gayri feiıııt ııtözlil.klerden sakını-
mz • 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU-İSTANBUL 
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Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel ıraş bıçağı 

HASAN TRAS BICAGIDIR 
lsveç çeliğinden .yapllmışlır. 100 defa ıraş huzur ve kolayhkla ve neşe içinde yapar. Hasan Traş 

Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak içinde keskinleştirerek birkaçsenekullanmakmümkündür. 

PAS A MAZ HASAN TRAS BICAGI 
bir şaheserdir. Traş olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'iyyen paslanmaz. Bu dünyanın hiçbir traş bıçağına nasib olmayan bir harikadır. HASAN TR AŞ 
bıçaklarile traş olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. HA S A N ile traş olmak büyük bir zevktir. 

HAS A N T R AŞ bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 kW'U§tur. Mutlaka H A S AN ve P A S L A N M A Z markasına dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve mutlaka HASAN iste,·iniz. 

Keskinlik Surat 

Mükemmeliyet Temizlik 
. 

Ucuzluk 
,~ 

Zevk 

1 
TRAŞ BIÇAG Y aliında piyasayı 

, 'I QAVANLAQ ! .. ~------
A GA -BAL TJC Her vol+ai ve k uvvette 

• 

Radyosu ile 
bütün 

dünyayı 
·dinleyiniz. 

Toptan sa"fıı 'deposu: lstanl:iul Sultanliamam Ham
dibey 9eçidi No. 54, perakende satış yeri: Galata 
Bankalar c:addesi RADYOFON mağazası ve Anado· 
lunun bütün ıehirlerinde ac:entalarımız vardır. 

'----------------------------9# 
Saç bakımı, güzelliğin en birinci ,artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

Adet 

zamanınızda 

\ VI: 

QA-GLARI 

' 

S. S. C. i. ( Rus ) Fabrikaları 

ELEKTRİK 
MOTÖRLERİ 

Yüksek evsafı haizdir. Fiyatlar elveritlidir. 

Tafsilat için 43578 No. ya telefon edilmesi. 

................... .. .............. .. 
G\ o: -en .. 
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fD 

""" Q. t:C CD 0 fD 
~ ~ ~ :::ıı 
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~ ~ ~ ::ti: ... ~ E ; 
~ ~·-< 
~ ;'. l!.. o 
; ~ :::ıı 
8 '<. -en ,.. 
~ l!.. SIJ ;;" 

ı~~~~=~ 
e 
~ 

o 
1 

.. ... ::s .. 
Karaciğer, böbrek, taş ve kumların- z 1f a 
dan mütevellit, sancılarınız, damar ? S 1 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri- ~ M , 

......,.....;......,.,..-~._ıu ~.~·,-.. nizi UR İNAL ile geçiriniz. ı ·----··----•• FA z ı·L 
'.Ç· ~- U R •ı N A l Sahibi ve umumi neşriyatı idare ÇİL 1 L A C 1 

-~ eden: Ahmet Emin YALMA.."l. Gaze- - ii'! 

tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şir
keti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

Vücutte toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te-

mizler, lezzeti hoş, alınması kolay 

dır. Yemeklerden sonra yarım bar· 

dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
et ,, 


