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Suçluların Maksadı 
Rusyada Kapitalist Bir Rejim 

Kurmak istediklerini Söylüyorlar 
Moskova, 6 (A.A.) - Mahkemenin tarafından yap~lmakta olduğunu ileri 

dün akşamki celsesinde, Rakovskiden sürmüştür. 
sonra Buharinin isticvabı yapılmış, Bunun üzerine sabık Gepeu şefi Ya 
ve Buharin, ilk teşekkülündenberi, goda, Buharin ile Rikovu yalancılık
Troçkistler ve sağcılar blokuna da- la itham ediyor ve diyor ki: 

Kanundan maksat, umumi k ı· T k' tl hil bulunduğunu ve Ukranyanın, sa- "- Kirovun at ı, roç ıs er ve 
hayatm maa}'Y'm bir la.. bil eyaletlerin, beyaz Rusyanın ve sağcılar merkezi tarafından müzake-

~ mesele ve münuebetleri Gürcistanın Polonya, Almanya, J a- re edilmiştir. Rikov bu katli mevsim 
Laldanda kati kaide ve ölçüler ponya ve İngiltereye terki pahasına siz telakki ediyordu. Fakat Troçkist
~. Eski zunanlann kapitalizmi yeniden tesise çalışan bu lerin ısran üzerine nihayet projeyi 
teri hile zihniyeti iJe bu ölçüler partinin liderlerinden birisi olduğu- tasvip _e~lemiş ve bilah~re. meseleden 
a....~, .. • .. - - oluna nu itiraf etmiştir. Buharin, yalnız Buharını habe~a: etmıştır:".. . 
-.a.nct.en ~~lecek parti liderlerine ve ezcümle Kirova Müddeiumumının suallen uzenne, 1 
".'t'e lamunmı on kap~an ~enet- ıuu:-. S}li.kast tertin evlerliitini inkir ~Yb.~~~rithl' ... Ö'l.:-( 
le eeİÜiyet için<fe lmJiUD8: hür- Bundan sonra isticvap edilen Ri- madığını söylemiş , fakat 1918 de Le-
~ e.za.br, istikrar ve emniyet kov, tethişçiliğin bilhassa Troçkistler (Devamı 4 üncüde) 1 

laradrr. " 
lier Türk ntandaşı, kendini Türk T •• k 1 • ı • T • t • 
~= ~ "'!a;:.:z.:.:. ur - ngı ız ıcare ı ı 
)ata uynuyan bir kanun varsa el- • • 

~~.:.ğrar~=:... u.:.: için inkişaf Yolları 
~ baki kalmaJı, hedef ve gaye-
desı miisahamalar caiz görülmeme-
Jidb. 

Bu başlangıçtan btr maksadım 
"'8:r. Ne olduğun11 anlatayım: Bir 
lnüddettenberi davalanın dolayısile 
Adıı,e lroridorlanna devam edip 
"nrayorum. Bundan bir cihetle 
lbenmunum. Gazeteci sıf.atile çok 
~bir staj geçiıiyonım. Hük:U
~tle haikm mün~betlerine ait 
bız. Çok işler; her gün Adliye kori
clorlarnıda, insanın gözü önünde bir 
8eçit resmi yapıyor. 

l B 11 arada icra daireleri önfinde
ka ki kalabalık çoktanberi dik
b. thni eelbetti iş takip edenlerden 
h..ır_Ço~un çift olarak sağa sola 
~uklannı gördüm. Bilenlere 
'°l'duın: 

-.... Şunun bunun önüne düşerek 
~ takip edenler acaba hep avu
Gt :tnı? 

!lıı- Hayır, dediler. Bunlardan pek 
&\TUkattır. 

- lş takibi için tufeyli mısurla
l'ıll faaliyetine müsaade edilınediği
~e gö:e bunlar nasıl iş görüyorlar? 
d a]k ile adliye arasında tavassut e-
enıerin çetin bir takını imtihanlar-

~n. geçmesi, bir takım şartlan ve 
k <lıifeleri yerine getirmesi ve avu
r::. di~e bir sıfat ve salahiyet kazan-

81 lazun gelmiyor mu? 
l' - Geliyor, fakat bunlar şer't hile 
01larını keşfetmişlerdir. 

l - Şer'i hileli avukatlık nasıl o
llr? 

1 .- Barodan muvakkat bir müddet 
• lçın \1eya ebedi surette çıkarılan

ar 'I'i.U- . 
ltl kıye dahilinde avukatlık ede-

eıler. Eldeki avukatlık kanununun 
~edin · 
gib· cı maddesi apaçıktır. Fakat bu 
•-

1 
avukatlar ve onların yolunu tu

"<tll açık ·· 

Muammer Eriş Londrada Bu 
Mevzuda Mühim Sözler Söyledi 

Londrada çıkan "Büyük Britanya 
ve Şark,, mecmuası, elyevm orada 
bulunan İş Bankası umum müdürü 
Muammer Erişin beyanatını neşret
mektedir. B. Muammer Eriş, diyor 
ki: 
•- Ingiltereye ziyarette ilk mak

sadımız Mister Valey ve Mister 
Nikson'un ziyaretlerini iadedir. Bun
dan başka hususi maksatlanmız da 
vardır. City'de İş Bankasına bir şu
be açmak için tedbirler alacağım. Mü 

nasip bir yer aramakla meşgulüm. 
Arkadaşlarunın da hususi işleri var
dır.,, 

Bay. Muammer, daha sonra İngil
tere ile Türkiye arasvıdaki ticari he
sapların nasıl tasfiye olunacağını an
latmış ve şu sözleri söylemiştir: 

"Bunun çaresi, İngiliz - Türk tica
retinin ıslahıdır. Çare sizin elinizde
dir. Daha fazla Türk mallan alınız. 
Bu suretle güçlükler kendiliğinden 

(Devamı 10 uncuda) 

Milli Küme Maçlarında 

Beşiktaş - F enerbahçe 
1-1 Berabere Kaldılar 

k goz bir takım iş adamları ar-
a kapıdan mesleğe girmenin ve~~~ , 

\'ukatlık etmenin yolunu J?tıim~ 
(Devamı 1~ ~~) · ' 

Dünkü maçta kale önünde heyecan dakikalan 
[Bütün spor hareketlerinin tafsilatı altıncı sayfadadır] \ .. \ 

.-
1 Hatagın 

Seçim 
Kanunu 
Pariı, 6 ( A.A.) - Cenev

re' den Lö Tan gazeteaine 
bildirildiğine göre, Hatay 

1 ıeçim kanununa ön feklini 
verecek komite pazmteıi gü
nü toplanacak ve kararları-
nı ittilakla alacaktır. J 

/ kincikanundaki politik 1 ı 
anlaşma dolayısile Türk ta· 
leplerinden çoğunun kolay
ca tahakkuk etmesi ihtimali 
üstündür. 

Kanun mandater devlet 
tarafından ilan edilmek ü
zere Cenevre Konseyine bil
dirilecektir. Fransayı Dö 
T essan ile lagrad temsil 
edecektir. 

..... - ~ 

Bulgaristanda 
Mebus Seçimi 
Devam ~diyor 

Bulgar Başvekili 
B. Köseivanol 

Sofya, 6 (Tan muhabirinden) 
Bulgaristanda mebus seçimi başla
mış bulunuyor. Seçim, bugün Stara 
Zagora ve Şumnu seçim dairelerinde 
başlamıştır. Bu ayın 27 sinde seçimin 
sonu alınacaktır. Seçim, sükılnet içe
risinde devam etmiştir. Bazı ufak te
fek hadiseler kaydedilmiştir. Hüku
metin bir kısım seçim dairelerinde 
muvaffakıyet kazanması muhtemel 
görülüyor. Hükumet bitaraf bir vazi
yettedir. Bununla beraber hükılıne
tin karşısında vaziyet alanlar arasın
da fevkalade bir faaliyet vardır. 

Negüs, Habeş 
Tahtına 
Geçiyor mu? 
Londra, 6 (A.A.) - Daily Herald'

dan sonra bugün de Sunday Kro
nikle, B. Mussolininin Habeşistan tah 
tını N egüse vermek niyetinde bulun
duğunu bildirmekte ve bu mesele et
rafında, aşağıdaki izahatı vermekte
dir: 

"Menkup imparator ile B. Musso
lini arasında tavassut işini Lord Ha
lifax görmektedir. Habeşistan mese
lesini İngiliz - İtalyan görüşmelerinin 
açılmasından evvel halletmiye çalı
şan İngiliz Hariciye Nazın, geçen 
hafta Haile Selasiye il eyaptığı görüş 
me esnasında İtalyanın bu teklüini 
Negüse bildirmiştir. Haile Selasiye, 
Habeşistanın dörtte biri kadar mesa
haya malik bir krallığın başına geçi
rilecek ve Adisababada sarayında o
turarak f talyadan senede on bin fn-

(Devamı 4 üncüde) 

r 
S t 1 k Fenerbahçe - Kalamıı caddesi Uzerlnde tram· a 1 1 vay durağında, 6000 metre murabbaı çlçekll, 

V•ı ı la""" bağlı ve meyvalı bahçe içinde Avrupa tarzı mi· 
marlslnde yapılrnıı gOzel bir vllll satılıktır. 

izahat için Bahçekapıda Liman hanında Asma kat 83 numa

rada Umum Emllk lııerlne mOracaat edilmesi. Telefon: 22n5 

Bir Deniz Harbi 
e A 

ispanya Sularında Asi 
ve Hükiimet Filoları 

Bir Muharebe Yaptı 
Bir Asi Kruvazör Torpillendi, 
Batırıldı, Tayyareler de İştirak Etti 

~ ~ ·, /"'~-~jll • /,/ -, H '~ 

;_,.Y:··~;;,v. . ~ l 
~ ·~ ~~ 

ispanyada son T eruel harbinde bir,. /ngiliz ressamı 
tarafından cephede çizilen krokiler 

Barselon, 6 (A.A.) - Milli müda
faa nezareti aşağıdaki tebliği neşret
miştir: 

"Cümhuriyet filosu bu sabah sa
at 2,22 de Kanarya, Balear ve Alm.i
rante Servera isimlerindeki asi kru
vazörlerile Palos burnunun 70 mil 
açığında muharebeye tutuşmuştur. 

Muhriplerimizden biri tarafından 
atılan bir torpil ikinci düşman hat-

tında bulunan kruvazörlerden birine 
isabet etmiştir. Bu kruvazör ya Ka
narya veyahut Balear'dır. 

Yaralanan gemide büyük bir infi· 
lak olmuş ve gemi yana yatmıştır. 

Ortalık ağarırken seri yedi büyük 
bombardıma ntayyaresi deniz muha 
rebesinin cereyan eylediği noktaya 
gitmişler ve tayyareciler alevler için 

(Devamı 10 uncuda) 

JsllistinCle Bir Çarpışma 

50 Arap Öldürüldü,· 
Elli Kişi de Y C\ralı ! 

Kudüs, 6 (A.A) - Tethiş hareka
tının tenkiline başlanıldığındanberi 
cereyan etmiş olan müsademelerin 
en büyüklerinden biri esnasında 45 
asi telef olmuştur. 14 asi de esir e
dilmiştir. 

Müsademe, Cenine mıntakasında 
Yammun kasabası civarında vukua 
gelmiştir. 

Kudüs, 6 (A.f\.) - Merkezi Filis
tinde asilere karşı yapılan muhare
beye üç alay ile altı tayyare iştirak 

etmiştir. Asilerden 50 kişinin öldil ; 
rüldüğü ve 50 kişinin de yaralı ol • 
duğu halde esir edildiği bildirilmek 
tedir. 

Tayyareler "Kum el Falım" civa
rındaki kasabalara iltica etmiş olan 
bir kaç çeteyi yerlerinden çıkarmak 
için bu noktaları şiddetle bombardı 
man etmektedirler. 

Firar eden çeteler mühim mikta?'l
da harp malzemesi terketıniş • 
lerdir. 

Türk Casusu M. Sıfırın 
Mütareke HCifıraları 

Mütareke devrinin en meçhul kalmış safha
sı, o vakit İstanbulda müttefik kuvvetleri kar
şısında çarpışan ve çalışan gizli Türk teşkila
tının faaliyetidir. 

Bu teıkllJtın içinde en mühim rolO oynıyanlar-

dan biri de o valtlt M. Si Fi R ad ile çalıpn TUrk ca

susudur. Gazetemiz, M. SIFIR'ın hatıralarını temin 

etmlttlr. Bu hatıralar, mütareke devrinin karanlık 

taraflarını aydınlatacaktır, 

e Çerku Ragıp kimdir? işgal zamanında lıtanbula 

musallat edl~en bu meçhul aerserlnfn bUtUn ihanetle

ri, vıh9et ve cinayetleri birer birer teıhlr edilecektir. 

Hulasa, bir tefrika ki, baştan başa meraklı, 
heyecanlı, hakiki ve esrarengiz hatıralar ve 
vakalarla doludur. 

YAKINDA NE$RE BAŞLIYACAGIZ 
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"lffihat ve Terakki .. Nasll Kuruldu? 

Ubeydullah Efendinin 
Oynadığı Roller BELEDİYEDE : 

Ciğer Vesaire 

Seyyar Olarak 

Satılmıyacak 

TOPLANTILAR: 

Darüşşaf akanın 65 inci 
Y ıldönümü Samimi 

Bir Şekilde Kutlandı 

IY AZAN: Dr. HÜSEYiN ZADE 'AU J 

Baş, ciğer, ayak, işkembe gibi mad
deler satılan dükk8nlann sıhhi ve 
fennt şartlara uymadığı görülmüş ve 
belediye bunlar için bir talimatname 
yapmıştır. Bu talimatnameye göre, 
dükkanlarda delik deşik olmıyacak, 
dükkanların zemini ve etrafı su geç
mez maddelerden yapılacak, aynca 
akar su bulunacak ve münasip bir 
yerde ıskaİ-alı bir delik olacaktır. 

Bu gibi maddeler hiçbir zaman ve 
hiçbir maksatla seyyar şekilde satıl
mıyacaktır. 

Buz Satılan Yerler 

sır Yusuf Ağanın tütününe gübre ka
'4 nştırmak, abdessiz namaz kılmak, 

feslerin püskülünü koparmak, taam
haneden revani çalmak, gizli izmarit 
içmek ve saire .. ,, 

Bu suçlar ve cezalan okundukça 
hazır bulunanlardan Şirketi Hayri
yeden Mehmet izzet, Hüseyin Lofça, 

Merhum VbeyJullah Efendinin uki bir rami Buz satılan dükkanlar ve buz satı
şına mahsus depolar, kagir binalarda 
ve zeminleri ile bir buçuk metre yük
sekliğine kadar duvarları yıkanabilir 
surette su geçmez maddelerle döşeli 
olacak ve zeminlerinde lağıma bağlı 
sifonlu bir delik bulunacaktır. 

avukat Arif, mektep müdjirü AJi Ki 
mi ve "Paşa,, lakabile maruf Mehmet 
Ali, ayn ayn kürsüye çıkarak, za
manlarında Darüşşafakada geçen gü
lünçlü hadiseleri ve bu meyanda AJ:>. 
dülhamide isyan hikA.yelerini anlat
mışlardır. 

_,_ 
O ne?! .. UbeyduJlahın şahsiye

tinde bir de şairi Azamın 

dehasından izler mi aramıya kal
kıştın?! .. 

- Buna pek cesaretim yok; fa
kat iki dostu biribirile mukayese 
caizdir, sanınm!-

Dalına yükseklerde, "ecram için
de", göklerin "derin bir cevvi la
huti,, sinde, geniş bir darbei şelı
per,, le (1) dolaşan Hamid, .. Byro
nien,, veya V. Hügo ayarında ro
mantik bir şairdi, hem de kA.bına 

varılamıyacak derecede büyük bir 
şair! 

B u cihet mallım!_ 
Ya beydullah ne idi? .. 

"Pegase,. dan mahrum olan, da-
1ma yalnız yer yüzünde, kendi a
yaklariyle dolaşan ve zaten şairlik 
iddiasında bulunmıyan Ubeydul
lah, şiir kılıklı bir şeyler yazmış
ıa da, az yazmıştır, hatta.... par
nasyen (parnassien) şairimiz Y ah
ya Kemalden bile çok az yazmış

tır!.. Fakat, şiir vadisinde, kelebek 
kadar bile yükselmemiş olan U
beydullah, hürriyet yolunun, milli 
ve siyasi ülküler alanının çok yük 
sek ruhlu mücahitlerinden biridir! 
Evet, o, yer yüzünden ayrılmamış
tı, çünkü dalına halkı irşat için, 
gah yurdunun köşesinde bucağın -
da, gah o yurdun dışında, bıkma

dan, yorulmadan koşup durmuş

tu!.. Bunun için hazan da uzak men
falarda sürünmüştü!.. 

H8mit, ilhamın "infilakı, fe
veranı,, halinde, nafiz nazarile 
"sehabı çik ederek", arasıra yer 
yüzüne "gökten ... bir işaret eyle
ıniştirtir,, .. (2) 

Hamid.in, daha doğrustl, Hamit
lerin yüksek ideal işaretlerini te
lA.kki eden, kavrayıveren Ubey
dullah, bunları biraz da kendi di
ni, fakat realist felsefe içtihatla-
riyle yuğurarak, devrinin yeni ye 
tişen nesillerine anlamıya ve Türk 
gençliğine bir ihtilill ruhu aşıla

mıya çalışmıştır ... 
Bu suretle, bütün bir devir zar

fında biribirinin Adeta mütemmi
mi olan bu iki vefadar dost, niha
yet, Büyük Önderlıniz Atatürkün 
kutsal dehası sayesinde, ülküleri
nin Iazlasiyle gerçekleşmesini gör
dükten sonra, gözleri artlarında 

kalmıyarak, yine beraber ilahi bir 
nura karışarak "gittiler ebede, ge
lip ezelden".. (3) 

Bir gün Ubeydullah bana 
"Şeyh Sadinin memleketin

de bir cevelan,, yapacağını söyle
di. Dedim ki: 

- Ustat, isminiz "Ubeydullah 
olarak kaldıkça, korkarım, bu ce
velan "seyahatnamei İbrahim bey,, 
deki, idealist bir İranlı gencin 
(Mısırda doğup büyümüş bir Acem 
Don - Kişotunun) seyahatlerinden 
daha maceralı ve daha tehlikeli o
lur. (Ben bunu söylerken, merhum 
hatip ömer N acinin, bir İran hapi
sanesinde, ismi yüzünden başın

dan geçenleri henüz duymamış
tnn.) 

U•• stat şöyle cevap verdi: 
- İsmim, Kerbeli vaka

sına sebep olan İbni - Ziyadı ha
tırlattığı için, dernek istiyorsun! .. 
Fakat traniler arasında Ubeydul
lah adı yerine, bunun benzeri olan 

.. İbadullah,, kullanılır. Ben de, ta
bü, bir İbadullah oluveririm!.. 

- Daha iyisi bir "Mirza İbadul
lah,,! .. 

- Hayır, daha münasibi bir 
şeyh İbadullah!.. (4) 

Malumya, Macar müsteşriki 

Vamberi de İran ve Türkistan ta
raflarında dolaşırken şarklı bir 
şeyh olmuştu!_ 

O halde mesele yok!.. Sadiler, 
Hafızlar, Urfiler yetişti-

ren Şiraza, "Meşhedi olmak heve
siniz de varsa İmam Ali Rizanın 
Meşhedine kadar yolu uzatıp, fe
rah ferah İranın her tarafında do
laşabilirsiniz! Ancak, evvelki "Se
yahatnamei İbrahiJn - bey,, i oku
yunuz, sonra bunun bir eşini de 
siz yazınız! Eminim ki bu çok en
teresan birşey olur. Malfun ya A
merika maddi garibeler ülkesi ise, 
İran da manevi acibeler diyarıdır!. 

- Seyahat esnasında ciddi bir 
şey yazmak kolay değil... Bu ciheti 
!randan dönüşten sonra düşünü
rüz. Her halde mil§ahedatımı not 
ederim. 

U beydullah Efendi hakkında
ki bu hatıralarımı bir dilek

le bitirmek isterim: Bilmiyorum, 
merhum seyahatlerini, bu seyahat
lerde ve, umumiyetle, istibdada 
ve her türlü irticaa karşı olan u
zun bir mücadele hayatında, ba
şından geçenleri yazmış mı? Miras 
bıraktığı evrak arasında bu yolda 
yazılar var mı? .. Varsa bunların 

bir an evvel neşrini, tabil1 herkes 
arzu eder. 

Buzların muhafazası için üzerine 
konulacak kepekler, talaşlar hususi 
ve temiz bir kutu içinde buJunduru
lacak ve buzların üzerine ayn bir 
Aletle tutularak dökülecektir. 

Buzlar müşterinin önünde temiz 

SIHHAT iŞLERi : 

Bey kozda 
Sıtma İle 
Mücadele 
Beykozun Rıva deresi kenannda

ki köylerde ötedenberi şiddetli bir 
sıtma hastalığı hüküm sürüyordu. 
Sıtma son zamanlarda Beykoza bile 
geçmiş, geçen sene çokça vukuat ver
mişti. İstanbul sıtma mücadele heye
tinin gönderdiği mümessiller sıtma -
'l~ ,_,...,.+,..1.-J....._...:1_ '"-•-'•-=1 .... n+ ~..,.. -r-, 
bu köylerin de mücadele mıntakası
na alınmasına karar vermişlerdir. 

Sıhhat V ekileti de bu kararı tas
dik etmiştir. Buralarda esaslı tedbir
ler almak için bu köylerin merkezi 
olan Bozhaneye bir mücadele memu
ru tayin edilmiştir. 

Bu memur yeni mücadele mınta
kasmdaki köylerin nüfusunu defteri
ne geçirmekte ve bunlann üzerinde 
her hafta ayn ayn tetkikat yapmak
ta, icap eden ilaçları köylünün ayağı
na kadar götürmektedir. Bu suretle 
süratle köylülerin sıtmadan kurta-
nlmalanna çalışılmaktadır. Bu civar 
daki birikinti sulara mazot dökül -

Mektebin eski mezunlannJan 
muıiki muallimi B. Kazım 

kürsüde .. 

f stanbulun en eski ve şerefli irfan 
yurtlarından Darüşşafakanm 65 in-
ci yıldönümü münasebetile Darüşşa
faka mezunlan kurumu, mektep bi
nasında bir aile toplantısı yapmışlar
dır. 

Yedi saat süren bu çok samimi top
lantıya Darüşşafakanın ilk mezunla
rını teşkil eden 60 - 70 yaşında mü
tekaitlerle, bugün birçok mühim mev 
kilerde bulunan Darüşşafakalılar ve 
üniversitede okuyan Darüşşafakalı 

gençler iştirak etmişlerdir. 
ı vpl~.,1.~ .. .,, & .... ~.. "" 

nuş ve kurum başkanı Vefik Palmir, 
kısa bir söylev vererek gelenlere te
şekkür etmiş, bunu müteakıp Tica
ret mektebi muallimlerinden Togo, 
bir hitabe irat ederek bilhassa şun
ları söylemiştir: 

"-Bizler her yıl tekrarlamayı en 
büyük bir emel bildiğiJniz bu bayram 
günlerinde biribirimize birer )'11 da
ha ihtiyarlamış olarak kavuşuyoruz. 
Fakat sevinçle görüyoruz ki, Darüş
şafaka her yıl biraz daha gençleşerek 
diJndik bir irfan abidesi halinde du-
ruyor.,, 

Bundan sonra Şefimiz Atatürke ve 
anane mucibince kurumun daimi fah 
rt reisi telakki olunan Başvekile, Ma

Bundan sonra yemekhaneye inil
miş, burada mektebin fasulyalı pilav 
ve hoşaftan mürekkep ananevt yeme 
ği yenmiş ve Darüşşafaka marşı söy
lenmiştir. Programın öğleden sonra
ki kısmında, talebeler tarafından mu 
siki parçaları çalınmış, şark musikisi 
ve halk şarkılan söylenmiştir. 

Küçük bir Darüşşafakalının söyle
diği monoloğdan sonra sanatkarlan
mızdan Bedriye Tüzün, Necip Ce
lal tarafından bir konser verilmif ve 
saat 17 de bu çok samimi aile top
lantısına son verilmiştir. 

Bursa Liseleri Mezunları 

İstanbulda 300 azası buJunan Bur
sa kız ve erkek liselerinde yetişenler 
dün yıllık kongrelerini Eminönü hal
kevinde )' apmışlardır. 

Mühendis Avni tarafından kongre 
açıldıktan sonra başkanlığa tıbbiye
den Hasan, sekreterliklere edebiyat-
tan Muzaffer ve yüksek mühendis
ten Şevki seçilmişlerdir. Bundan son
ra idare heyetinden tıbbiyeli Merih, 
yıllık raporu okumuştur. 

~.A."-'W""'t" ~ut'v~ ._ -- ....... - .... --... -

ra tıbbiyeden Baha söz almış ve ku

rumun faaliyetini kafi görmediğini 
söylemiştir. Merih, verdiği cevapta, 

Bursadan kiı.fi derecede yardım gör
mediklerini söylemiş ve kurumun E
gelilerin cemiyeti kadar faaliyet gös 

terebilmesi için bazı temennilerde bu 

lunnıuştur. 

Bundan sonra yeni idare heyeti se

çimine geçilerek başkanlığa Nuri E
rim, genel sekreterliğe Nihal Beti!, 

veznedarlığa Merih Odman, muhasip 

liğe Hüseyin Otan. idare işlerine Ul-

viye Eriz, azalıklara Lutfi Erzi, Mu
zaffer Ege, Teftiş heyetine: Cahit Ö-

Fakat şayet böyle birşey yok
sa, o halde merhumun mü

nevver dostlarına bir vazife dü
şer: Ona dair hatıralarını, ondan 
işitip duyduklarını yazmak, sonra 
toplayıp bunları bir kitap halinde 
neşretmek ... 

mek suretile Sıtma sineklerinin to
humlan iJnha edileceği gibi bataklık 
ların da yer yer kurutulma ameliye
sine başlanacaktır. Tabii manzarası
nın güzelliğile iştihar eden bu yer
ler, birkaç sene sonra tstanbulun bir 
sayfiyesi halini alacaktır. 

arif Vekiline ve mektebe çok hizmet zen, Nadir Uluç ve Pertev Arsınan 
etmiş olan Malatya mebusu İsmet 1- seçilmişlerdir. 
nönüne birer tazim ve teşekktir tel-

Eminim ki böyle bir kitap Swift' 
in "voyage de Gulliver,, i, veya 
Steme'in "voyage sentimental,, ı 
kadar lezzetle okunur, enteresan 
ve istifadeli bir eser olur. 

BİT T t 

(1) T. Fikret: "avengi tasavır,,. 
(2) "Makber,, den. 
(3) "Makber., de: "gitti ebede lellp 

ezelden,,. 
(4) !randa "şeyh,, oldu mu, blhniyo

nım; fakat onun bir aralık İstanbulda, 
bir Tekkenin :;eyhliğinl deruhte ettiği 
malılmdur ... 

JBORSADA: 

Bir Heyet Bugün 

Ankaraya Gidiyor 
Şehrimizdeki borsa acenteleri An

karaya nakil hazırlıklarını bitirmek 
üzeredirler. Maliye VekAleti ile te
maslarda bulunmak üzere bu akşam 
acente birliği umumi katibi Nedim 
Akçerin reisliğinde üç kişiden mürek 
kep bir heyet Ankaraya gidecektir. 

Borsacılar heyeti, yardım sandığı 
projesini de beaberlerinde götürmek 
tedir. Ankarada görüşülecek mühim 
meselelerden biri de orada muazzam 
bir borsa binasının in~ıdır. Bunun 
için Paris, Londra ve Nevyork borsa· 
larının plAnlan getirtilmiştir. 

26 gün sonra faaliyete geçecek olan 
Ankara borsası şimdilik Sümerbank 
binasının iki katında r_ahsarAktır. 

Zeynep Kamil Hastanesinde 
Üsküdarda Zeynepkiı.mil doğum e

vi ve kadın hastanesi şehrin nakil va
sıtalarının uğramadığı bir köşededir. 
Son zamanlarda hastaneye müracaat 
edenlerin sa)'lsı hayli artmıştır. Üs
küdar kaymakamlığı ve belediye, has 
taneye olan rağbeti nazarı itibara a
larak bu çok hayırlı sıhhat müesse
sesini nakil vasıtasına kavuşturmıya 
karar vermiştir. 

ADLİYE: 

Eski ikinci Noterlik 

Tahkikatı ... 
Müddeiumumilik ikinci tetkik bü

rosu şefi Bay Sabri, dün pazar olma
sına rağmen, birçok suiistimalleri yü 
zünden Adliye Vekaletince lağvedi
len İstanbul ikinci noterliği hakkın
da yapılan yeni bir ihbarı tetkik et
miştir. Bu noterlikteki auiisstimaller 
senelerdenberi devam ettiği için bun
lar gün geçtikçe hadiselerin icabile 
ortaya çıkmaktadır. 

T aku Yol•uzluiu Meeeleıi 
Suçlusunun sayısı altmış ve tah

kikat dosyasının ağırlığı tam kırk 
kiloyu bulan takas suiistimall davası 
nın ikinci tetkik safhası bugün baş
lamaktadır. 

grafı çekilmeıine karar verilıriistir. 

Törenin bu resmi cephesinden son
ra toplantı bir aile toplantısı halini 
almış, maruf şairimiz İsmail Safanın 

ERBAADA: 

Tütün Satııları 
bütün Darüşşafakalılarca söylenen Erbaa, (TAN)_ Taşova tütün pi-
bir şiiri okunmuştur. yasasının başta gelen alıcılarından 

Bu şiirden sonra eı;ki Darüşşafaka Austro-Türk tütün şirketi de merke
da talebeleri izinsiz bırakan "Eva-
mir,, adlı suçlar cetveli okunmuştur. ze bağlı Darına köyünden gelen bel 
Şlındi her biri yaşını başını almış ak 1 denklik bir mahsulün üç denğini alt
saçlı muhterem ihtiyarlar o günleri mış, bir dengini kırk, bir dengini on 
gıpta ile hatırlamışlardır. Sayılan 1 üç kuruştan almak suretile ilk mü
suçların kahkaha ile karşılananları bayaasını yapmıştır. 

arasında şunlar da vardır: Diğer alıcı firmaların da yakında 
"- Bahçeden kiraz çalmak, mubas piyasaya girecekleri anlaşılmaktadır. 

DÜNKÜ TOPLANTIDA : 

Emektar Darii,,Jalıanın tlünlrii yıldönümü toplantuıntla 
talebeden bir ıınıo 
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1 Ankaradan 
i_Telefon ve Telgrafla _ _j 

Millet Meclisinde 
Yeni Kanun 
Layihalarr 

Ankara, 6 (TAN Muhabirin
den) - Büyük Millet Meclisi bd 
devre içindeki toplantılarında ye
ni mali yıl bütçesinden ayrı ola· 
rak milhim kanun layihaları mü· 
zakere edecektir. Avukatlık ka· 
nununun da bu devre içinde mü• 
zakere ve kabul edilmesi lru\ 'et· 
le muhtemeldir. 

Bundan başka ehemmiyeti ha 
iz daha bir takım adli kanun 18-
yihalarının daha bu devre içinde 
Meclise sevkedileceği de söyle
niyor. 

Aynca şu yakınlarda iktısadt 
kalkınmamıza ait bazı kanun li· 
yihalannm da Millet Meclisin• 
sönderilmesi beklenmektedir. 

Diğer taraf tan Maliye Vekil9" 
ti de Millet Meclisinin bu devre 
toplantuma yetiştirmek üzere 
bazı kanun liyihalan hazırla

maktadır. Ziraat Veklletinln -ra
paeaiı işlere ait birkaç liyihanıa 

da hazırlanmak üzere olduiu öl• 
Dilmiştir. 

Meclis Encümenlerinde 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Millet Meclisi encümenlerinde son 
celselerde §U meseleler tetkik ve in
taç dilmiştir: 

Nafia Encümeninde: Demiryolla • 
rile eşya nakliyatına dair beynelmi
lel mukavelenameye istinaden te • 
şekkül eden heyete benyelınilel nak 
liyat komitesi tarafından ittihaz o
lunacak kararların Nafia Vekilinin 
tasdik.ile meriyete konulmasına dair 
kanun layihası müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Milli Müdafaa Encümeninde: Su
baylar heyetine mahsus terfi kanU'" 
nunun bazı maddelerini değiştiren 

2900 sayılı kanunun birinci maddesi 
nin değiştirilmesine dair olan kanuıı 
layihası müzakere ve kabul olun • 
muştur. 

Arzuhal Encümeninde: Encümene
tevzi edilen arzuhallerden ruzg; dm 
" ~ 
lerden ve encümenlerden ge n c:e 
vaplar tetkik edilerek bu arzuhaı.. ~ 
karara bağlanmıştır. 

Maliye Encümeninde: Küp şeket 
ambalAjında kullanılmak iızere dı .. 
şandan getirilmesine zaruret hasıl 
olan sandıklık kerestelerin giımrü1' 
resmi, 

Matbut umum müdürlüğü taraftıı
dan Almanyada bastırılan albünılr 
re ait gümrük resmi; 

Orman çiftliği bira fabrikası lçiıl 
getirilecek bira şişesine ait ~ 
resmi; 

Hariçten ithal edilecek fekera 
aft gümrük resmi, 

2294 sayılı kanunun verdiği salAhl
yete istinaden indirildiğinden key& 
yetin tasdiki hakkında BaşvekAle* 
tezkerelerini müzakere ve kabul .,.. 
mıştır. 

MEMLEKE'11'E: 

Antalyada Atatürli Gdn1 
Antalya, 6 (Tan muhabirinden) -' 

Büyük Şefimiz Atatürkün ~ 
ilk teref verdikleri bugün .. Ata~ 
günü,, olarak kabul edildi ve mera -
siınle kutlandı. Bu milnaaebetle koO" 
ser ve konferanslar verildl. bir dl 
fener alayı yapıldL 

[rAKVIM ve HAVA] 

7 Mart 1938 
PAZARTESi 

1 OncQ ar. Güıı: al 
Arabi: 1358 
Muharrem: 1 
Güneş: 6.28 ~ il« 
İkindi: ıua - Akşam: 
Yatsı: 19.37 - hm&k: · 

ıtuım ııo 
Rumi: 115' 
Şubat: 2' 

12.25 
18.'1 ..... , 

YURTr.A JlA VA V AZ1YE11 
Y\ırdun Trak1a, Kocaeli mmtak~ t 

De Egenin Şin1.ı. Orta Anadolu ve ıc-:; 
d91ı1& kl)'11arınıa G'1'J> taraflarında b• 
kapaıı, diğer yerıetcle kapalı ve yer 1' 
7atı.hdır. 

R.QzgArlar Doğu, Obnup Doğusu ve el'. 
lllıbl Anadoluda Cenubi ve diğer mııı 

t.e eemfetlr. 
lstanbulda bava kapalı geçıntıt. 

kaıarda Şimall iltikamette orta ku 
&ınall istikametten saniyede dört UA 
nıetre hızla esmiştir. 

Saat 14 te bava tazyiki 768,3 milirtl 
re idi. Sühunet en yüksek 10,6 ve en 
IOk 1 aantigrat kaydedlliniştlr. 

r 
1 
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Sulhün Yolu 
ômer Rıza DOCRUL M illetlerarası bayatta en de-

ğerli nimet sulhtür. Solhün 
değerini anhyan her millet, ki bunu 
lnlanuyan hiçbir millet yoktur, 
•tdhü sağlamlamak yolunda hiçbir 
fedakarlıktan geri kalmaz. Fakat 

~~I~ y~lnı~ anlaşmakla, yalnız ihti
ilf anııllerıni kaldırmakla temin o-
1tuıanııyor. Bugün suJhü sağlamlı
hıı en büyük amil, harpten korkmı
~ilCak derecede kuvvetli ve hazırlık
lı 0.Inıaktır. Bu yüzden her millet 
ilrıçten gelmesi muhtemel olan, 
~ yakın her tehlikeyi hesaplıya
tak ona göre milli kuvvet kaynakla
l'ını cihazlamakta ve inkişaf ettir
bıektedir. 

FRANSA: 

Pol Bonkura Göre 
Diktatörler Cenevreyi 

Tahrip Ediyorlar 
Paris, 6 (A.A.) - Fransarun Mil

letler cemiyeti nezdindeki daim! mu
rahhası B. Pol Bonkur, Milletler ce-

aktedilmesi aleyhinde bulunmuş ve 
bunların ihtilarıan mevzileştirmiye, 

yani daha iyi ezebilmek için zayıfı 
tecrit etmiye matuf mahirane bir
takım formüllerden ibaret olduğunu 
söy !emiştir. 

Hatip, Milletler cemiyeti içinde ak 
tedilmiş itilaflardan uzaklaşıldıkça 

1 İııgilterenin son günlerde neşro
lltıan yeni müdafaa bütçesine ait 
l'ılkanılara, dün işaret etmiştik. Bu 
~a~lara göre İngilterenin bu sene-

ntndafaa masrafı 351 milyon İn
rliz lirasıdır. İngilizleri bu kadar 

miyetine müzaheret, Fransız cemiye
tinin senelik umumi içtimaında bir 
nutuk söyliyerek diktatörlüklerin yal 
nız Milletler cemiyeti ile alakalarını 
kesmekle kalmamış olduklarını, bel-

ki bu cemiyet aleyhine tasavvur edi
len yeni bir takım siyasi teşekkülleri 
iltizam ettiklerini bildirmiştir. Ha
tip, bu devletlerin şimdiye kadar kol
lektif emniyet mefhumuna sadık ve 
merbut kalmış olan milletleri muka
bele bilmisil korkusile Milletler Ce
miyetinin esası olan misakı zafa dü-

iki taraflı anlaşmaların gayri kafi Lorc! Perl . 

~Yiik yükü sırtlamıya sevkeden a
tb.İl, İngiliz nüfuz ve perestijinin 
~ senelerde uğradğı sadmelerdir. 
~'Qıllann tekerrür etmemesini, bila-

gelmekte olduğunu ve bunun delili Roma, 6 (A.A.) - Romada İngiliz-
de bir dörtler misakı aktinden tek- İtalyan görüşmelerini yapacak olan 
rar bahse başlanılmış bulunması ol- İngilterenin Londra Büyük Elçisi 
duğunu beyan etmiştir. Maamafih, Lord Pert bugün buraya gelmiştir. 
halihazırda mevzuubahis olan bu mi- ··===============::=o 

İngiliz menlaatlerinin azami 
~)gı ile karşılanmasını istiyen İngi

lnilleti ba yükün altından kalk
~,. çalışmakta ve İngiltere hükA-

sak 1933 senesinde aktedilip Millet- · · 
ler cemiyeti çerçevesi içine ithal ve KUBA: 

~ de, Londra gazeteleri tarabn
anlatıldığı gibi, bu yükün, umu

~ ~etleri aksatmamasına, İngi
ticaretini ve halkın para biriktir

::.. kudretini felce uğratmamasına 
~ edilmektedir. 

çar etmek suretile onun imkanlarını 
biçe indirecek olan birtakım teklifle
re müzaheret etmiye sevkeyliyerek, 
cemiyeti tahrip etmiye girişmiş bu
lunduklanm beyan etmiştir. 

Hatip, bundan sonra iki taraflı i
tilaflar ve ademi tecavüz misaklan 

l •dra matbuatmm bu mftna- iT Al YA : 
....., aebetle düşüncelerini fU sa-

onun himayesi altına vazedilmiş olan 
misaktan farklı olacaktır. Almanya 
ile İtalya artık Milletler Cemiyetin
de bulunmadıklarından, A vrupanın 
imar ve ihyası için yapılan tecrübe
den Sovyet Rusyayı hariç bırakmak 
imkanı mevcut olmadığından bugün
kü vaziyet artık eskisi gibi olamaz. 

JAPONYA: 
~ fQk iyi hulasa ediyor: 

~ilihianma yükü tngiltereye ha- B. Bek Cep Kruvazörü 
~ yüklenmiştir. Silih yığmak 

Mebus Seçiminde 

Hükumet KazandJ 
Havana, 6 (A.A.) - Kısmi meclis 

intihabatı cereyan etmiştir. 80 me
bus ve bir ayan azası intihap edilmiş
tir. 

Muhalefet partileri intihabat ka
nununu protesto etmek için namzet 
östermemişlerdir. Ekseriyet milli 

hükılmetin elindedir. 

AMERiKA: lihltında önayak olan milletler, tes- Romada y aptırmıya 
~ •t nıasraflarım ödemiye mukte-

"ı değildirler. İngilizlerse buna N y k? Başlamış Ydan Karnında 
l; tlktedirdir. İngiltere, kendini tehli- e apaca . 
t)'e d .. :ı- k d d sil~Ll y an Çocuk ~ uşu.rece erece e ö.lll&n· Ro 6 (A.A.) - Polonya bari - Tokyo, 6 (A.A.) - Harbiye erka- aşıy 

""1 tan geri kalmış ve sillihsızlanına . ma, B B k b kşam Roma d bı'r zat Havas aJ'ansı muha- t 
.rn cıye nazın e u a - nın an , Nevyork, 6 (Hususi} Arizona a -ı_ 'llnuıı tutulmasını istemiştir. Fa- · · t d Kont cı·a · 
"'llt h ya varmış ve ıs asyon a - birine "Japonya, super dretnot ın - raflarında şimdiye kadar hiç görül-
'- • 11 Yol tutulmadı ve silah yarışı B St .1 hük' u· met ordu t kt d. Yalnız gizli bir tip-"Cl'cıh d"l · · i · no ve · araçe ı e ' şa ememe e ır. memiş ve işitilmemiş şekilde bir ga-... ,· e ı dı. Bu vazıyet, ngiltere- art' .. ·ıı · t afından kar t h • h rp gemı'lerı· yapmakta-
.. il k . . . v ve p ı mumessı en ar e ususı a ribe, herkesi hayrete düşürmüş ve o 
.'h.... tndı emnıyetinı saglamlamıya şıl t d d · J in=at 
'"':cq u.. anmış ır ır.,, emış ve aponyanm Y-- c.J ..... ----:a.ı..;. ı...:- ı..---- -ı-e,Liği anla~cıy4 kşda.r dev~ :.=,,.=· =~,.,..__,,..._ ~~~ -~"~c~= ... ~ ---- l ştur 

PaJC•t emniyetini sağlamlamıya hul asker mezarına, faşist abidesine asla vazgeçmiyeceğini, zira sürpriz-
0 ~izon~ taraflarında bir çiftlikte 

'ııtı. etıı..:_ olan mı"llct yalnız İngı"liz ve Mareşal Pilsudski'nin büstüne çe- lerin husule getireceği tesirlerin bü 
'1 •~""'§ bir yanaşmanın altı aylık çocuğu an~ ılJeti değildir. Her 'medeni ınillet lenkler koyacak ve bilahare Kral ve yük kuvvet farkları ile müvazene te nesinin dalgın bir anında ortadan 

~Yni §ekilde düşünmekte ve ayni bunu müteakip B. Mussolini ve Kont minine medar olacağını beyan et - kaybolmuştur. Çocuğun evvela hayr.!• Yaı>nıaktadır. Bu yüzden sul- Ciano tarafından kabul edilecektir. miştir. dutlar tarafından kaçırıldığı zanne
~: bedeli çok yüksek oluyor. Fa- . Ü~. gün sürecek olan ~esm: ziyar: Bu zat, bundan başka Amerikanın dilmiş, bir hafta kadar her taraf a
~ Stı)h uğrunda katlanılamıyacak ti muteakıp B. Bek, Vatikan ada gı- Japonya ile bahri teadül aleyhinde- ranıldığı alde çocuğun bulunması 

Sbi!' fedakarlık yoktur. decek ve Papalık Nazır Kardinali ki delillerini bizzat kendisinin tah - mümkü nolmamıştır. 
At Paçelli ile görüşecektir. . rip etmekte olduğunu, çünkü Ame - Fakat nihayet büyük bir yılan av 
~ Ayan Meclisi ~ Roma, 6 {A.A.) - Gayda, Cıorna- rika yalnız iki okyanusu, İngiltere cılar tarafından tesadüfen vurul _ 
l• le d'Italia gazetesinde, Polonya - 1- ise hemen hemen bütün denizleri mü muş ve çok şiş olan karnı yarıldığı 
tYI lSndan gelen haberlere göre talya münasebetlerinden ve B. Bek'- dafaa mecburiyetinde iken Ameri - zaman kaybolan çocuk yılanın kar_ 

Jıa· • Mısır hükfuneti Mebusan Mec in Roma seyahatinden bahseden bir kalıların Ingiltere ile teadül talep et- nından dipdiri çıkmıştır. 
~ llti feshettiği gibi Ayan Meclisini yazısında ezcümle diyor ki: mekte bulunduklarını ilave etmiştir. Avcılar bu manzaraya evvela inan 
4 feshetmeyi düşünmektedir. Mısır "Polonya Hariciye nazırmın Roma- Cep Krovazörleri mi? mamışlar, çok korkmuşlar, şaşkın -~~? Meclis~! ~ebusan Meclisinin yı ziyareti münasebetile, iki memle- lıkları geçip kendilerine geldikleri 
~den nıutessır olmaz. Ayan aza- ket arasında herhangi bir muahede Vaşington, _ 6 .. - Deniz n:ıahfilleri, zaman hadisenin doğruluğu karşısm-
~dfllı herbirinin müddeti 10 5 yıld k 1 . 1 k d ğil' dir Japonyanın buyuk zırhlılar ınşa etme 

, ır, veya proto o ımza anaca e · ~ b 1 d ~ h da onlar gibi herkes hayret ve he -
.. t !\fısır l!yan me ı· · · k · ln b . t ik" 1 k ti b" ge aşa ıgı akkındaki haberin doğ-"(~ ö cısının e senye Ya ız u zıyare , ı meme e ı- ~ yecana düşmüşlerdir. Çocukcağıza 
L.. tfd Partisine m tur ş· d" b vl l'tik • • l ru olmadıgı, Japonların 14.000 tonluk 
"l.l .__ ensup • ım ı- ribirine ag ıyan po ı ve manevı .. . . . her taraftan hediyeler yağmaktadır. 
ı,_ ••qsır hük{i t• --~ . d ~ . b' t ah .. - 1 ak ceb krovazorlerı ınşa ettikleri kanaa-~ me ı, tunu.uu seçım e dostlugun yem ır ez uru o ac t' d d' 
'ttte,~~ayı . ümit . ett~ği için. ayan ve Roma ile Varşova arasındaki te- =ı=n=e=ır=.==========-== .._.d ındekı eksenyetin Vefdcı olma sanüdü faalleştirmiye yarıyacaktır. 
l:tı- flJı endişe etmekte ve Ayanın, hii Bu tesanüt iki sebebe dayanmak-

"lllete nı-zahir b. kseri · · "'1sbıi u ır e yetın me- tadır. Her iki memleketin harici po-
'd .. h·ı '9e kararlarım felce ınahkilm litikaları realist mahiyetleri itibari-

'" 1 e(! ""• • ' 

--~. egını nazarı dikkate almak- le birbirinin aynidir. Diğer taraftan, 

,.,k 
)blda 

8~ Mısır hfikftmetl henüz bu 
>nt. bıh~ karar vermem.iş bolunu
~eğt tını~ı ki karar intihabatın ve
lı11hllt lle~ıceye bağlıdır. Çünkü inti· 
\it ~ hükumet bakımından menfi 
1'1lcetttice verirse böyle bir tedbire 
'-tellt kalnııyacak ve hükfunet ister 
~değişecektir. 

~· 
'f eııj Belediye Binası 
~erasimle Açlldı 

su 

her iki memleket, komünizme karşı 
ayni hattı hareketi takip eylemekte
dir. Bundan başka Polonyanın Cenev 

BEŞiNCi KOCASI: 

rede, Habeşistan işinin likidasyonunu 
talep eylediğini de unutmamalıdır. 

Yemen V eliahdine Ziyafet 

Roma, 6 (A.A.) - İtalya kralı, Ye 
men kralı İmam Yahyanın oğlu prens 
Hüseyini kabul etmiş ve dün gece sa 
rayda akşam yemeğine alıkoymuştur. 

YUNANIST AN: 

General Metaksas 

A +inada Karşllandı 
Atina, 6 (A.A) - Atina Ajansı bil

diriyor: 

Başvekil Metaksas bu sabah Atina 
ya gelmiş ve istasyonda bütün hüku
met azası, yüksek devlet adamları, 
generaller, ticaret, ziraat ve endüstri 
od.alan heyetleri ve işçiler patronlar 
delegeleri tarafından hareketle kar
şılanmıştır. 

Başvekile, yapılan milli esere kar
şı milletin şükranına terceman ol
mak üzere, zeytin dalından çelenk ve 
rilmiştir. 

tanıa tt, ('I'AN) - Bir seneye yakın 
l ~leq~danberi yapılmakta olaiı yeni 

l'asiırı~Ye binasının inşası bitmiş, me
Ai e açılmıştır. 

.~ erasinıd 

Başvekil, istasyondan başvekalet 
dairesine kadar, bütün Atina ve ci
varı halkının hararetli alkışları ve 
sevinç tezahürleri ile selamJ.anmıştır. 
karşılanmıştır. 

1ı "e Q e valı Fevzi Rami Aydın 
l<ı .. eneraı Faik ile zabitler memur-ve h . 

'el' Ya il} alk bulunmuştur. Havanın 
KANADA: 

İstiklal 
Meselesi 
ve Naziler 
Linz, 6 (A.A) - Dün akşam bir 

nutuk söyliyen Avusturya Dahiliye 
nazırı B. Says Inquart, Avusturyanm 
münhasıran Alınan olan bir memle
ket olduğunu beyan ve Avusturya is 
tiklilinin manası A vusturyanın "ken 
di taahhütlerine hakim olmak hakkı 
olduğunu izah etmiştir. 

Avusturyamn esası onun hristiyan 
olan mahiyetidir ve siyaset hiçbir za
man akideye karşı mücadele etmeme
lidir. Siyasi bir iradeyi temsil ede
bilecek olan teşekkül, ancak vatan
severler cephesidir ve bugün naziler, 
medeni ve siyasi haklarda tam müsa
vat dairesi dahilinde ve kanun saha
sında faaliyetlerini inkişaf ettirmeli
dirler. Gayri kanuni bütün faaliyet-
lerin nihayet bulınası lazımdır. Nazi
ler, devletin muhtelü şubelerine "iş
tirak etmelidir. Ordu, her türlü si
yasi tahrikata bigane kalmalıdır. 

Askere Çağırıldılar 

Viyana, 6 (A.A) - Milli Müdafaa 
Nazın, askerlik yaşım yirmi olarak 
tesbit eden son kanun mucibince 
1917 ve 1918 doğumlulannı askerliğe 
çağırmıştır. 

Yeni Bir Kavga 
Viyana, 6 (A.A.) - Dün üniversi

tede nasyonal sosyalistlerin bir mar 
şını söyliyen bir grup ile vtanperve
rane bir marş söyliyen bir grup ara
sında pek o kadar vahim olıruyan 
bir takım arbedeler olınuştur. 

INGILTERE: 

·Bir Muharebe 
Vukuunda 
~c:az-an•r ma? 
Londra, 6 (A.A.) - Mançesterde 

muhafazakar kadınlar klübünde bir 
nutuk söyliyen ziraat nazırı B. Mo
rison, ezcümle demiştir ki: 

" - Roma ile yapılacak görüşme -
!erde muvaffak olacağımızı sanıyo -
rum. Biz, bu kararı, zafımızdan do -
loyı değil, fakat ümitvar bulunduğu
muzdan dolayı aldık ve bu yolda de 
vam kararındayız. 

Milletler Cemiyetine gelince, bu 
müessese, halen mevcut en iyi ve en 
büyük sulh ve kollektif emniyet a -
leti olarak kalmakta berdevamdır. 

Ingiltere hükumeti, diğer memle -
ketlerin gelir menbalarından ve da
hili vaziyetinden haberdar bulun -
maktadır. Eğer bugün bir harp çı -
karsa, Ingilterenin bunu galip ola -
rak bitireceği hususunda kabinede 
biç kimsenin şüphesi yoktur. Müca -
dele sahasında, Ingiliz milleti, hala 
dünya milletleri arasında en kuvvet 
lisi ve en tehlikelisidir.,, 

B. Morison, sözlerini bitirirken, 
B. Eden'in uzun zaman kabine hari
cinde kalmıyacağı kanaatini de ayrı
ca bildirmiştir. 

Deniz Manevraları 
Bugün Ba.şlıyor 

Londra, 6 (A.A.) - Amirallik ma
kamından bildirildiğine göre Anava
tan ve Akdeniz filolarının ilk manev
rası 7 Marttan 10 Marta kadar Cebe
lüttarık'ın garbinde yapılacaktır. 

İkinci manevra serisi 14 Marttan 
18 Marta kadar devam edecektir. 

Akdenizde kontrol vazüesini ya
panlar hariç olmak üzere iki filoya 
mensup bütün gemiler bu manevrala
ra iştirak edeceklerdir. 

RUSYA: 

Almanya ile de Bir 

Anlaşma Oldu 
tf lecı.1,.eu~ıu olmasına rağmen, yeni be

Çeceıt ınası önünde kalabalıktan ge-
'h Yer kalnıad ~ .... lın .. tü' 

Moskova, 6 (A.A.) - Tas ajansı bil 
Bennet Çekildi .diriyor: Sovyetler birliği ve Alman-

Ottava, 6 (A.A.) - 1930 ve 1935 ya hükumetleri arasında diplomatik 
seneleri arasında başvekalet maka- görüşmeler neticesinde, Sovyetler 
nuru işgal etmiş olan Bennet, sıhhi se birliğinin Almanyada ve Almanyanın 
bepler dolayısile 1924 ~enesindenberi Sovyetler birliğinde mevcut konsolos 
deruhte ettiği muhafazakarlar parti- luklarmın kapatılması hakkında bir 

valin. ıgı goru uş r. 
ltı{) ~n kısa bir hitabesini mütea-
a· Yenı bina . "lm' ·ı 'gara Ya gırı ış, davetlı ere 
~. · Çay ve pasta ikram olunmuş-

Meşhur güzel yıldızlardan Kay Fr ansis bugüne kadar dört kere evlen
miş, bu evlilikleri çok az devam etmiştir. Güzel Kay Fransis şimdi de 
zengin bir Alman baronile evlenmiş tir ve bu adam bunun beşinci kocası
dır. Resimde karı kocayı bir arada görüyoruz. 

sinin şefliğinden çekilınistir. anlasmıya varılmıştır. 
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Şaşılacak Şeyler 

[Yazan: B. FELEK] 
Galiba hadiseleri ölçmek için bizim 

kullandığımız mikyas başkalarının

kine uymadığından dolayı biz birta
kım dünya hadiselerini hayretle gö
rüyoruz. Halbuki bu hadiseler, kendi 
me.pıleketlerinin belki en tabii va.ka
lanndandır. 

Dünyadan üç çeşni alıyorum: 

1 - İngilterede: 

Lon':lrada zorla bir Fransız kuyum
cu dükkanını soymıya teşebbüs eden 
birinin, hakim dokuz kuyruklu bir 
kamçı ile on beş kırbaç yemesine ka
rar vermiş. 

Mahkfımu evvela muayene etmiş
ler. Sonra iki ellerini başının üstün
den üç köşe bir demirin yukan kö
şesine bağlamışlar. İki ayağını da bi
ribirinden ayırıp müsellesin kaidesi· 
nin iki köşesine bağlamış ve herifi 
böylece sırtı dışan gelmek üzere ger
mi~ler. Hapisanenin en kuvvetli a
damlanndan biri, hnkiın ve doktorun 
huzurunda hükmü icraya başlamış. 

Herifin çıplak sırtına birinci darbeyi 
vurmuş. Arkadan doktor, mahkClmun. 
nabzını yoklamış, devam işareti ver
miş. İkinciyi vurmuşlar, tekrar mu
ayene._ Velhasıl altı kırbaçtan sonra 
mahkumun takati kalmadığı anlaşıl. 
dığından cezayı o kadarla bırakımt
lar. Bunun yapıldığı yer şüphesis 

dünyanın en medeni memleketlerin
den biridir. Her darbede doktor mu
ayenesi de insani bir şeydll. 

2 - Rusyada: 

Moskovnda kaçıncı defa olduğmna 
kestiremediğimiz büyük siyasi bir i
hanet davası daha başlamış bulunu
yor. Bu seferki maznunlar arasında 
birtakım sefirler, doktorlar, mub ... 
rirler var. Bunların cürümleri ft111119• 
yayı yabancı istilfısma uğratmak w 
yabancılar hesabına casusluk 78P
maktır. 

Her memleket kendi idaresini ~ 
diği gibi tanzimde serbesttir. Politika 
işlerine de insani duygular kanştn-
mak çoktanberi terkedilmiş bir sis
tem olduğu için bu adamların pek 
parlak olacağı tahmin edilemiyea i
.kibetlefinl bu tiakımdan tahlil et
mek te doğru değildir. Lakin, şimdi
ye kadar olduğu gibi bu sefer de mas 
nunların hepsi Rusyanın en ileri ge
len adamlarından, münevverlerin -
den ve politikacılanndandır. Buna 
rağmen, ecnebi ayartmasına bu ka
dar çabuk kapıldıklanna bakarak 
Ruslan A vrupanın en çabuk kanan 
safdil adamları mı sayacağız? 

3 - Amerikada: 

Nevyorklu bir avukatın 1Z yapn. 
daki çocuğunu haydutlar kaçumı.t
lar. Babasından 60 bin dolar istiyor
lar. 

Manıf tayyareci (Lindberg) in be
beğini kaçırıp öldürdükten sonra ha 
çeşit haydutlata karşı Amerika polisi 
pek merhametsiz davramyordn. Hat
ta kiiçiik (Lindberg) i çalmakla maz
mın olarak yakalanan (Hopman) is
mindeki Almanın bu işi yapmış oldu
ğu tam bir katiyetle sabit olmadığı 
halde, herifi bir taraftan ibret olsun, 
diğer taraftan efkan umumiye tat
min edilsin diye idam ettilerdi. Bu
na rağmen Amcrikada çocuk kaçır
ma hareketi devam ediyor. Amerika 
dünyanın en müterakki memleketle
rinden biridir. Polis kuvvetli ve pek 
iyi mücehhezdir. 

Bu saydığımız üç memleket mede
niyet. terakki ve fen bakımından her 
biri başka sahada kendini yekta sa
yar. Fakat bizim için oralarda olup 
biten şeylere bakıp şaşmamak kabil 
olmuyor. 

Dediğim gibi ölçülerimiz başka! 

1940 Olimpiyadı 

Tehlikeye mi 

Düşüyor? 

Tokyo, 6 (A.A.) - Parlamento .;; 
da Başvekil Prens Konoye'ye şu su
al sorulmuştur: 

- Olimpıyatlarla beraber 1940 ta 
Tokyoda açılacak olan entermıs" onal 
sergi, milli seferberlik prensıplerıni 
ihlal etmiyor mu? 

Başvekil şu cevabı vermiştir: 
"Vaziyetin vehamet kesbetmesi 

takdirinde, Japonyanın sergiyi aç
mak hakkındaki tnahhüdiinü geri al
ması ihtimali vardır.,, 
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A BONE BEDELİ 
Tiırkıyc Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 K.r, 
750 > 6 Ay 1500 '» 

Torunlarını Gözü On ünde 
400 't 3 Ay 800 't 

150 > 1 Ay 300 • 
M lletlerarası posta ittihadına dahıl ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres deiit 
tımıek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara ıo kuruşluk pul ilavesi li.zımdır. 

Boğduran 
Bir Halife! .. 1 GONON MESELELERİ 1 

Bulgaristan 

intihabatı 1 

[Ya.zan: M. ZEKERiYA] 1 

Yazan: 
Diindenberi Bulgaristanda intiha- J 

bat başlamış bulunuyor. 6 martta 1lll~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~!!!i!!i!!.i!!!!iiiİİİİiiiii~~!!!.ii!ı~~~~~iii!!!.i~~~~~~ı 
Stara Lagora ve Şumnu mıntakala· ~ 

İbrahim Hakkı Konyalı 

rında, 13, 20, 27 martta diğer vila- A bbaaoğullan devletini 
Yetlerde ve nihayet son olarak Sofya- Türkler kurmutlat'dı. 
da seçim yapılacaktır. lalam medeniyeti tarihinde 

Bu defaki Bulgaristaıı intınabatı-
ııın bOyük bir ehemmiyeti vardır. mühim bir yeri olan bu devlet 
Çünkü Ankarada toplanan Balkan siyasi ve harsi varlığını doğu
Antantı konseyi, dünya buhranı kar- ya ve bilhassa Horasan Türk
§lSındaki sulh çil siyasetini bir daha Ierine borçlu idi. Halife Ha
illıı etmiş ve bütün dünyaya her va- runürretit Şarktan gelen bu 
kitten daha kuvvetli olduğunu gös- istiklalin geldiği yere ve haki
termiştir. Bu münasebetle Balkan ki şah.iplerine dörunesinden 
devletleri ricali, Bulgaristanı da ara· 
lannda görmek arzusunu izhar et- korkuyordu. 

R eşit ahatan aldıktan sonra 
saray uşaklanndan gü,slü, 

kuvvetli beş, on kişi çağırttı. Onla
ra Meymunenin kilitli duran oda
sında suya kadar inen bir kuyu ka
zılmasını ve içindeki sandığın çı

kartılmasını emretti. Halifenin em 
ri yerine getirilmişti. Kendisi de 
buraya geldi. Sandığın çivileri sö
küldü. İpek kumaşların, yakut, in
ci, zümrüt ve zebercetle süslü baş
lık ve kemerlerin arasından ağır 
bir koku sızıyordu. Her uzvu ka-

ınekten çekinmemişlerdir. Bu defa- Horasana umumi vali tayin ettiği 
ki intihabat neticesinde Bulgaristan Bermekoğlu Caferin orada müstakil 
Balk.an Birliğine karşı vaziyetini ta- bir Türk devleti kuracağı endişesi 
)'İne mecbur olacaktır. Bu bakımdan Reşidin içini bir kurt gibi kemiri
intihabatın neticesi Balkan birliğine yordu. Şöhretleri o günkü dünya
dahil devletleri ve bu arada bilhassa yı saran Bermekoğlu ailesini yok 
'l'ürkiyeyi ehemmiyetle alikadar e- etmeyi kafasına koydu. Bir Türk 
der. düşmanı olan kansı Zübeyde de 

saplık koyun gibi doğranan Mey
m unenin etleri çürümiye yüz tut
mus, kokuyordu. Ve biraz sonra 
Me~rur. çocukları getirdi. Onlar, 
tanımadıklan annelerini arıyorlar 
dı. Hasan o anda Reşidin kucağına 
atıldı: 

Harunürreşidin yatak odası 

Sonra Bulgaristan, Balkanlarda intikam ateşini körüklüyordu. Zü
nıuhtelü siyasi tesirlere sahne olmuş beyde ortağı, bir Türk kızı olan 
tur. İktısadi ve ticari münasebetler Meymunun annesinden hıncını bu 
bakımından Bulgaristan Berlin - Ro- suretle çıkaracağını sanıyordu. 
nıa mihverine mütemayildir. Sonra Reşit, kız kardeşi Meymuneyi öl 
sulh muahedelerile gadre u~adığına dürttü, Caferin kellesini uçurttu, 
\>e kendi topraklarından bir kısmı- bir günde bu aileden ve mensup -
bın bazı komşularına verildiğine ka- lanndan tam bin kişiyi boğazlattı, 
~di.r. Bn da OllU dJl'Gıl'"\.a.ueMi~ ~ar'°X'anyanm ayaklarına, elleri
tetıne siyaseti takibine sevketmiştir. ne ve boğazlarına ağır zincirler, 
llu bakımdan da Bulgar intihabatının lfıleler vurdurarak zindanlara tık
.tıcticesi beynelmilel tesiri haizdir. tL O Yahya ki, Reşit kendisine 

Nihayet Bulgaristanın dahilinde babacığım diye hitap ederdi, onun 
tnuhtelif cereyanlar vardır. Kral 935 kucağında büyümüştü, onun ka
le partileri lağvederek bir nevi dik- nsının memelerinden süt emmişti. 
tatörlük iltin etmiştir. Fakat 1937de s ıra Meymune ve Cafer aş-
Bulı:aristana demokrasinin iadesine kının Medinede bulunan iki 
karar vermiş ve bu münasebetle de körpe filizine gelmişti. Şimdi fa. 
intihabat yapılmasını istemiştir. Bu cianın üçüncü perdesini tarihçi At
iki sene içinde dahildeki fırkalardan lidinin (İlam-ün-nasi Bima vakaa 
bir kısmı birleşerek "Demokrat Bir- lil - Beramiketi maa l::en-il-Ab
liği., nanu altında müttehit bir cep- bas) adlı kitabından takip edelim: 
he vücude .retirmişlerdir.Bir tarafta Ayni zamanda Caferin yerine 
hükfunetin yardım etmiye ve mu- Horasan umumt valiliğine tayin e
\'affak olmasını temin etmiye karar dilen Haman oğlu Alinin riyase
\'erdiği namzetler vardır. Bunlar li- tinde Medineye giden heyet Bağ
beraller, büyük toprak sahipleri, dada dönmüştü. Haman, Caferin, 
fabrikatörler ve politikacılardır. halifenin kız kardeşi Meymuneden 
Bunların karşısında da Demokrat olan iki oğlunu getirmişti. Çocuk
Birliği namzetleri vardı.r. lar saraydaki hususi odasında Re-

llulgar intihabatında rol alan kuv- §idin önüne çıkarıldılar. İkisi de 
•etler hakkında bir fikir edinmiş ol- nur topu gibi güzeldi. Reşit bunla
inak için intihabata başlıyan Şumnu n görünce kadın ve erkek güzel
\"e Stara Zagora vilayetlerindeki nam likle~nin en rpütekamil ve en ca
'etleri gözönüne almak kMidir. Bu zip vasıflarını taşıyan Meymune i
ild. vilayetten 40 mebus çıkacaktır. le Caferin çocukları olduklarını 
lluna mukabil 400 kişi namzetliğini derhal anladı. 
kofJJıuştu.r. Bunlardan müfrit sağlar Biriblrinden güzel olan bu yav
dan müfrit sollara kadar eski politi- ruların dillerinde Medine lehçesi, 
kılcılar yüzde 15 ini, mahalli nüfuz- Haşimi fesahatı ve Arap dilinin en 
larına güvenen eşraf yüzde 25 ini, tatlı nağmeleri şaknyordu. 
hfikfımetin milzaherctine güvenen R eşit büyüğüne sordu: 
tUccar, sanayici, ekonomist ve saire Adın ne gözümün bebeği? 
de Yüzde 35 ini teşkil etmektedir. - Hasan. 

İntihabatta ya hükumetçiler kaza- - Ya senin yavrum? 
llacaktır. Bu takdirde Bulgaristanın - Hüseyin. 

harici siyaseti bugilılkil şeklinde de- Reşit, çocukları baştan ayağa ka 
"aın edecektir. Yahut "Demokratlar dar günahkar bir bakışla süzdü. 
lıirliği,, kazanacaktır. · Bunların hart- Göz pınar lan derin bir iç yarasının 
ci siyasetleri programlarında şu su- kanlarını tufan gibi dışanya bırak-
l'ctıc izah edilmektedir: tı. Ağlıyan ve hıçkıran bir ses: 

"Sulh siyaseti takip eden mlt1et ve - Ne kadar güzelsiniz yavru -
devletlerle mütekabil hlirmet, de- lanm, diyordu. Size zullım edenle
lrıokrasi ve teşriki mesai esasJ~na re Allah acısın ... 
dayanan daha sıkı bir miinasebet te- Yanındakiler halifenin bu sözün-
flis Cf:nıek; komşu devJctlere karşı da- den bir mana çıkaramadılar. 
ha esaslı bir sulh siyaseti takip ede- Reşit, birdenbire üritleşıniş bir 
l'ck sulh muahedelerinde azlıkların sesle bağırdı: 
hakları hakkında tesbit edilen ahka- - Mesrur!. Sana verdiğim, sak-
tlıo riayet etmek.,, larunasını emrettiğim anahtar ne-

lıu Partinin dahildeki isteği de, rede? 
t'ırnova konstitüsyonunun iadesini Halifenin ce1ladı ve başmabeyin 
lemin etmektir. cisi Mesrur cevap verdi: 

Yani dahilde demokrasiyi, hariç- - Hazırdır, Emirülmüminin! 
le han ı tesis etmektir. - Getir onu burava! 

- Dedeciğim, diyordu. Annemiz 
nerede? 

Hüseyin de yalvarıyordu. 
- Büyük baba .. Ne olur, anne

mizi bize göster! 

R eşit bu iki körpe başı bağ
rına bastı. Onları sahte ve 

katil bir nüvazişle okşarken göz
lcrile Mesrure işaret verd~ .. sı-an .,. _ ·•-"Jl"'J u u .IJU• 

koparan bir kartal gibi Hasanla, 
Hüseyini. Reşidin kucağından kap
tı. Mermer kalpli dede mırıldan
dı: 

- İkisini de öldür Mesrur .. 
Mesrur, keskin bıçağını kınından 

çıkardı. Bir ayağile çocukların elle
rine, bir ayağile ayaklanna bas
tıktan sonra katil, bıçağını körpe 

ve beyaz gerdanlarda gezdirdi. Yav 
ruların sıcak kanlan annelerinin 
kanına kanştı. Mesrur, bundan son 
ra çocukların bacaklarını, kolları
nı, kafalarını ayn ayn kopardı. 

Annelerinin mütaaffin cesedini sak 
lıyan sandığa yerleştirdi. Uzun iki 
urgan, sandığı karanlık kuyuya 
sarkıttı, üstü toprakla örtüldü. 
Meymune - Cafer aşkının son izle-

fi f\~~1l~u1uY0~uş®fii~~n sg,r;; 
rağa koydu ve yaralı bir kurt gibi 
inledi. İşlediği bu büyük günahtan 
nedamet duyduğu sanılıyordu. Bi
raz sonra doğruldu, gözlerini sil
di ve şu emri verdi: 

- Bermekoğullarının adı bir 
daha ağızlara alınmıyacak. Onların 
hiçbir mecliste adlan anılmıyacak. 
Onlardan hayatta kalanlardan hiç 

~MUYAr:=P:AI( ·~ -ı 
~OLMA.NiM SIRRI~ -

Babamdan Aldığım Ders 
Geçen gün, mu\'affakıyetin 

sırları evde öğrenilir, de • 
miştim. Bu yazımı okuyan bir oku 
yucum yazıyor: 

"Çok doğru !'Öylüyonunuz. Ben 
bugünkü mevki \'e muvaffakıyeti
mi mektepten ziyade aileme med 
yunum. Onlar bana daha küçük
ten hayalimi kullanmasını öğretti
ler. Babam iş hayatında rastgel
diği yeni fikir ve yeni planlarını 
evde münakaşa etmekten hoşlanır 
dı. Sonra bu vesile ile başhyan hah 
si zenginleştirmek için bize birçok 
misaUor anlatırdı. Hala sesi kulak
larımda çınlar. Bir gün bize san • 
dalyenin geçirdiii tarihi anlatmı,. 
tı. İlk insan taş üzerinde oturur· 
du. Sonra biri oturduğu şeyi bir 
taraftan bir tarafa kolayca taşı· 
yabilmek için altına üç ayak koy
du. Bir diğeri buna dördüncü bir 
ayak ilave etti. Ve sonra herkes 
kendi ihtiyacına ve kendi hayali
ne göre sandalyeye bir şeyler ilive 
etti. O suretle bugün bildiğimiz 
yilzlerce nevi sandalye meydana 
çıktı. İnsanlar hayallerini kullan
masalardı, sandalyelerin bu dere
ce değişmesine imkan nu olurdu. 

"BtlUin ailelerin kendi mesele • 
lerini çocuktan önünde münakaşa 
etmeleri ne iyi olurdu. Ralbuld bir 
çok babalar evde, itte utradıklan 
güçlüklerden bahsederler. Sonra 
da çocuklannın hayattan korkma
larına şaşarlar. Babam hayati b· 
zanmadaki güçlükleri hiçbir za • 
man kücültmiYe calısmazcb. Fakat 

her müşkiilünden yenilmesi lazım 
bir düşman gibi bahsederdi. Bir 
derdini açtığı zaman onu nasıl hal
letmek istediğini de anlatır, bizim 
fikrimizi sorardı. Bizim fikirleri • 
nıiz nekadar basit olursa olsun o
nu dikkatle dinler ve mllnakaşa 
ederdi. Bu suretle de blzi dilşün • 
nıiye ve münakaşaya alıştırırdı. 

"Bazı zamanlar okurken rastgel 
diği fikirlerden bahseder bizim ha
yalimizi uyandırmıya çalışırdı. 

"Etiket ve ahlak evde öğrenildi
ği gibi, seciye de evde elde edilir. 
Babanı bize bir şey gösterdiği za
man daima sual sorardı: "Bunu da
ha iyi yapmak için ne yapılabilir?,, 
Bu sual bizi o şeyin daha mUtekA
miJ bir hale gelmesini temin için 
mevcut noksanlannı araıtırmıya 

sevkederdi. Çok defa da buluşları
mız isabetli olındu. Bize derdi ki, 
bir şey nekadar mükemmel görü
nürse görünsün, onda mutlaka ıs
laha muhtaç bir taraf vardır. Eş
yaya dalma bu gözle bakınız. Onun 
için ben babaını bütün ailelere ör
nek olarak göstermek isterlm.-

"Bugün evlerde ç~uklann ya
ratıcı kabiliyetini artırmak için kul 
!anılacak vuıtalar daha çoktur. 
Radyo, ıinema, otomobil, tayyare, 
zaten ç~uğun hayalini fşletmiye • 
kilidir. Fakat aileler b11 vasıtalar
dan iatifade etmesini bilirlerse, fO 
cuklannın hayal ve yaratıcı kabi
liyetlerini daha kolaylıkla f§letıni
ye muvaffak olurlar.,, 

kimse istiane etmiyecek ... 

B ermekoğullarından öldürü-
lenler öldürüldü. Kalanlar 

çil yavrusu gibi dağıtıldı. Servet
leri, toprakları ellerinden alınarak 
şuraya buraya sürüldtiler. Aradan 
epeyce bir zaman geç~işti. Bir gü'? 
Harunürreşit, seccadenın altında hır 

kağıt buldu. Üzerinde bazı man
zum parçalar da bulunan bu ka
..kıdın nereden U.Pldiltini ar;ıstırdı. 
Sır kntıbi: 

- Emirülrnüminin.. Ben bunu 
sarayın meth alinde buldum. Kimin 
attığını anhyamadım. Seccadenizin 
altına koydum, dedi. 

Dereler gibi akan Türk kanı kor 
kunç ve müthiş bir dişi olan Zü
beydenin gayız alevini söndürme
mişti. Bu mektubu saraya attıran 
o idi. Kılıçtan arta kalan Benneki
leri de öldürtmek istiyordu. Tez
viratı da tesirini pek çabuk göster
di. Reşit. zindanda inlettiği Bermek 
oğlu Fazl'ı çağırttı. Onu ayağının 
altına aldı. Sırtında birkaç kırbaç 
kırdı. Gardiyanlar onu baygın bir 
halde zindana götürdüler. 

Fazl'dan sonra bir kucak ak sa
kallı ihtiyar babası Yahyayı getirt
ti. Y ~lı ve ihtiyar Yahya, vücu
dünü saran ağır zincirleri sokakta 
sürüyerek bir canlı cenaze gth1 Re 
şidin huzuruna çıkarıldı. Halife bu 
kadit vücudün üstünde yı.izlerce 
kırbaç şaklattı. 

Y ahyanın son günleri yaklaş
mıştı. Reşide bir mektup 

gönderdi. Zincirlerinin biraz hafif
letilmesini istiyen ihtiyar Berrnek 
oğlu mektubunda diyordu ki: 

- Hükümdar!. Ölüm kasesi du
dağımda! Yudum yudum içiyl-ırum. 
Geçen her dakika, beni önümde a
çılan ölüm çukuruna biraz daha 
yaklaştırıyor. Gündüzlerim kara 
dü~ünceler, gecelerim uykusuz
luk içinde geçiyor. Saatlerim ay, 
aylarım dehir kadar uzuyor. Olüm 
birkaç defa benı yokladı. Fakat 
götürmedi. Başıma mal ve can mu
sibetleri bir yağmur gibi yağdı.Mal 
sendendi, diyelim, aldın. Fakat oğ 
lum Caferin feci Akıbetini de sen 
hazırladın. Cezası istihkakının çok 
fevkinde oldu. Canile ödedi. Benim 
ne suçum var. Sana yaptığım sayı 
sız ve büyük hizmetlerimi hatırla, 
bana acı.. İhtiyarlığıma bağışla_ 
Zincirlerimi biraz hafiflet. 

Yahya ayni zamanda kuvvetli 
ve içli bir şairdi. Arzuhaline, bir de 
manzum stemname ilave e~i. 

H arunürreşlt, bu mektubun ar 
kasına dört mısralık bir 

reddiye yazarak zindana gönder • 
di. Kuru ve soğuk topraklann üs
tünde yatan Yahya, bu mektubu 
okuyunca çok müteessir oldu. Ba-

Ya Buna 

Ne Buyurulur ? 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
Kıymetli fizik alimimiz Salih l\lu

rat, radyoda fenni konferanslar '°': 
riyor. Bir gün konuşurken acı acı şı· 
kiyet etti: 

-Bu ne iştir? dedi. Ben bir snat 
radyoda en ağır, en derin mevzular 
üzerinde konuşur, yedi buçuk lira a
lırım. Bir hanende gelir, 20, 30, 
hattl daha fazlasını alır. Kimse~ i kıs
kandığım için söylemiyorum. Amma 
şu fikirle ses arasındaki kıymet ölçti· 
süzlüğünil hazmedemiyorum. 

- Ya dansözler? Danslarının hiç
bir estetik kıymeti olmadığı halde 
Gardenbarda bir gecede sizin bu ka
zancınızın üç mislini alırlar. Bu mu
hakkak ki, asrımız, fikirden, ilimden, 
sanatten ziyade çıplak bacağa kıymet 
veriyor. e , 

Sanatkar alim, fikir adamı, her a
sırda, her cemiyetin en çok enerji snr 
feden, en çok creation yapan, fakat 
en çok sefalet içinde yaşıyan adamı
dır. Bazı memleketlerde sanntkiirla· 
nn, fikir adamlarının çok yüksek üc
retler aldığını görüyoruz. Fakat bu, 
mevcudun içinde pek aza nasip olan 
bir kısmettir. Ekseriyet daima, şan
tözün ve dansözün çok dununda bir 
kıymetle ölçülür. Bunun içindir ki, 
bu devrin sanatkarlar, fikir adamla· 
n da, fikir emtaalarını satabilmek i· 
çin, sanat ve fikir hudutlarından çı· 
kıp, ancak nôşirin veya fikri istismar 

· eden tüccarın kendine biçtiği kalıba 
giriyor, onların isteklerine göre yazı .. 
yor ve düşünüyorlar. 

• Bu sabah gazeteyi açtığım zaman, 

r;inema artisti Norma Shearer'in res
mi altında şu cümleleri okudum: 
'Son günlerde Mari Antuanet rolünü 
oynıyacak sevimli sinema yıldızı Nor 
ma Shearer'in bu filmi çok pahalıya 
mal olmuştur. Normanın yalnız saç
lnrile meşgul olanların sayısı 115 i 
geçmiş, ve bımlıırın yevmiyeleri 2500 
lirayı bulmuştur.,, 

Yalnız saçlarının tanzimi gOnde 
~oo Hrayı balan artistin sahnede bu 
filmden ne kazandığını tahmin zor 
değildir. Radyoda bir saat söylediği 
konferansa yedi buçuk lira alan, bu 
konferansı verebilecek kabiliyeti el
de etmek içiİı senelerce çaqan alim 
Salih Murat aklıma geldi ve düs:iin. 
düm: 

- Ya buna ne buyurulur? 

şı humma ateşi içinde yanmıya ba~ 
ladı. Baba, oğul zindanda inlerler
kcn Reşit, parlak bir baç alayih 
Hicazdan Bnğdada dönmüştü. Baş 
mabeyincisi Mesrur, ona zindandan 
Fazl'ın gönderdiği bir kflğıdı sun
du. Y ah yanın el yazıslle sekiz mıs
ralık bir parçayı ihtiva eden bu 
mektupta şunlar söyleniyordu: 

- Yarın kıyamet gününde za
lfun olan Allahın önünde muha
sebemiz yapıldığı gün hakikati öğ· 
reneceksin. O vakit insanlardan 
yardım görme zevki ve bütün ü
mitler kesilmiş olacak. Sen uy u -
yorsun. Fakat ölüm uyanık. Gaf
let uykusuna dalan adam, ölüm i· 
çin uyan!. Sen bir olüm darl olan 
dünyada muhalled kalmak istiyor
sun. Senin bu istediğini senden evı 
vel niceleri istemişlerdi. O gün ha
kikt bir alacaklı olan Tanrının ö
nünde beraber buluşacağız. Onun 
önünde bütün hasımlar toplana
caktır!,, 

R eşit, bu mısralan okuyunca, 
parmaklarını çelik birer çen 

gel gibi saçlarına daldırdı ve; 
- Eyvah, dedi. Yahya öldü. O

nunla beraber sema ve kerem de 
öldü. Eğer sağ olsaydı vallahi onu 
derhal zindandan çıkarırdım. 

Filhakika, Yahya ölmeden biraz 
evvel yazdığı bu mısralann Reşi
de gönderilmesini oğlu Fazl'a va
siyet etmişti. Bu mısralar Rcşidin 
taş kalbini yumuşatmıştı. Esasen 
Bermekoğulları hükumet makine-
sinden uzaklaştırıldıktan sonra d V' 

letin iç ve dış siyaseti gibı Re id n 
tahtı da sallanmıya başlamı t h
likeye düşmüştü. Reşit bunu ı 
acı sezi~or ve vicdan azabı duvmı
ya başlıyordu. D erhal zındancılara 
emir verdi. Fazl'ı hapisaneden çı
karttı. Caferin yerine onu kendi
sine vezir yaptı. Bu suretle h m 
tahtını kurtardı, hem de dC'vlete 
daha uzun bir ömür temin etti. 
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Din milli küme ~İn kcuıılcqan Beıiktaf ve F enerbahçe mtwçınclan iki enatantane 

Milli Küme: 

Beşiktaş F enerbahçe 
1-1 Berabere Kaldılar 
Muhafızgücü Yenildi 

Bu seferki tahmfnde de yanılma- kışlı oynamaktan başka bellibap bir 
dık. Flkretsiz çıkacak Fenerbahçe - maharet gösteremedi. 
nin zannedildiği gibi Beşiktaştan bir Müdafaa ile kaleci Fenerin sağ 
bç gol yiyerek yenilmiyecejini dün tarafı sakat ve ortaları müessir ola
kü maçtan yirmi dört saat evvel çı- mıyan hücum hattı önünde hakiki 
kan yazımda bildirmiştim. ayarını gösterecek mtiteaddit fırsat-

Fakat fUDU da itiraf edeyim ki, lar bwamadL 
Fener takımının üçte biri nispetinde Maçın talsilah : 
pkatlanacağı ve ikinci devre bat -
langıcında çok sıkışacağı aklımdan 
geçmernişü. Hakem Nuri Bosutun, 
bir takımın dört elemanını :iskarta 
ettirecek şekilde bir oyuna müsaade 
edeceği de hesaplarımda yoktu. 

Dün binlerce kip önünde Beşiktaş
la berabere kalan Fenerbahçeliler 
için, vasattan yüksek bir oyun çı
kardılar, denemez. Hele sağaçık Ni
yazi ikinci devre başlarken oyuna 
giremiyecek kadar topalladıktan son 
ra Fener hücum hattında akıcı ele
man kalmamıştı. Niyazinin, bacağı
nı feda edercesine klüp muhabbeti 
ne takımda tekrar yer alması da va
siyeti değiştirmedi. Çünkü tek ayaği
le seke seke koşmağa çabalıyordu. 
Amma. onun artık bir gey yapamıya 
cak hale geldiğini arkadaşlarile be
raber rakipleri de çok iyi anlamış -

lardL 

En iyi ~lfllll : 

Diğer hücum elemanlan ise kısa, 
ekseriya havadan ve isabetsiz paa.. 
larla oynadıklanndan müessir ola
mıyorlardı. Diin1dl oyunda Fener
den vazifesini ha1rlrile kavramış ve 
başarmış olarak müdafi Fazılı saya
bilirim. Hakkıyı çok iyi kontrol eden 
Fazıl Beşiktaşın tehlikeli §iitçüsüne 
hiç fırsat vermedi. Ne yazık ki, Fe
ner müdafaasının ruhunu teşkil eden 
J'azıl rakiplerinin devamlı aert oyu
nundan asabiyete kapılarak ajırca 
bir hata yaptı ve hakem tarafından 
abadan dışarı çıkartldL Bu suretle 
arı licivetliler hiç işe yaramıyacak 
kadar sakat Niyaziden sonra Fazılı 
tamamile kaybederek dokuz kiti ile 
kaldılar .. Fener takımı dokuz kişi 
kalmasına raimen 36 ncı dakikada 
ikinci golünü atacak fırsatı yakala -
eh. Bülent soliç oluğunda önü ta
mamen boş olduğu bir anda topu ka 
lenin dört metre açığında kaybetti. 
Sürerken bir parçacık \a}e ağzına 

doğrultmuş olsaydı, golü sigortala -
mış bulunacaktL 

Bepktllf'I gelince: 

Hakem Nuri Bosutun idaresinde 
takımlar şu kadrolarla sahaya çık
tılar: 

Fenerbahçe: Hüsamettin - Fazıl, 
Faruk - Necdet, Angelides, M. Re
şat - Niyazi, Ali Rıza, Btilent, Na
ci, Şaban .. 

ikinci devrede M. Retat yerini di
ğer cenahla değiştirdi 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, 
Faruk - Rifat, Feyzi, Fuat - Nu
ri, Muzaffer, Hakkı, Şeref. EŞl'f'f 

Seri, atak bir oyun başladı. llk da
kikalarda Fenerbahçeliler daha can
lı gözüküyorlardL 

3 üncü dakika - Sağaçık Niyaziyi 
sürerken duşürdtiler. Frikik· verildi. 
Fenerliler frikiki neticelendiremedi
ler. O çekiş korner oldu. Korneri de 
başaramadılar. 

Mukabil Beşiktaş akını Şerefin u-
zaktan çektiği §iltle kale üstunden 
aştı. 

!ki taraf on dakika müsavi oyna-

dılar. 

Fenerin golü : -
' 

~it Maçı: 
Güneş ve 
Galatasaray 
Güçlük Çektiler 
İstanbul futbol ajanlığı tarafından 

tertip edilen şild maçlarına dün Şe
ref stadında sabahleyin devam edil
miş ve Güneş ile Beylerbeyi, Galata
saray ile Topkapı karşılaşmışlardır. 

Birinci karşılaşmayı doktor Halit 
Galibin idaresinde Güneş ile Beyler
beyi takımları saat 11,30 da yaptılar. 
Oyuna Güneşlilerin akını ile başlan
dı. Maç Beylerbeyi sahasına intikal 
etti. Fırsat kaçırmakta biribirile ya
nş edercesine bozuk oynıyan Güneşli 
muhacimler, bütün devreyi Beyler
beyi kalesi önünde geçirmelerine rağ 
men sayı yapamadılar ve ancak dev
renin sonlarına doğru Melihe yapılan 
penaltıdan Salahaddin vasıtasile bir 
gol yaparak devreyi 1 - O galip bitire
bildiler. Güneş ikinci devrede de an
cak bir gol daha yaparak devrevi 2-0 
GÜ!}eş lehine tamamladı. 

f:alaıa•aray - T oplıafll : 

İkinci maçı Topkapı ile Galatasa
ray yaptı. Galatasaraylılar bu maça 
asıl kadrolanndan birkaç oyuncu ek
sik olarak çıkmışlardı. Oyun yine 
doktor Halit Galibin idaresinde Gala
tasarayın bir hücurnile başladı. Fa
kat Topkapılılann canlı ve muvaffa
kıyetli müdafaası karşısında hücum 
semere veremiyordu. 

Nihayet Galatasaraylılar devreyi 
1 - O galip bitirdiler. 

İkinci devrede Galatasaray iki gol 
daha atarak oyunu 3 - O vaziyete ge
tirdi. Fakat oyunun sonlarına doğ
ru Topkapı iki gol yaptı ve oyun 3-2 
neticelendi. • 

ikinci Küme Maçları 

Pera, Şitliyi Yendi 
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K öyün hemen hepsi Halil Sa
birin evinde toplanmıştı. 

Hiç kimse konuşmuyordu. Kimi 
başını avuçları içine almış düşünü 
yor kimisi de odanın içinde bir a
f8ğl bir yukarı dolaşan Halili ses
siz sessiz gözlerile takip ediyordu. 

Hemen hepsi de içinden "ban
ka,, ya lanet okuyordular. 

Halil hem dolaşıyor ve hem de 
§Öyle düşünüyordu: 

"Bundan evvel iki defa evi böy 
le dolmuştu. Birisi evlendiği diğeri 
de babası öldüğü zaman. Yirmi se
ne evvel evlenmişti. Babası ise do 
kuz yıl önce ölmüştü. 

Bir sabah babası bağa odun top 
lamıya gitmişti Şalvarının üstü -
ne urganı sarmış ve yarı bükük bo
yu ile kapıdan çıkmıştı.Aradan bir 

kaç saat geçince Halil meraklan -
mış babasını aramıya gitmişti. 

Babasını iki büklüm, bir çamın 
dibinde kıvnlmış görünce acı acı 
yutkunmuş, gözleri yanmış hemen 
onu arkasına alarak eve getirmiş
ti. İhtiyar, dallarını kesmek için 
bir çama tırmanmak istemiş fakat 
yan yolda yere düşüp yuvarlan -
mıştı. 

H alı! lAnet okumıya başla -
yınca babası ağlıyarak: 

- Lanet okuma yavrum! diye 
atıldı. Kaderim böyleymiş. Bu top 
rak beni de babamı da dedelerimi 
de yetiştirdi. O mübarektir. Ona 
küfretme!... 

Babasının son sözleri bunlar ol
muştu. 

Halil böyle düşünüyorken ora
dakilerin hepsi birer birer çıkmış
tılar. Kendine gelip etrafa bakın
ca odada yalnız olduğunu gördü .. 
O zaman kansının yatak odasına 
girdi. 

Kadıncağız kaç gündür hastaydı. 
Halil yatağın kenanna oturarak 
yaslı bir sesle: 

- Çıldıracağım! Dedi. Bize on 
• 4' 

hastasın diye. On beş gun sonra f!!V 

siz, bağsız, tarlasız kalacağımızı 
düşündükçe fena oluyorum. 

K adın semaya doğru bakarak 
gözyaşlarını tutamadı: 

• 

- Allahtan hiç iyi olmamayı is
tiyorum. Bütün hayatım müdde -
tince hasta kalayım. Hiç olmazsa 
böylelikle bankanın memurları o
dama giremezler .. Bütün malımızı 
mülkümüzü dört yüz altın muka
bilinde elimizden alıyorlar. YalnıZ 
bağ bundan fazla eder. Ah. kaba
hat hep sende Halil. Sana az mı 
söyledim; kardeşinin sözüne. bak
ma! diye.. İşte ona sermaye ol -
sun diye aldığınız parayı batırdı. 
Ticaret bu .. Biz köylü olarak doğ
duk köylü olarak ölmeliyiz. Aklı
mız ticarete ermez. 

- Sırf oğlum Cibirin batın 
için bu ife girmiştim. Kendi ken
dime oğlum Beyrutta tahsil ede -
cek. Yarın bir doktor veya avukat 
çıkacak, diyordum. Ahır ömrüm
de bana iyiliği dokunur diye düşü 
nüyordum. Keşki köyde kalaydı .. 
Dedelerimiz gibi bWer gibi burada 
yaşasaydı. 

H alil hem konuşuyor hem de 
esefli esefli başını sallıyoJ;

du. San bıyıklan dudajının iki ke 
narından atağı.ya doğru sarkıyor-

du. 

-• ıu11n1111111nrınnı• 

mız bunca yıllık ocağımız elden gi
diyor. 

- Sus karıcığım. Böyle söylen
me! .. 

K adın hiddetleniyor: 
- Neden. susacakmışım. 

Ben hastayım; doktor getirecek pa 
ran yok. Halbuki o kaltak bizim pa 
ramızla ipek urbalar yaptırıyor, 

lavantalar alıyor sinemaya gidiyor. 
Kardeşin, eşeğin biri.. Kuyruğu 

eksik sade .. Çocuk tatillerde geldi
ği vakit: Anne, yengem hep çocuk
larının artıklarını bana veriyor di
ye sızlandı yavrucak!.. 

- Sus kadHı .. Sus!. 
- Susmıyacağım .. Şu dakikada 

Beyruta inip evlerinin karşısında 
durmak ve bağırmak istiyonım.. 

- Sus kancığım, sus, sus bugün 
aklım başımda değil .. 

- Kardeşinin karısına söz söy • 
}etmiyorsun? O kaltağa gönül ve11-

meıniş olsaydın böyle yapmazdın! 
Halilin yuzüne birden kan bil • 

cum etti. Şuurunu kaybetti. Ve e
linin tersile kansına müthiş bir 
tokat indirip kendini dışan atu. 

G ece epeyce ilerlemişti. Ha .; 
lil hala yatağında kıvra • 

nıyordu. Bütün vücudü ateş için • 
deydi sanki.. Mütemadiyen sigara 
sarıyor ve arka arkaya sardığı ka
lın sigaraları şuursuz bir halde içi
yordu. Kaç defa gidip kansından 
af dilemek istedi Fakat gururu o
nu alıkoydu. Bllmlyordu ki kana 
öfkesinden ve ltatirınaan öyle flÖ7 

• • _ı. , .1 .... , 

Bunlara sırtofhuıun tahsili içi• 
katlanmıştı. Tahsil.. Tahsilsiz in
san, beş para etmezdi. İnsan odun 
gelip odun döner .. CAbir ilk defa 
köy kahvesinde gazete okurken ba 
bası nekadar gurur duymuştu. O va 
kite kadar köyde yalnız muhtann 
oğlu okumak biliyordu. Halbuki 
oğlu muhtannkinden daha çabuk 
ve daha gtlzel gazete okuyordu. 

Mutemadiyen çırpınıyordu. U
yumak ne mümkündü. Pencereden 
baktı. Şafak söküyordu. Ay dal
Iarm arkasına sakl•nmlfb. Kalk• 
tı, koluna kocaman sepeti ahp ba
ğa yollandı. 

Dışan çıkınca plağın B0°1arıeDo 
ne daha epey zaman olduğunu an
ladi. Dönmedi. Geceyi, uyumadık• 
tan sonra ne yapacaktı zaten!. 

E ylülün bqlangıcı ldL Ser1a 
bir rüzgar Halilln büttm 

vücudünü ürpertti. Ortalıkta bit 
bir ses duyulmuyordu. Yavaş ya
vaş yürüyordu: 

- Ben topraksız nasıl yaşıya
cağun? Nereye gideyim ben?." 

"Bu toprakta ondan başka ki • 
min hakkı olabilirdi? Otuz yıldır 
buraya alınteri dökmüştü. Babaa 
da. dedeleri de ayni şekilde çalıf • 
rnıştılar. Bu toprağın her zerresi 
onların terile yoğurulmuştu. Her 

Kansı hınçlı hınçlı söylenmiye 

Onların kanından bir damla 
tap ordu. Onun ruhu bu toprak• 
lardJ.! İnsan ruhsuz yaşıyabilir mi1 
dl hiç? Halilin ruhu goğsund de
lil bu topraklardaydı. 

başladı. 

- Kardeşinin o uğurS!1~ karısı 
hep senin aklına prcii. Hila hatır-
lıyorum. Bana, bu mallarımı ban
kaya rehin edecek kadar deli ol
madım, diyordun. Halbuki sonra 
onunla odaya kapandın.. Çıktığın 
vakit razı olmuştun. Aklını • çelen 
hep o kaltak oldu. Oğlumuz oku
masaydı ne çıkacaktı. sanki. lşte va 

nmız yoiuJJluz topra~ız, bağı -

Son defa bağlannı tarl 1 nnı 
görmek istiyordu Oraya do ru ol 
landı Dedesinin mezan yan n ge
lince onun sozlerini hatırladı· 

- Köyümüzde mezarlık yoktur 
evlit demişti. Herkes olusunu k n· 
di topraklarına gömer Kemikleri· 
miz topraklarımızla haşır ne ir o-
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Kır Elbiselerinde 
Yeni Y il Modasının 
Tesirleri Nelerdir? 

Orme işleri 
Örme modasının ar• 

tık söneceğini zanneden• 
ler aldanıyorlar. ÖrgU, 
gUn geçtikçe lnkltaf e
diyor. Hatta giyecekten 
ayrı olarak evde dlljer 
lılerde kullanılacak eş· 

ya da glSrUlmektedlr. Bu 
rada yeni moda iki au· 
veter !Srneğl verlyoru~ 

ÖrgU 9eklllerl açıkça 
görülüyor. 

ırı-~~~~~~!!!!!i!!!!~~· 

: Yeni Şapka Örnekleri \il 
~~~~.. 411 • 

yeni modadan güzel reşit&er 

Yeni Moda 
Şapkalarda 
Altı Esas 
· Geçen senenin çılgıncasına 
egzantrik şapkalan kaybolmuş, 
oniann yerini. daha tnakul model 
ler almıştır. 

Bütün şapkalar esas alb mode-
lin kombinezonundan ibarettir. 
Yazalım: 

l - Bahriyeli biçim: Geniş 
lert kenarlı ve yassı tepelidirler. 
Bunıar sert hasırdan yapılır ve ü

terlerme jelatinli tuvalet konur. 
2 - Bretonlar: Bunların ekse

lisi klasik olmakla beraber bazısı 
geniş ve fazla mübalag~ a edilmiş' 
ı-··ı 0 öve kenarlıdırlar. 

3 - Tabak biçimi şapkalar: Pek 

:lça~ tepeleri ve geniş kenarlarile 
la akıkaten tabağa benzerler. Bun
..ı r geniş etekli elbiselerle iyi gi
'4er. 

4 - Kloşlar: Yeni kloş şapkalar 
~liiŞçe ve düşük kenarlı olmakla 
ed raber. geçen senelerin insanı kör 

ercesıne gözüne giren şapkaları
lla benzemezler. 

k 5 
- Tepesiz şapkalar: Bu şap

ç~1a:ı_n .dar ve küçük kenarları baş 
gısı.nı takip eder. Tepesi ta

l:nanı·ı ı e çiçeklerle kapalıdır. 

ı:ı ~ ~ S~or şapkalar: Bunların te
le erı nısbeten yüksektir, kenar-
1lrı arkadan öne doğru geldikçe 
~enişler. Ekseriya aç.i.k renk fötr-

en Yapılır. 

fi Bir kaç tane de zarif şapka tarl-

b 
Yapalım. Bunlardan hangisini 

eğen· · tli ırse~ şapkacınıza gösteri-
ed~İ Bu sa:ırlan okuyup size tarif 

en şekılde bir şapka yapabilir: 
1-T . kik ~ .. epesı yassı kenarlan kal-

kr ' onu biraz basıktır. Açık mavi 
eoten Vat>ılan bu saokanın önü 

Paris modalannda kır elbiseleri 
sadeleştirilmiş, rahatlaştırılımş
tır. Kısa kollu jaketler, plili ve-

ya verev parçalı etekler yünlü sü
vetler elhasıl tatlı bir lakaycli ile 
giyilebilecek, insam hiçbir surette 
rahatsız etrniyecek elbiseler ter
cih edilmektedir. Spor elbisele
rinde çizgili kumaşlar ve sütlü 
kahve, gri, bej gibi her· zaman 

spor rengi olarak tanınmış olan 

renkler kullanılıyor. Kadın elbi· 

~eleri erkek elbiselerine gittikçe 

daha fazla benzetiliyor. Nisbeten 

kısa olan etekler ve jaketlerde 

serj, jerse, fanila gibi gev~ ku--maşlar kullanılıyor. -Eteklerin ekserisi akordiyonlu 
ve plilidir. Geçen senelerin yük-

sek bel modaları geçtiği için bel

leri aşağı gösteren üstü dikişli al

b açık pliler çok görülüyor. Uzun 

kollu benekli, veya çizgili yelek

ler kır için çok rahattır. Bazı kere 
jaketin altına frenk gömleği giyi
lerek erkek elbiseleri taklit edi
liyor. 

Pike, jerse gibi gayri resmi ku
maşlardan yapılan bu yeleklerle 
mavi veya gri etekler ve yeleğin 

kumaşı ile astarlamlmış, nisbeten 
koyu renkli pardösüler giyilir. 

Mevsim ilerledikçe bilhassa 
plajlarda keten kostümler giyile-
cektir. 

Treler: Yakalar dik, fakat faz
la yüksek değildir. Ekseriya içer
den açık renk benekli veya çizgili 
bir fular görülmektedir. 

Jaketler: Gevşek ve önleri açık-
..... • ~ c.u~.Cl4"'.LL v.1.u...1.c:ı..n.ıa Ut!ı aut:-ı u-

muzlar geniş ve karedir. 

Yelek: Daima vücude göre olup 
önden düğmeli ve jaket veya par 
dösiinün astan ile ayni kumaştan
dır. 

Etek: Sade ve plili veya pli ka
şeli nadiren verev parçalıdır. Pli
ler jaketin bittiği yere kadar di
kişli oradan aşağı açıktır. Yandan 
bir zip fermuvarı ile kapanır. 
Kumaşlar: En ziyade fanila, 

serj, gabardin, ve keten kullanılır. 
Kaşkollar yalnız keten ve inekli-

den yapılır. 
-o---

Düğme 
Şekilleri 

Bu sene düğme modalannda esas
lı değişme olacağı anlaşılıyor. Kumaş 

düğmelerin, bugünkü düğmelere üs
tün çıkacağı öğrenilmektedir. Bilhas
sa madeni bir parçanın üzerine ku
maş geçirilerek yapılan düğmeler ter 
cih edilecektir. Bu kumaş, ekseriyet
le kadife olacak ve kenarlarına nikel 
bir zırh geçirilecektir. Daha şimdi
den kumaş düğme modası başlamış
tır. 

Sebzeli Kuzu 

Yemeği yapmak için lazım 

olan seyler: 

Bir kuzu budu, 500 gram 
taze fasulye, 500 gram ha
vuç, 500 gram bezelye, 200 
gram tereyağ, 15 gram pata
tes unu. 

Çocuğun 
~Sağlığı 

i
- Eski bir söz vardır: Çocuk, an

nenin daima tesirindedir. Bu söz 
Etin üzerindeki kalın deri ve bugün için de doğrudur. Hepimiz, 

kemikle\' çıkarıldıktan sonra et muayyen bir y:l~a kadar annemi-
yıkanır. Bir tencereye 100 gram ~ zin dizi dibinde büyürüz. 
yağ et ve biraz tuz konulup et Eğer anne, sıhhatine bakması-
hafi{ ateşte çevrile, çevrile kı- nı, sağlığını korumasını biliyorsa 

~ zartılır. Et iy~ ~ızan~ca bir lit- ~ çocuk ta sıhhatli. gürbüz büyür. 
re kaynar su ılave edılerek ten- Sağlığını gözetmesini bilmiyen 
l':A•Ar.İn lı-Ano2h L.o-nf•l•• ..,...,, ca..ıu.1 ~ ... r ''Y1 ba~•• ~ 

J 
kaynıyarak bu suyu tanıamile böyle çocuklar, kendi kendilerini 
çekince bir başka tencereye ak- idare ed~ek yasa gelinciye kadar 
tarılır. Eski tencereye 750 gram hastalıktan kurtulamazlar. 
kaynar su ve su ile ezilmiş pa- Çocuğun sağlığı için en birinci 
tates unu konur. Bu su 15 daki- şart, annenin kendi sağlığını ko-
ka kaynar, ayrıca bir kapta rumasıdır. 
sebzeler iyice kaynadıktan son- Diğer şartlan da şöyle sırala-
ra geri kalan tereyağ ile sote mak mümkündür: 

yapılır. Böylece iyice pişmiş o- Ağlamak, çocuğun hastalığına 
lan sebzeler bir tabağa çıkarı- veya rahatsızlığına delalet eder. 
hr, Üzerlerine et konur ve bun- - Bir çocuk ağladığı zaman. onu u

ların üzerine patates unu ile ~ yutmıya savaşmadan önce, bir 
dökülerek sofra- hastalığı, bir derdi olup olmadığı· 

nı araştırmalıyız. 

~ ~ ~~"" Çocuğu, hiç olmazsa ayda bir 

Uykudan 
Kalkınca •• 

kere doktora götürmeliyiz. Doktor 
paramız yoksa, şimdi büyük şe
hirlerimizde cocuk bakun evleri 
var, oraya götürmeli, dikkatli bir 

Sabahleyin uykudan kalkınca he- muayeneden gecirmeli, mütehas
men kahv~ltı masasının başllla geç- sıs bakıcıların tavsiyelerini alımı.· 
meyiniz. Önce yıkanınız, tuvaletinizi lıyız. 
yapınız, hava güzelse bahçede on da- Çocuğa abur cubur vermekten 
kika geziniz ve ondan sonra kahvaltı kati surette çekinmeliyiz. 
yapınız. Çocuğu, üşütmemek şartile da- ,. 

Alelade yüz yıkamak için sıcak su ima açık hava ile temasta bulun
hiç kullanmayınız. Soğuk suyu her za durmalıyız. Açık hava, çocuğun 
man tercih ediniz. ,-

Kahvaltıdan sonra derhal işe baş-1 
lamak veya yola çıkmak doğru de
ğildir. Biraz istirahat ediniz. 

Bu cins düğmelerin, kalıplar vası
. Sabahleyin az konuşunuz. Geveze- j 

tasile muhtelif şekillerini vücude ge- lik sabahleyin zararlıdır. Bol bol a-

tirmek mümkün oluyor. Üç köşe, çık havada nefes alınız. ı 
dört köşe, baklava biçimi ve saire gi- ___ , 

bL ı 
ne mavi ve beyaz iki buket konur 
ve öne doğru giyilir. 

2 - Geniş kenarlı küçük tepeli 

siyah hasırdan yapılmış ve tepesi
ne süs olarak bir karga konmuş

tur. İnce kadüe bir kurdele yan-

lardan gelip arkada bağlanır. 

3 -: Etrafı deniz mavisi paydan 
baş çizgisini takip edecek şekilde 

yapılmıştır. Ortası tarnamile be

yaz çiçeklerle kaplıdır. 

4 - Gözlerin üzerine doğru 

inen kıvrık kenarlı, bu spor şapka 
kiraz rengi fötrdendir. Tepesi ke
di kulağı gibi ikiıye aynlır. 

5 - Kenan sert ve geniş hasır 
örgülü orijinal şapkanın tepesi ka 
dife, üstünün süsü hasır ibiği ma
vi kadifedir. 

Sade ve Temiz Bir Yatak Odası 
Bugünün oJcuı her bakımdan ıade olacaktır. 

Oda, yükl.iik demek değildir. Hatta duvarlara 
reıim koymak uıulü bile yava~ yava, terkeJil
mekteJir. Odaya, hangi İf için kullanılacaksa an
cak o hizmete mahsus eşya konulmalıdır. Burada 
ıaJe ve temiz bir yatak odcuı görüyoruz. 

İSTANBULUN iÇiNDEN: 

Etin Ucuzlaması 
lstanbulun Yüzünü 
Öyle Güldürdü ki ••• 

Hükumet eti ucuzlattı, şimdi ki
loda eskisine nisbetle on kuruş da
ha ucuzdur. Bu münasebetle hallt
la temas ederek bir anket yaptık. 
Aldığımız cevapları aşağıya yazı

yoruz: 

* 
Eminönünde Valde hanında lo-

kanta sahibi Bay Mazhar diyor ki: 
"- Etin on kuruş ucuzlatıl

masından dolayı çok memnunuz 
Evvelce 50 kuruşa alıyorduk.Şin1 
di 40 kuruşa alıyoruz. Şimdi E
tin pahalı mevsimidir. Yazın on 
kuruş daha ucuza alacağımızı 

kuvvetle tahmin ediyorum. 
Bir kilo etten dört porsiyon 

et yemeği çıkarırız. Evvelce por· 
siyon başına çiğ etin maliyeti on 
iki buçuk kuruşa geliyordu. Yal· 
nız kasaplar evvelce bize halkın 
aldığı fiyattan bir, iki kuruş a
şağı verirlerdi. Şimdi vermi;) or
Jar.,, 

* Bayazıtta Kimyager sokağında 

3 numaralı evde oturan İbrahim 
Tek diyor ki: 

"- Etin ucuzlamasına çok 
memnunuz. Evvelce hir buçuk 
kilo et alırken, şimdi iki kilo a
lıyoruz. Et yiyemiyen fakirle.c de 
bu sayede et yiyecek. İlk giin 
bazı kasaplar et satmamak gihi 
bir harekete yeltennıek istediler. 
Fakat sıkı kontrol buna meydan 
vermedi. Şimdi et her yerde bol
dur. İstediğimiz zaman et buln· 
yoruz. Et en iyi bir gıdadır. f<~i

yatlar ucuzladığı için istihlak 
günden güne artacaktır.,, 

• 
Maçkada Aysal apartmanında o-

turan Bay Vasıf söylüyor: 

•:- Bazı kasaplar şimdi eti iç 
yağlariyle beraber tartıp ve· 
riyorlar. Bu, iki kilo da yarım 

kilo kadar bir fark gösterir. Ba· 
zı kasaplar iyi yerinden kesiyo
ruz, diye halkı aldatıyorlar. Hü
kumet eti ucuzlatmakla çok isa
betıi bir karar vermiştir. Şimdi
ye kadar halka pahalı et saüuı ka 
sapların biraz burnu kırıldı .. , 

* Cihangirde, Cihangir yokuşunda 
4 numaralı evde oturan Bayan Re
fika diyor ki: 

"- Eti ııcuzlatanlardan Allah 
razı olsun. Fakat, bu kasaplarla 
başa çıkılır mı? Şimdi de istedi
ğimiz yerden kesmiyorlar. Bii -
ti.in kasaplarda bir asabiyet. su
rat.. Onlar da pahalı alıyorlar -
mış.. Toptancılar pahalıya satı
yorlarmış. Hangisi haklı belli de 

kuvvetlenmesine, tabiatin sertlik
lerine alışmasına yardım eder. 
Çocuğu oyuncakla büyütmeli

yiz. Oyuncak, çocuğun dikkatini 
beslediği gibi, zekasını da kuvvet· 
lendirir. 

Çocuğu hayali mefhumlarla 
korkutmamalıyız . Çünkü korkak 
büyüyen çocuk sı.k sık hastalanır. 
Çocuğun yemek zamanları çok 

muayyen olmalıdır. vakitsiz yi
yen çocuk cılız olur. Cılız çocuk 
ise her zaman için hastalığa nam
zet demektir. 

Burada korku meselesinin üze
rinde durmak lazımdır. Amerika
da mütehassıs bir doktor, yüz ka
dar çocuk üzerinde devamlı tet
kikler yaparak bir istatistik vücu
de getirmiştir. Bu istatistiğe göre, 
korkak alıştırılan çocuklar sık 
sık hasta olmuşlar. fakat serbest 
bir terbiye ile büyütülen çocuk
lar arasında hastalık, diğerlerine 
nisbetle yüzde seksen azdır. 

Bir de çocuğun midesinin bo
zulmamasına azami derecede dik
kat edilmek lazımdır. Bilhassa ba
zpn meselesine ehemmiyet veril
melidir. Ağaç körpe iken eğilir. 

Küçük yaşta hazimsizlık çeken 
bir çocuk, eğer bu dert gideril-

ğil .. Haksız olanın cezası en aru 
şekilde verilmelidir.,, 

* Fatihte Sangüzel caddesinde 52 
numaralı evde oturan Bayan Fat
ma şunları söylüyor: 

"- Etin ilk ucuzlatıldığı gün 
bir defa et bulamadık. Şimdi bol 
bol var. Kuzu az veriyorlar, gel
miyormuş, diyorl~. Etin Ut'UZ

latılmasına çok memnunuz. Bun 
dan sonra daha çok et alacağız. 
Etsiz yemek tatsız ol~. Bazı ka· 
saplar ziyanda olduklarını söy
lüyorlar, amma ziyanda olsalar 
satmazlar. Hükumet adaletsizlik 
etmez. Verilen karar çok yerin
dedir.,, 

* Şişli Çankaya apartmanında Ba-
yan Bedriye diyor ki: 

"- Kuzunun başını da bera· 
her veriyorlar. Bir gün kasap, 
kasap dolaştım. Ancak yarım ki· 
lo kuzu eti bulabildim. Zaten ku. 
zunun başı yarını kilo geliyor. 
Neresini yiyelim? Etin ucuzla hl· 
ması çok iyi oldu. Balkın belli
başlı gıda maddesidir. Bu arada 
kasapların kontrolü daha sıklaş
malıdır.,, 

* Topkapı Tasmektep 19 numarada 
Yakup diyor ki: 

"- Etin ucuzlamasına bizim 
gibi fakirler bilhassa çok sevin
di. Ucuzlatanlardan Allah razı ol 
sun. Kasapların hali değişti. Ev
velce, müşteriye bin bir iltifat 
ederlerdi, şimdi bazıları adeta 
kafa tutuyorlar, ister al, ister al
ma. diyorlar. Hele az et isteyin
ce biitün biitiin kızıyorlar. Fakat 
hükumetin kararı, karardır. Böy 
le kasaplara derhal ceza kesmeli 
ki, akılları başlarına gelsin.,, 

* Beyoğlunda Kalyoncu.kulluğunda 
ı'atlıbadem sokağı 3 numarada o
turan Koti söylüyor: 

"-Benim kazancım azdır. EY 
veJce çok seyr<'k et alırdım. Şim
di daha çok alıyorum. Çoluk ço
çuğun benzine kan gelecek. Bu 
işte halk çok kazandı. Şimdiye 
kadar çok kazanan taraf ta, şim· 
di az kazansın.,, 

* Beyoğlu Balıkpazarı Kesme so-
kak 5 numarada oturan Kosti di
yor ki: 

"- Ucuz ete kavuştuğurnuza 
çok memnunuz. Yalnız, halkın e
tin cinsini iyi anlaması için etle
re damga vurmalıdır. Yazın et· 
lerin daha ucuzlıyacağı muhak • 
kaktır. Bol bol et yiyeceğiz.,, 

l Bursada Dün Geceki Balo 
Bursa, (TAN) - Acar Idmanyur-

dunun maskeli ve kostümlü balosu 
bu akşam valinin himayesi altında 
verildi ve neşeli bir hava içinde geç
ti. Yirmi bayan arasındaki kostüm 
müsabakasında, Bayan Celile, birin
ci, Sevim ikinci, Zehra üçüncü geldi
ler.Derece alanları seçmek jüriyi hay 

li uğraştırdı. Gece 24 te Bursa Sesle
ri gazetesi bir balo nüshası çıkardL 
Toplantı sabaha kadar ayni neŞ41 
içinde devam etti. 

----o----
Yüksek Tedrisat U. Müdürü 
Yüksek tedrisat umum müdurü Ce

vat, dün Universitede iki saat kadar 
meşgul olmuş ve Rektörle yeni in
şaat etrafında uzun uzadıya göriiş
müşti.ır. 

Umum müdür, üniversiteden çık· 
tıktan sonra Yüksek Muallim mekte
bine giderek orada Müdür Hamitle ve 
diğer profesörlerle uzunca süren bir 
görüşme yapmış, bu arada inşaatı ta
mamlanmak üzere olan yeni Yüksek 
Muallim mektebi binasının vaziyeti
ni tetkik etmiştir. 

mezse, büyüdükçe bu hastalık 

müzminleşir, fena akıbetler do
ğurur. 



===== .. 

EDİRNEDE: MERZIFONDA : 

~=s:rç~ada Yeni Su Tesisahlçin 
Bereketli Olacak 87 s· t• y k 
Edirne, (Tan muhabirinden) - ın ıraya a ın 

TA il 

İZM.1Tl'E: 

Pirinç Ekimine 
Tekrar izin 
Verilecek mi? 
lzmit, (TAN) - Sıtmayı kökünden 

Trakyayı doldurmakta olan kol, • ,ok etmek için, lzmtt mıntakasında 
pan. makine kuvveti polikültibil çok p H k 
- .. i .. 1..+iyor. Yalnız güne bakan tor- ara arcanaca pirinç ziraati menedtJmtftL Bu saye-
•~- de ve batakhklann kurutulmuile bu 
D~ çiçeğinin nebati yajlan için 8 gGn aıtma yüzde altı derecesine dO -
küçük fabrika yapılmıftır. Mnsim ve Merzifon, ('l'AN) - ttzerlert açık zl faaliyetten geri bırakmıftı. Yeni 1- filrillmüftiir 
yağmurlar hem zlraate hem de bay- olduğu için huta1ık1ara yol açan ve dare heyetinin 181Dereli çwlıpul•n Bir kısım. alAkadarlar hiikfunete 
yancıhja çok uygun gitmektedir. lml1•nılmas bale gelen ıuyollannın bekleniyor. Y•kınd• konferwlara Orac t ederek ı nnf ' 

General Khmı Dirik, Ddz dolan tarihe karıfmuı yaklqmıştır. Bele- baflanacaktlr. Dk konferansı "Şeyh m aa ' e sure~ zere. 

iki göçmen Urdete 50 meyvah fidan diye, yeni su ~tı yapmak için büt Abdurrahman Rumi,. hakkında Veh- :'!~ı! y=r::: 
hediye etmi§ ve çocuklar için diktir- çesfnden 15 bin lira ayırmı" belediye bi Cem verecektir. J:...f 1 y b n--!d ;.,. __ ;_ı 
-i.+f.. M t1ı mw.--1--a bank •wu-•er ve una mu... e ... ~er-
A&&&9--· ura e~a sıhhat ve ler asından da 70 bin lira istik- Ochm, Yine Y&lmeldi cUr 
kAletinin 10 bin dekar ve Mericin ICa raz etml§tir. Su tesisatı, yapılan pro- · 
dıdonduran köyü gençlerine 1000 de- jeye göre 87 bin liraya mal olacak- .:,n d~ ~ ~::- ıı.- Dolqan Şa,War 
iar katı '" sert araziyi traktör ve tır. vlar ba 1 '"'.!; Buru :!...ı- ,,..-.8J:':: lzmıt, (TAN)_ Vill_.,_,ori .. 11ır._ 
fi ...:#+pullukla ı...-.... t- --1 amı,.._ u 3 _ ~--..-.. 3'"'~ e 

ç ... u.. açtırmakta olup uv.ır ap: ~Janılmast için, Dahiliye Ve - güzlük ekinlerhı bozulmasından kork wcWerek f.stanbulun bir kazası hali-
si ilkbaharda ekim ve tohumluk lıÇln kileti ımar heyetinin mOaaadesl bek- maktadır ne ptlrileceli, bir Jannının da Bolu 
yetiftlrilmlş olacaktır. leniyor. Od fty.tlan y(lbel.miftlr Bir ve Bileclk villyetlerlnln katılmııdle 

CaJ'U' ve yonca yetiftirmek köylü Elektrik Çok Pahalı merk: yükü odun '75 kurup ~tıh- tefkil ecUlecek Sakarya vill7etine 
için çok levilmlf bir yol ve tutu§tur. . ballanacalı ve bu yeni vilAyetln mer 
Fidancılık, ajaçlama, kavak ve çelik Merzifon, (TAN) - Burada elek- yor. Diğer ih~yaç maddel~. ele pa - kat AdaP&Zan olacalı baklandaki 
almJf yürümiiftiır. ç.na»ale yanm trijin kilovatı 22 kuruştan veriliyor. halıdır. Bir kilo koyun eti 40., ku- pyialara burada fnamlmamaktadır. 
milyon, Kırklareli yarım milyon ka Ve aboneler daha az kullansalar da ruştur · 
nk çeliği hazırlıyor.Edime ve Tekir üç kilovat parası vermiye mecbur tu Çocuklara Yapdan Yarcbmlar Dnlet MathM•ı T..,...cak 
dalında da böyledir.Bir çelik bet pa tuluyor. Bu hal memnuniyetsizliği Geçen sene yapıldılı gibi bu yıl da. İzmit, (TAN) - Devlet matbauı-
raya hazırlanıyor fidanlıklar 10 bin- mucip olmaktadır. Belediye hem mü- az çok hali vakti yerinde bul mn 939 eenem lçlnde İatanbuldan bu-
den 100 bine kadar ~yor. Bu hinı bir varidat elde etmek ve hem lara başvurularak, mekteplerde::: raya nakledilecett hakkmdakl haber
it ziraat memurları üzerinde ve dik- de h~lka daha faydalı olmak için e- kir çocuklara yemek temin edilmek- 1er teeyyüt ediyor. Matbaa için bü
katll idare &mlrlerinin takibi altın- lektrik . tes~tını satın ~ iste - tedir. Haftalık listeye göre yemek ve yük bir bina yapılması düşüııülmek
dadır. Umumi damızlık ve kol1ektif mektedir. Lakin mall musaa~esi%lik receklere birkaç gün evvel müracaat tedir 

Soluk a1gmhtr tehlikeeine kU11 hncflnlzl G R l P l N 
kqelerile koruyunua. 

SOGUK ALGINLIGI: Bq, elle, GRlPIN tlftıtmeden mtıtev t 
bel, kulak ağrı1arma sebep olur. hıetakklva m&Di olur. 
GRIPIN bütün a.ğnlan dindirir. SOGUK ALGINLIGI: Kaık1ık. 
SOGUK ALGINLIGI; Nezle net'Mbıılik tevlit eder. 
Grip ve birçok tehllkelf biat&- G R I P I N ~ Kmkbb geçtrJr. 

1Ikiar ctoturur Def'eabd iüe eder. 

NEVROZiN 
lcabmcla giincle 3 kaı• alm"A•. 

isim '" ~:ra dikkat".._ ,..de wla GRIPIN .._, .... " 

fidanhkJarm bu lene sayısı yüzü bul ve şirketle 8?1qamamaaı, bu ifi ba - edilerek hazırlanmalanna zaman hıra 

mU§tur. §armasına mini oluyor. kılmaktadır. !!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!! 
Beton - Asfalt yol 6zerinde yeni - Halkevinde Yeni Heyet Samsun mebusu Doktor Asım, bu 

den 2~,000 ağaç dikil~iye haş'lanmıı Merzifon, (TAN) - Halkevl bat- yıl da Çocuk Esirgeme Kurumuna fa 
tU'. Böylece yol tam Lüleburgaza ka- kanlığuıa belediye reisi Hamdi Açar, kir yavrular için elbiselik kumaı g6n YENi 
dar ağaçlanmıı olacaktır. katipliğine muallim Kadri ÖZyalçın, denniştir. 

İZMİRDE: 
muhasipliğine muallim Sabri Engin, * Merzifon, (TAN) - tllmıektep 
veznedarlığına muallim Hilmi Onar, muammleri kendi araiannda her 
Aıahğma muallim Ferit Can, idare hafta bir konferans vermlye bqı.-

llci inekhane Açılacak ~mur~uğuııa Hüseyin Saraç HÇil- mıflardır. Halk denaneleri faaliyete 

Çocuk Ansikl9pedisi 
mişlerd.ir. devam ediyor. Kıt sonunda birçok 

killtmıir, ~tN) Vek-:::--t;e-_ Birçok basının vazife icabı Merzi- yurttaı daha okuma yazma öjrenmif 

kili ~ Ke1eblrln IOD ~ fondan ayrıhfl l8çeD yıl Halkevlmi- olacaktır. 
tetkikleri semere vermı,. balJamı1- HENDEKTi S~ITMENLll : 
tır. Bet yıllık ziraat ]lallnnma prog-
ramına gore, İzmir ve Manisa viliyet
Jerinde birer inekhane kurulması ta
karrür etmiftlr. Bma1arda, civar vi
li&yetlerln de ihtiyaçlarını karplıya
eü miktarda peynir, yoğurt, Yai ya
pılacak ve köylumftze siıtçülük sana
yiiniıı ~ taraf1an öğretilecektir. 

MQesseıe=ts tarafındmı ııet
redilen Yeni Çocuk Anstk

lopedis1 her çocuğun mutlaka sa
hip olması 1Azım gelen bir eserdir. 
ÇllnJdl çocuk bu 8l8l'cle ders....., 
mııda 99 dea ........... bG
tün malömah bulabilir. 

mektep tlılebemne qnca tmzDM 
;rapıhr. 

Bu eaer yalım çocuklar tçln d .. 
111. bOtiln iDmıektep oaretmenıerl 
lclD • ILuf • ••• ~ Çün
ktl bitim ~ 111 .. 

simlerle ve eenis maltimat ile 
ÇOCUK ANSIKLOPEDtSt btl- pletth'"•iftir. 

tün dünya llaanlanna tercllme e
dilmtftlr. Bu beynelmilel merl, 
Türk çocuklannm thityaçlariDı ve 

ır..r h•ldnnda bir fikir ectininek 
l8tlyonum •plJdald kuponu d ı

durup bbe a&Mlerlnlz. sm be
dava bir bıo8tr &6nderlrls. Bu bro 
fQr lbe AnatJrlnpedlntn kıymeUD 

Izmlrde Burgurca, Mantsada Ge-
ri çiftlDderlnin bu işe müsait olup ol
ınadıklan tetkik ediliyor. 

• mektep programlaruu gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör s.uh Murat, 1'.ık 
Sabri ve M. Zekerlyadır. 

nı.t.cütar. 

Mitbit Bir Cinayet 
Ödemiı, (TAN) - Bebekler köyün

de, evinin taraçasında asılı bulunan 
Mustafa oğlu 23 yaşında Mehmedin 
muthiş bir cinayete kurban gittiği an 
)aşılmıştır. Mebmedl evveli boğduk
lan, sonra IJBbk1an anlaıdan karısı 
22 yaşında FirdeYI, karımun kardeşi 
Yapr Yılmaz ve arbdap Ahmet oğ

Eser 1500 ayfalık ild bfiyilk 
ciltten mürekkeptir. Tam eeerin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

llTANBULDA TAN lılATBAAllNA 

Yeni Çocuk AnelldnpedW bıtotlı1bl
den bir tane ı&ıdermmlzl ft IDD

aJlimlere alt .. ~ blldlıme
nlzl rica edslm. ---------

TAN Neşriyat E'-'71 
lsfanbul 

ınm: ••• ;::; 
Actra:::::::: 

• • 9 • • 

• • • • • 

lu Mustafa San tevktf edilmifhmlir. Bendelba Şeyhkö1 elltmenl, taleı..tle beraber okul fldanlıiuıda çahpyor 

Dayanamadım, hemen bir pencere açtım; ÇOCuiun 
aizınd•n mu§81Dbayı çaktlm. Dadıya söyllyecellnıl 
11ayledlm; yalvararak beni blru oturttu; kadın dert 
dökmek istiyordu: 

- Beyefendi kaç gecedlr hep •baha karşı gell
JW; hanımefendi de bey nerede kalıyor diye her ak
pm anım pefiııde- Bu alqam da Jine aramıya 
lf ttl... 

Kapıdan çıkarken dönüp blr defa daha zavalh 
~vruya baktmı; o, yine kirli, ıslak m11pmbayı al
ana götünniif, ppırdatmıya haf.lamı§tı.. 

Yine l'ilueti hatırladım: - 31 -

UM 
•Avare çocuklar; hele sizler! .. Hele sizler! .. " ken, kuytu, karanlık ataçJann aruuıdan geçerken - Bundan eonra karp karpya gelmemize lmklıı 

:. Hasan birden bire Nükhett.n berine atıklı; Nükhet yok; ben evlnU.den gldhıciye kadar siz, bapa bir 
Hasan geceli lilndüalü içiyor, içtikten 80Dft IOll fafkın blr halde koprü bir alacın U'kuma saklan- yerde kalmız, Aramızda her f9Y bltmiftir. 

dm çirkin bir IU'hof oluyordu.. Onu bu iptiIMan dı, Nükhetin, daha o akpm bana tlımftırdılı kadm- Ha-n, öileY• kadar uyuduktan eonra beni P 
kurtarmak için de bütün kuvvetimle çalıştım; likin, lar Oduınk hızla yokUfU iniyorlardı. Bana mit olu, meden çıktı, gitti. Hasta idbn; nıhen halta idim, 1-
dıprdaki muhit benden daha kuvvetliydi; Hasamn adım taphlım blr lldamm arkadaflanma brp ,.p- rademl, yapmak kudTethni kaybetmemek lçln çalı-
butün vis1ere dilfkün nıhuna en iyi bir inkipf ve- • mıya "bafladılı terblyeelsllklerl en iptidai bir ~ pyordum. O IÜJı, evde yalnız kahnca, H•unın .,_ 
lilesl oldu... niyet terbiyeli oJan lııAn bile yapmudı. Ne yapa- lenmeden evvel buıa yazdılı mektuplan çıkardım; 

Bir alqam, Nükhetle iki arkadap gelmişti; onlan cajımı, ne vulyet alacalımı pprdım; kolunu tuta- hayretle okudum; bunlan, temiz bir iman kalbln-
da alarak Boju tepelerinde bir bahçeye gittik; ye- rak yalvardım: den kopan bu umtml a6slerl Hasan mı IÖylemif, 
niJdl. içildi; Huan, Avrupacla, monden hayatta böy- - Hasan, kendine aeı, ne yapl)'OnUD, çok lçttD Jumıttıl Humı beni temiz, fazl1et1i buluyor; çlr-
Jedir, diye kadmlara lusumundan fazla kompliman- galiba... kfnHklerden bçud bana mlJnmak istiyordu. ~ 
Iar yapıyor; hepsiyle mahrem biqey gorüfuyormUf O bula ellertmdm kurtuldu; •imçlmm udma ..t- na em oldutunu, Wdn benim onu blr gün kendi 
11bl kuiak1arina eifierek flmldapyoıdu. 1anan Nükhete bir aa1dınt daha JaPbi Nükhet te &- fazilet dilnymndan fırlatarak kirli tmanlann arası-

Bahçede gayet kotü bir cultant vardı; Hasan dan- bür arkadqlan gibi bir kopa tapardı; JQkUfU indi; na at.bileoellml JUIJOl'du. 
Mtmek için deli oluyordu; Wdn dametmeyi bir tür- üçü birden kapı önflnde duran otomobillerden blrlDe Bua.nı, kirli uçurumlardan kurtarmü için ne-
lu ojreııemediji için bqkalariie oynamıya eeaaret atladılar. Bize veda bile etmediler. bdar çalıftım. ne kadar yoruldum; ne kadar blt-
edemiyordu; nihayet, benimle oynamaktan bafka ça- Duvua dayaurak yokuştan ajır alır huniye çalı- tim. .• Onu birdenbire bayamndan fırlatıp atm•mü 
re JQktu; Bm Huanın telrltflnt kabul ...,im; bu- pn Basanı bekledim Ne oldutumu, ne cl6tlndqG- için ne bdu' dilf(lntlp tlıpndım; amma, bun1arm 
rua fÖYle bö7le bir bahçeydi ve karpmu.ıda oldukça mtl, ne yapalım• bOmiyordum. Jıjçblrl onu 10ı. getlrmledi; ben artık Acizdim; onu 
bayalı tabekadan bir yılın l8l'bof dauediyoıdu; cm- Kapıda bekllyen otomobillerdm birine de bls do kmtancak tunet1m yoktu; ruhuındıld kuvvet gGn 
lann uuına kanfıp oymyamudnn; Hauıı bun 1adıt. den .... tükeniyordu. 
kmh. Hanımlarla daha tekHfıabıce IÖl'ÜfllleYe; bir Eve girer girmez, Bllunın JfUüne iki tokat a O pce Hmn plmedl; aten, beklemiyordum; te-
aile arumda oldıJlunu unutarak but'iln mecllll ra- o, ild yana 18llandı; YecUil tokatlardan afıılJMI. Ben mis bir 0

yalnızhla, aeutzlile ihtiyacım vardı. Kendi 
hatsız edecek kadar ID8flul ohmya haflaıdı •• Onan bu idi .. girdim; bpı)'l kilitledim, mefbı Una- kendimi itham ediyordum: Hayat bana tecrübealz.. 
eavdrlıtından 11Jnl.., NükheUD ft azbdaıJanmn-v- uzanarak yattım. SabahJeJID Ana llltm; lnaanl•n fazla kontrol etmeden biiyilldillde-
zuslyle biraz aonra 1>ahçedeD bUrQk; nblu m.. HuUa bir kalıt a&ıderdlm: rtne. lyillklerine inanacak kadar aaflıtım pahamna 

çok acı bir deri vermlftL ıstalibuldan bçmü; ,.. 
dun bafka, usak bir ka....,. bozu1mamıf, çlktbiw
mif imanlar ananda bapmı dinlemek Jatl)oıdum. 

J:rteıd ptl ü.pm• dolnı ;ranh•nenln Jıhmetı;tlıl 
Raa&Mm bir mektup pUrdl; BmD tö7le ~ 
ılu: 

"YıJdıızmlJm, 

"Çok mdtı ıhhn, din eabahtlınbmi ne ~ 
bllmJ.1ol'UIDi doktora liUlm, bml fena mide .... 
buldu; ve kati blr ll1kb ve t.tlrahate lhtt:,aeaa 
ftl'IDJfi dtmılnrnn btıdenblre muhtel olmuı blJ9 
Irabilmtf! HutaJUD, Yıldıs; beni tedavi edecek m.. 
vet ancak -mnı DOn Üf8m imi Jmdmı, bumı .. -nutur musun? BtHtln bbahatlerlml, pımınWukJa. 
nmı hastalıiJma WI'• .. Senin de aükOmte, IBtira

bate lhttyacm ftl'dlr; imi ~ bdar yaJma ... 

rakayım, ancak, bel' l8Ydmı bal .ttedlp ... 

mlyecelfnl atrenmek tatlyo aptılun mihıue-
betalzlikleri taınamlJe ~ veruek beni llf· 
fetmenl ve cevabım bekU11 mlhJarak cözlerlD. 

1üeana C9V8P karmakarqtıkb, 
ben ondan siJade haata benim bütiln atnlrled-

mi boan bu (basta ~ benden fifa bekliyordu. 
Doğru, Balan ~j! if;. b& yet hastası! Nasıl 

ki, ....... bir~ kendilerl-
korU78JDIJ8CÜ kadar llhhatsb olan 

birfo1S JuıdJD '" erbk te gibi böyle hasta idL. 
Ski p aama Haundan 
..yıldıs, elci kmm, temiz ruhunu hır 

çınJıJdamDla. münue~e incittim, beni 
atfet... Zayıf, hasta u-ta1ijuıa fefkat gaster, beni 

turtar, Yıldı&.., 



bile az çok bu diifüncelere temayül 
etmişti. 

Mustafa Sabri Efendinin çoktan 
beri bir tarafa çekilmesi üzerine 
fırkada yeniden bir hayli nüfuz ka 
zammı olan Zeynellbidtn Efendi: 

- LW!. Sabır ve sebat edece
~-· Sabır ile koruk, helva olur. 
Dut yaprağı atlas olur, diye, iman
lan sanıhmf olan (ihvan) ı sebata 
davet etmişti. 

TA• 

hdır. Bir bahane ile kapatılmalı
dır, IÖZleri işitilmiftl. 

Yeniden, her tarafta bir fesat ha 
vası esmiye baflamıp. Damat Fe
rit Pqanın açtığı cereyanlarla, bil
hassa {lyan meclisi), bir kin ve in
tikam volkanı halini alınıp. 

POLİSTE: 

Trantvay içinde 
Mesele Çılon11 

IST ANBULUN BiR DERDi : 

1 çlerlnde tıklım tıklım evrak 
dolu çantaları, ciddi taVJr

lan ajır hareketleri, temiz kıya
fetleri ile; nerede olsa derhal gö
m llifirler. Hepsi de merhametli 
ve temiz kalplidirler. Acırlar, ya
lan dolan bilmezler.. it bltirmejf, 
lyillll çok lflVel'ler. Her 1819 ça
re bulur, hiç, olmaz demezler! .. 
Çok akıllı ve beceriklidJrler. Her 
yere girer çıkar, hiç bot dönmez
ler. Sigaraları yenlceden yukarı
dır. Çünkü zengin ve kibardırlar, 
her dairenin büyillderinl tanırlar. 
Hatıraları, herkes MVer onları.. 

Rica ederim gü1meytııiz. Bilme
ce delil söylediklerim... Size bir 
tip tarif ettim. Şehrlmlztn her ta
rafında göriinürler. S1rbM, Dl
vanyolu, Emfnönd 18Dltlerinde; 
birahanelerin kuytu taraflanna, .. 
zlnolann tenha köşelerine çekilir
ler, yar ve ağyardan aynlırlar. iş 
sahipleri ile bqbap, fıaıldaprak 
görilfürler. 

maamlar. 
Biri dedi ld: 
- Biliyor mmma? .. Bu it te çok 

mach! 
- Uamasma macb. Fakat; ko

ıa,. bir lt te dell1 hani. 
- Evet, fakat lfl ahrken on 

llnde netlcelendiıecellnl llÖyle
mlftl. Uç ay pçtl hAlA ma.pet bir mtlce,.. 

- Acaba allıyor mu denin? 
Ucntlnl vermedin miydi?. 

- Hem de pefln pefln eW lira! .. 
llMraf letedL Uç dl!fa da atalı 
yukarı yirmi lld liradan fazla ver
dbn. 

Otekl merakla IOl'du: 
- Be.. daha ne 18tlyor? 

- Bilir miyim? o~ ta 
c:lemlyor. Pazartesi, peqembe. İflR 
7oba belde ..• 
Hayır bekletmedi. Ştpnan ft 

~ ricudilne 7ÜJllD1Yan te-
1'flı bir :JÜ1'ÜyÜf ne geldi ve ga-
zinoya ıtrcU- lıfmya 71lrl•fiL Ckl 
dl bir tavuia: 

- Sizi beJdettlmf. dedi. ve hl
pmla etrafa halrpnclı, Seri hare
ketlerle pntaımu, f&Pbmn, eldl
'ftlDlerlnl meeemn üeriD8 7Jiar
ken: 

- Düa tenha bir Jft olsaydı!. 
dedi. Ne ı.... aatea fUJa lörilfecek 
vaktim de yok! .. Yalms bir guo
zunuzu içebilirim. Acele ve mü
him bir lt için (._) mebmwıu gör
mete ~ Bu abalı eksik 
olmum, mflc:lQr bey bırakmadı 

ld. Bir mmlplill tuUa. Çantamı 
aldı ve RkJ•dı Bir aat çene çal
chk. Beni geç bıraktı. Ha!. Sizin 
nrak VekAletten :yine gehnemfJ 
<>yı. canım l1kddı ld... telefonla; 
Ankara De a6rilf6p çatacaktım. 
J'üat hat llieaalmflf. AJ..tJan 
oJanm. l'abt mtldlr ..,. batmm 

için görü§eCek ve tekit edecek. Z. 
fendim işleri de pek çok. Onlara 
da acıyorum. Hangi birimize w 
anlat.sınlar? Bununla beraber bu 
perwembeye kadar gelmezae; me
rak etmeyiniz. <-> mebusunu ve
ldl beye gondereceğim. Olmadl, 
gelecek hafta; burada çok mühim 
iflerlm de var amma; güzıel batt
nmz için Ankaraya kadar da P. 
decellm- Pazartesiye jine uP 
nm. Ddde bekleyin haydi, gün 
aydın... 

G azozunu bir hamlede it
mişti. ı, sahibine bir tek 

kelime bile söyletmedl. Söyledi, 
söyledi ve söyliyerek kalktı. AJDl 
süratle eldivenlerlnl, ppbmn. 
çantumı kaptı. Muhataplarmm el
lerini ınktı. Gazinodan fırladı w 
uzaklaftı. 

Adamcalızm sanki; lllhlr1e .. 
zı, dili bağlanmıftı. Ark•smdan 
bakakalmıfb. Çok oturmadılar W 

elttiler. 
Bulundulum meMmn almdım; 

benim gibi bu vaziyete ft ba -
nupnaya phlt olan lhtl:yar bir 
Bay bana döndü. Manalı bir -.. 
bessüm ile: 

- Bu giden Ba71 tamr nıımmzT 
dedl. 
Muhatabım da dalma ba ,_moı; 

da otuıdu&u jçiD aram•ıda bir &fıs 
•p•hlt ftrdı. 

- llayırf .. decfhn Tammem 
- Aman Allah tamtmeam bCiJ' 

lelerini.. 
- Neden, efendim\ 
- Allah Allah.. ... ~ 

Jere 8Öy1ecHlderbd lfltlNdbı .... 

M uhatabım hararetlendi: 
- Zengindir habJa! .. de! 

dt. Vakit ıeçirmif w ~ 
oluruz. Si7.e anlatayım da kim oı. 
dulunu öğrenin!· Bu adamı ben de 
tan1mam1m Bunda teadGfler 
ölrett1 bana... (R.) Bey diyorlar. 
Devalıde • takip ~ bal.. Bil 
pslnoJa. bir de kaqakl blrah--. 
ye l(lnde birkaç defa 1Jlnr. B&.P
]e beldlyenlerl de dalma balmmr.. 
Kmıbillr daha nelerlerde ve ne b. 
dar 'bekl.t7enlerl de wrdJr ya... 
Bir kaç tane telW gibi adamlan 
var. Şuradan buradan lt MblpJe. 
rlnl bulur getirirler buna- Taba 
bedava deliL· Bu da anlara bet 
on veriyor. Berdm hurda a&'IP 
h'medebildjllm bir q içinde 7iı'
ml ktpntn ftlerlnl aldı o.tOne.. 
En • aldılı para da otuz l1rada 
... clelfL Sonra; türlü tdrlü -
hane ve icatlarla muraf diye çek 
tikleri de cabası! .. 

'Uç ay bdar oldu. Bir ıtm; fQ 
bqaJd m11ada birinden tam GD 
adet onluk aldı ft attı cürdane , 
Hep beraber kalktılar. Merak .._ 
mlttlm bu iblisin fflnel .• ArbJa. 
nndan ben ele kallttun. ı..,_ 
clvannda bir daireye girdiler. İf 
uhlblnf koridorda bıraktı ba a
dam. .. Müdürün odasına girdi. ttç 
bet daldlra IOJU'8 Çlktı. it Ahlbl
ne: "Merak etme!.. Gelecek Salı-
78 emrlnl gelip• alacalJm Sen de 
bu wtlerde gazinoda belde be
ni! .. ,, dedi ve gitti. Aman efendim, 
it uhibbıln aevinelnl görmeyin. 
AdamcaiJz az daha çWbracakb. 
O sırada 19nutda bulmwı bu a
damm tellahna da o 88Vinç De GD 
lira bahflt .... o zamandanbel'l 
ber Sah aat 1lçte gazinoya gelir 
bekler biçare.. J)mnlnkf vazlyetl 
lflrdlals Ja ona da ayni natme, 
ayal aabrat!. Ne labırlı. ne af 
adamlar bunlar? .. 
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1,ürk - İngiliz 
Ticareti 

[Başı l incide} 

bertaraf olur "t 

Bay Muammer, daha sonra lngiliz-
1 rin Türkiyeden alabilecekleri mal
lar hakkında sorulan suale su şekilde 
cevap vermiştir: 

BAŞI\IAKALEDEN' MABAT 

Kanunların 
Arka 

Kapıları 

(SPORDAN MABAAT) 

Milli Küme 
Maçları 

(Başı 6 ncıda) 
Bhincl devre (1--0) Fenerbahçe

nin lehine bitti 
İkinci devrenin başlangıcında Be

§iktaş pek sıkı hücumlarla eksik Fe-

"Bütün mahsullerimiz piyasanız i
çin müsaittir. Fiyat düşüklüğü yü
zi.ındcn de icabı derecesinde Bradford 
imalatçıları tarafından satın alınmı
yan yap::ıgılar, İzmirin çok meşhur o
lan incir ve üzümleri var. Madenle
rimiz, tütünlerimiz, halılarımız, hubu 

[BQ.§ı 1 incide] 
dır. Temlik usulü diye bir usul icat 
etmişlerdir. 

ner kadrosunu pek sıkıştırdı. Fakat 
gol atamadL 

Be,iklQfın golü : 

Bir adamın alacağı var. Ruh-

batımız, fındıklanm.ız, sizi alakadar 
edecek mahsullerimizin bir kısmıdır. 

satlı bir avukata müracaat 
edecek yerde meslekten çıkarılmış 

bir avukatın veya kurnaz bir iş ada
mının eline bir av gibi düşüyor. Bu 
adam iş sahibinden bir vekaletna
me alarnk onun vekili sıfatile iş ta

kip edemez. Bunun için kendisine 
der ki: "Şu alacağını muvazaa şek
linde bana temlik et. O zaman ben 

vekaletnameye lüzum olmadan asıl 

iş sahibi şeklinde işi takip eder ve 
kurtarırım.,, 

On birinci dakidada Hakkının so
la geçirdiği topu Eşref mükemmel 
ortaladı. Iki Fener müdafii topu pay 
lnşamıyarak biribirlerine girdiler. 
Top ortada beklediği anda Hakkı ye
tişti, içeri vurdu. 

Siz iş adam.ısınız. Sizin mallarınızı 
alabilecek olanlarla alışveriş etmeniz 
hem aklıselim, hem ticareti canlan
dırma icabı değil mi? Mallarımızı da 
ha fazla alırsanız, yeni Türkiye ile 
çok kıymetli ticaret imkfınlan bulur 
sunuz. Eskiden ithal ettiğimiz birçok 
şeyleri bugün kendimiz yapıyoruz. 
Endüstrimiz inkişaf ettikçe ithalat ih 
tiyacımız daha fazla değişecektir. Fa
kat yeni şartlar, yeni imkanlar temin 
eder. Mesela mensucat daha az ithal 
ediliyorsa, daha başka istikametteki 

Günden güne ölçüsü gcnişliyen 

bu yalancı temlik usulü, avukatlık 
kanununun arka kapısıdır. Nasıl ba
zı adamlar doktorlara gitmeyip te 
şifa bulmak ümidile şarlatanlara, o

kuyuculara koşarlarsa iş takibine 
ait yollarda canından bezmiş bir çok 
zavallılar da bu kovulmuş avukatla
rın ve kurnaz iş adamlarının ağına 
düşerler. Şurasını itiraf etmek la
zımdır ki bu arka kapı avukatları

nın kendilerine mahsus marifetleri 
vardır. Yalandan istihkak davaları 
açarlar, hakkı körletmenin her şek
line başvururlar, her sınıf yalancı 

şahit tedarik ederler. Avukat sıfatı
nı taşıyanların tenezzül etmiyecek
leri ve aralarında bir iki zayıf seci

yeli bulunsa bile avukatlığı kaybet
mek korkusile çekinecekleri işleri 
serbestçe yaparlar. Kanunları bil
dikleri için şekilleri muhafaza eder
ler ve adliye ile kolayca karşılaş

mazlar. 

inkişaflar bunu telafi eder. Müteah
hitlerinizin ve mühendislerinizin yar 
dımından istifade edecek mühim in
kişaf projelerimiz vardır.,, 

Bay Muammer, daha sonra Türki
yenin bugünkü vaziyeti hakkında şu 
sözleri söylemiştir: 
"- Mali vaziyetimiz çok sağlam

dır. Devlet bütçesi daima denktir. Ti
caret muvazenemiz birçok yıllardan 
beri, müsaittir. Türkiye bütün mali 
taahhütlerine sadıktır. Endüstri ba
kınıından seri ilerleme adınılnn a
tllmıŞtır. İkinci beş yıllık plan, tama
mile neticelenmiştir. Memleket bü
yük bir iktısadi genişleme için cihaz
lanmış olacaktır.,. 

Bir Deniz Harbi 
[Ba.§ı l incide] 

de yanan asi kruvazörün e!ratında 
'1 geminin dolaştığını görmüşlerdir. 

Cümhuriyet tayyareleri yanmak -
ta olan gemiyi bow.bardıman etmiş
lerdir. Bombalar geminin yanına düş 
müştür. 

~ müdafaa nazın donanınanın 
siyasi komiserlerine bir telgraf gön
dererek, muhaberede elde ettikleri 
bu parlak neticeden dolayı bütün 
donanma mensuplarını tebrik etmiş 

·' tır." 
Nasır bütün ecnebi gemilerine tel 

siz vasıtasiyle şu haberi göndermiş -
tir: 

"lspanya Cümhuriyetinin milli mü 
dafaa nazırı, Palos burnunun 70 mil 
açığında yanmakta olan asi harp ge
misine veya bu gemiye yardını e~ 
meğe teşebbüs edecek olan gemilere 
Cümhuriyet tayyarelerinin yeniden 
taarruz etmesi muhtemel olduğun -
dan bu gemiye yanaşmanın tehlike -
li olduğunu şimdiden haber verir.,, 

Madrit, 6 (A.A.) - Alınan son ha
berlere göre hükumetçilere ait Le
panto muhrıöinin attığı bir torpille 
yaralanıp Kartajenin 40 mil açığında 
batmakta olan harp gemisi Kanarya
dır. 

Birkaç Frankfst harp gemisi Ka
naryayı kurtarmıya uğraşmaktadır
lar. 

Barselon'un bombardımanı 
Barselon, 6 (A.A.) - Bu sabah sa

nt 6 da tehlike düdükleri çalmıştır. 
Fcltat tayyare dafii toplar şehre hil

cum eden düşman tayyarelerini kaç
mıya icbar etmişlerdir. 

Barselon, 6 (A.A.) - Barselonun 

dünkü bombardımanı neticesinde 9 
kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştır. 

Almanya ve F ranco' cular 
Berlin, 6 (A.A.) - 1938 senesi zar-

• -
fında Almanyanın Frankist lspnnya-

T emlik kapısından adliyeyi is
tiU\ eden bu sınıf adamlara 

iş verenler, ipin ucunu elden kaçır
mışlar demektir. Çünkü bu adamlar 
bütün alacağa otursalar da, işi mas
rafa boğsalar da hakiki sahibin hiç 
bir §lkayet imktmı yoktur. Hakları-
nı bir başkasına temlik ettiği için 
kendisinde hiç bir :iddia hakkı kal
mamıştır. Pek1 çok saf vatandaşlar 
bu kötü tufeyli sınıf yüzünden za
rarlara uğrarlar ve hükumet işleri 
hakkında yanlış düşüncelere düşer

ler~ Fnzla olarak ta bu adamların fa
aliyeti, kanunlan munattal bırak

mak ve hakkı öldürmek gibi bir ne
tice verir ki cemiyet hesabına bun
dan büyük bir tehlike tasavvur edi
lemez.. 

Aldığım bu izahat beni çok dü
şündürdü. Arka kapıdan ad

liyeye üşüşen bu tufeylilere karşı 
acaba bir set kurmağa imkan yok 
mu? Hiç şüphe yok ki bir vatanda
şın bunlara bir hak temlik etmesi, 
kendilerini zahiren o işe sahip mev
kiine çıkarıyor ve adliyede uğraş
malarına muvazaa yollu bir imkan 
hazırlıyor. Fakat bunun muvazaa ol
duğunu keşfetmek müşkül bir iş ol
masa gerektir. Icra dairesi etrafın
da bir kaç dirayetli sivil memur ça
lıştırılsa temlikçllerin izini bulmak 
ve bu sahada bir tasfiye hau.rlamak 
pek ala mümkün olur. Çünkü tem

likçi yalnız bir iş takip etmekle ge
çinemez. Birden fazla işe, temlik su
retile sahip kesilen bir adam, hakiki 
sıfat ve salAhiyetini ispata. davet e
dilebilir. Sonra bunların istihkak 
davalarında kullandıkları yalancı 

şahitler, bu yüzden geçinen bir ser
seri sınıfıdır. Bunların da izini bul
mak güç olmasa gerektir. _ 

Bu beraberlik golünden sonra ma 
çın sonuna kadar iki taraf ta şuur -
suz ve karışık bir oyun oynadılar. 
Maçın sonunda Fener - Beşiktaş ta
kımları birer golle berabere ayrıldı
·lar. 

Eşref Şefik 

lzmirdelci Müsabakada 
Muhafızgücü Mağlup 

İzmir, 6 (Tan muhabirinden) -
Muhafızgücü ikinci maçını bugün Al 
sancakla yaptı. Oyuna saat 13.35 te 
Alsancağın bir vuruşile başlandı. İki 
takım ta canlı oynuyorlardı. Birinci 
dakikada Alsancak kalesi iki Muha
fız akınını güçlükle durdurabildi. 6 
ıncı dakikada Alsancak forvetleri Mu 
hafız kalesi önünde topu ayaktan aya 
ğa dolaştırarak ortalığı karıştırdılar. 
Bir aralık fırsat bulan Saim şüt çek
ti ise de Fuat kurtardı. 

19 uncu dakikada Alsnacak soldan 
hücum yapıyor. Topla beraber kale
ye inen Hakkı güzel bir ortalayış yap 
tı. Saim de sıkı bir şütle bunu golle 
neticelendirdi. Bu gol Gücü harekete 
getirdi ve devrenin sonuna kadar ha
kim oynamasına rağmen iki açığın o
yun üzerinde müessir olamayışı ve 
ortalayış yapmamalan iyi bir netice 
almasına başlıca engel oldu. 

Devre, 1 - O Alsancak lehine bitti. 
İkinci devrenin ilk 15 dakikasın

da Muhafızlılar hakim bir oyun oyna 
dılar, fakat şütsüzlük yüzünden bir 
netice alamadılar 

Muhafızlıların hakim oynamal:ırı
na rağmen bir netice alamadığını gö
ren Alsancaklılar bu defa müdafaa
yı bırakarak hücuma geçtiler ve sol 
taraftan sık sık Muhafız kalesine in
miye başladılar. Bu akınlardan bi -
rinde Saimin ileri bir pasını kapan 
orta muhacim Sabri, kaleci ile karşı
laştı. Fakat çektiği şütü kaleye sok
tu. Bir dakika sonra yine bir Alasan
cak hücumunda Fuat kalesini boş bı
rakmıştı. Bu fırsattan istifade eden 
Basri güzel bir çevirme ile Alsanca
ğın ikinci golünü kaybetti. Ve maç 
ta Alsancağın lehine bitti. 

o.---

Atletizm: 

Galatasaray, lstanbul 
Kros Şampiyonu 

Atletizm ajanlığı tarafından tertip 
edilen İstanbul kır koşusu şampiyon
luğu dün Şişli ile Tuğla harmanları 
arasında 600 metre mesafe dahilinde 
yapıldı. 

Büyük bir atlet kalabalığının işti
rak ettiği bu müsabaka çok heyecanlı 
olmuş ve her zaman olduğu gibi u
zun mesafelerde en iyi atlet olan Ga
latasaraylı İbrahim 18 dakika 36 sa
niyede birinci gelm!ştir ve Dernir
spordan Hüseyin ikinci olmuştur. Bu 
koşu şampiyona mahiyetinde yapıldı
ğından birinciden dördüncüye kadar 
derece alan atletler 24 martta Anka
rada yapılacak Türkiye krosu şam
piyonluğunda İstanbulu temsil ede
ceklerd ir. Takım tasnüinde Galata
saray 19 puvanla birinci, Kasımpaşa 
24 puvanla ikinci olmuştur. 

Bakırköyünde: 

Sahada Anma Töreni dan yaptığı ithalat 136 milyon mar

ka baliğ olmaktadır. Almanyadan ya

pılan ihracat ise 66 milyondan ibaret 

tır. Bakiyenin Almanyanın Frankist 
İspanyaya yaptığı hizmetlere kar§l
lık tutulması muhtemeldir. 

Barutgücü sahasında dün Kadirga
gençler gücü genç takımile Barutgü
cü genç takımı karşılaşmışlar, neti
cede Barutgücü 2 - O Kadirgayı yen
miştir. 

100 kişi kurtarıldı 
Londra, 6 (A.A) - Cebeltittarık'

lın n haberlere göre, İngiliz tor 

Akınspordan alınan bir telgraf üze 
rine oyunculnnndan Ahmedin 
ani ölümü dolayısile iki ta -

TAN 

[ Hikayeden Mabaat ] 

Bağ Yolunda 
(Başı 6 mcıda) 

lur. Burasım asla bir yabancı çiğ
nememelidir. 

H ayır, evini, ocağını, arazisi-
ni bankaya bırakmıyacak

tı. Kimse cesaret edip onun top
rağını alamıyacaktı. Gelsinler ba
kalın:ı! Dağda eşkiya mı eksikti? 
On beş gün sonra ilk geleni vura
cak ve topraklarını teslim etrniye
cckti. Hayır .. Hayır .. 

Yürüdü. Gece züiri karanlıktı. 
Zaten Halil önünü arkasını göre
cek halde değpdi. Sadece düşünü
yordu. Kendinden geçmişti. 

Mütemadiyen yürüyordu. 
Bağın kenarına gelmişti. Bağa 

ince bir patikadan gidiliyordu. 
Patikanın öbür yanı müthiş ve dim 
dik bir uçuruma bakıyordu. Gün
düz. bile buradan gayet büyük bir 
dikkatle geçmek lazımdı. 

Halil şuursuz bir halde patika
yı adımlıyordu. Bir aralık ayağına 
bir taş takıldı, sendeledi, müvaze
nesini kaybedip arkaya meyletti, 
ve birden uçuruma doğru yuvar
landı. Şimdi kolundaki koca sepet 
te fırlamış sivri kayalara çarpa 
çarpa Halilin arkasından geliyor
du. 

İstanbul un 
Bir Derdi 

(Baş tarafı 9 uncuda) 
bu ve emsali adamcağızların pa
ralarını çıtır çıtır yiyip zevkine 
bakıyor. Buraya gelenleri fakir 
takımı... Asıl yüklü iş sahipleri 
karşıda, birahanede beklerler. 

- Herhalde iş te yapıyor ki... 
- Yooook, neme !azını becer-

diği işler de var ... Hiç unutmam: 
Bizim bulunduğumuz şu masada 
d~ Y~mi gün evvel birisinden üç 
yuz lıra almıştı. İşi olan adam ev
velce epeyce üzüldü, sıkıldı am
ma; çok memnundu o gün .. 

- O adamın ne işini görmüştü 
acaba? •. 

- İşte orasını bilmem, sonra e
fendim, bu adama para kaptıran
lardan biri de, bir gün böyle otu
rurken bana dert yanmıştı. Be
nhn işim kendiliğinden olmuş. 
Bu adam "ben yaptırdım,, diye o
tuz liramı zıkkımlandı,, demiş ve 
beni epeyce güldürmüştü de. Ne 
o gidiyor musunuz?. Canınız sı
kıldı galiba ... 

Hayır, ben yazıma krui malu
matı toplamıştım. Bu derdi orta
ya koymak için matbaaya gidi
yordum. 

BUOUNKU BULMAOA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ı n 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

* SOLDAN SA~A: 

1 - Garp usul •e Adeti. 
J - Yıldıılara bakan yer. 
S - Kaplıca. 

4 - Gemi odacısı. 

5 - Emir ıdgası - Ufak hatıra yazılan. 
8 - Manevi mesullyet - Aylık. 

T - BQyQk baba - Bir yere Ç3rpıp 

7 - 3 - 938 

Taksitli EmlCik Satısı 
Semti 

Büyükadada Cami mahallesinde 
Güzeller .ıınkağında veni 27. 27/1 
No. lı. 

Fındıklıda Mo1laçelebi mahallesin; 
de Mollabayırı sokağında eski 16 
yeni 26, 28 No. Iı. 

Y enibahçede Softa Sinan mahalle
sinde Dedepaşa Lala sokağında es
ki 17 mük. 14 yeni 33 No. lı. 

Fatihte Çarşnnbada eski Be)ICeğiz 

yeni Katip Muslihiddin mahallesin 
de eski orta yeni Telci sokağınd~ 
eski 9/2 yeni 11 No. lı. 

Tophanede Sakabaşı mahallesinde 
Defterdar caddesinde eski 19 yeru 
83 No. lı. 

Tophanede Sakabaşı mahallesinde 
Defterdar caddesinde eski 17 yeni 
81 No. lı. 

Cinsi 

Iki daireli on odalı kargir 
bir evin tamamı. 42 

İki buçuk katta iki dai
reli dokuz odalı maa
bahçe ahşap bir evin 
tamamı. 

İki katlı iki odalı kar
gir bir evin tamamı. 

.dir katta fld odalı kar
gir bir evin trunamı. 

559,8 zıraında blr ar-
sanın tamamı. 

559 zıraında bir arsa-
nın tamamı. · 

1 - Arttırma 28-3-938 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 te 
cak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktJr. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu Dis 
pey akçesi yatırması lazundır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz _ ... ,. 

kiz müsavi taksitte ödenir. Taksttler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödcninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinc:l 
de ipotekli kalır. (1115) 

Dünyanın en büyük f ab•.ar..,. 
mamulatından 

MIELE SÜT MAKINA 
çok hassas ve çok dayamld 

M 1 E L E 
Süt makinalan 

nm bütün aksamı pas.lm'llll1119 

Miele Süt Makinal 
Sntış deposu: Tahtakale, 51 No. )o 

Neden 
'Aspirin 

Çünkü-ASPIRJN~~ 
denberi her türlü soOukal, 

gınlıklarına ve ağrılara ka~ 
tesiri şaşmaz bir_ilaç-olduğunu 

isbat etmiştir~ 

A S R.. İ R f N ın fe~ r iideii 
- l EB emin ofmak için lwtfen •• ~, markaf' 

f ~ 

sına dikkat ediniz. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Beyoğlu 1, 2 ve 21 incl llkoku:ııa:rının hi

maye heyeUerinln 201 yavruya yaptıkları 
yardımın 1dameslnt temin eden Bayan Sa
fiye Ue Bahriye ekmek mOteahbidi B&7 Ar 
tin Denize himaye heyeti tarafından te -
şekkür edilmektedir. 

Uykusuzluk, asabi öksü 
ı muhrıpleri, batmış olan Balea

r asi İspanyol kruvazörü mürette
batından 100 kadar kişiyi kurtarmış
tır. 

Adliyemizden bu mühim mesele 
hakkında hassasiyet bekliyoruz. Ge
rek adliye sistemi ve gerek hallt bu 
kötü tufeyli unsurlardan, yalancı is
tihkak davalarından, yalancı tem
liklerden ve bilhassa yalancı şahit 
sisteminden kurtarılmalıdır. Türk 
kanunları için hiç bir arka kapıya 
tahammül ve müsamaha edilmiyece
ği, kanunların, hakild hedef ve gaye
lerine göre infaz olunduğu ve avu
katlıktan çıknrılmağa meslekçe ve 
adlJyecc layık görülen bir adamın 
şer'i hile usulile avukatlık imkanını 
bulamıyacnğı ciddi ve kati icraat
la ispat edilmelidir. 

kım arasındaki maç haftaya 
tehir edilmiştir. Barut gucu A 
ve B takımları karşılıklı sahaya çı
karak aziz ölüye son saygı olarak sa
hada bir dakkia sükut ile durmuşlar 
ve bayrnklannı yarıya indirerek A
kınsporlulann kederlerine bu suretle 
ic\tirak etmislerdir.. 

geri gelme. 

* EmJnl!nO Hnlkevl Ar şubesi orkestrası 
pnzartesı günQ saat 20,80 da ev salonunda 
ikinci koruıerlnt verecekUr. Davetiyeler, ev 
bOrosundan alınncaktır. 

asabi zayıflık, baş ve yarllD 
ağrısı, baş dönmesi, bayıır.•u,ııo;.ı• 

Bu esnada bir İngiliz bahriyelisi 
ölmi.ış, üç fJıgiliz bahriyelisi de yara
lanmıştır. 

Ahmet Emin YALMAN 

* (Arkadaıımız "Yalkın,, ayni mevzua 
dair bir yazı yazmıftır. Dokuzuncu uy· 
famızdadır:-,Okuyunuz..} 

• - ltışuı yağar - l!'.su. 

1 - Eli yakan bir ot - Y eıflUk. 
10 - Erkelıc - F.aki aillh - Böcek. 

* YUKARDAN AŞACI: 
1 - B&:eklerin evi. 
2 - Nota - Takım - Zar sayısı 
3 - Erkek adı - Bir maden. 

4 - Eski usul dayak Aleti - Nıımua. 

' - Kokulu ot - Eski İspanya Ba§ve-
klll. 

6 - Atı - Renk.· 
7 - Teşrih ilmi. 
8 - Sorgu edatı - End1$e. 
9 - Emir sfgası. 
10 - Bir nevi iskambil OY\UlU. 

çarpıntı ve sinirden ileri 
bütün rnhntsızlıkları iyi edef• 

"---~ 
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SALI H NECAT l'nin KES Ki N 

HAYRE'"iH 
~İZl/l. 

SIRA 

TA l'I 

K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 

biri 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Umumi Neşriyatı İdare Eden: 

S.SALİM 

[)EDAVADAN 
KELViNATOR 
SPA~TONve 
VAMUT 200 l<IYMETL: 

MKDIYCDl.N r.Uli!.lH\ ICAZANAa·;uAs:":'Z 
&UNLAll ,aMR.IHlZtN MARUJ" aıA t1ÜES
SESl.Si TARAS:INDAN YAKINDA MOSABA 

ICAVA ICOMULACAKTIA 

lJ ==== 
1 lik ve 10 luk 
kutuları vardır. 

-------------------------- Gazetecilik ve Nepiyat Türk Limitet C.ELEC.EK \-IAFTAY 1. 
lıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin İlk Te-

. --- ......: 
132 
38 

. ~---
Zahmal~ 
Tartı KaYl: 

Bedell minatı 

Lira K. Lira K. 

554.40 
151.20 

'705.60 52.92 
l - Cinsi, miktan, tahmin bt: iell ve ilk teminat mllrtan yukanda ya

aılı iki kalem eğer malzemesi 17 ........ 1938 tarihinde Perşembe günü saat 
lS de Gedikpaşadaki Jandarma Sa Komisyonunda açık eksiltme ile 
aatın alınacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf her gQn Koı isyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte 490 sayılı kanuna göre ibrazı 

llzını gelen evrak ve ilk tem.inat mektup v a makbuzlariyle Komisyona 
lebııeıeri. (1121) 

kartal Malmüdürlüğünden : 
D. N. Mevkii ve N. Cinsl 

mahallesi 
~ 

221 Maltepe Mana&- Bır çatı altında K. 4 
tır çıkmazı 5, 7, 9, 11 parça ahır 

210 Maltepe çarşı K. ~e 
meydanı 13 

248 Maltepe Kartal K.Maza 
h sokak 303/9 

210 Maltepe Çarşı K. DükkAıi 
mey dam 11 

68/127 Pendik (Güzel ' Yazlık Mesire mahalli 
ada) 

229 Pendik Rasih 5946 Ahşap kulübe hane 

Muhammen 
Kıymet İcar 

650 

100 

150 

600 

200 

150 

Kartal kuyu so- Ahşap bir bap hanenin 
kak 2 4 de 3 hissesi 300 

126/226 Kartal Incirll 3848 M1 tarlanın 8 de 
mevkii 21 3 hissesi 1443 

156/226 Kartal Inclrll 2949 M2 tarlanın 8 de 
mevkii 23 3 hissesi 920 

34 Kartal Mişeli 5284 M2 Bostanın 63 dP 
ayazma 54/104 47 hissesi •300 

22
:ukanda yazılı emlak ve arazinin hizalannda gösterilen kıymetlerle 

;·938 Salı gı.inü saat 14 de satılacaktır. 
alıplenn , 7,5 pey akçelerini vak tinde malsandığına yatırarak satış 

~nu Katal Malmüdülüğünde müteşe kkil satış komisyonuna müracaatları 
n olunur. (1211) 

Şirketi. Basaldıtı yer TAN matbauı _.a ___________ ~ E K LEY : N i Z. 

Gözlük reçetelerinizi yalnız 

Kanzuk eczanesinde yaptırınız. 

Kanzuk gözlük servisi zengin ve 
mutena çeşitlerile profesörleri
mizin mazhan takdiri olmuştur. 
Gayri fenni gözlüklerden sakını
nız. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYO(iLU-İSTANBUL 

~ 

· İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - 7-lll-1938 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usullyle eksilt
mt>ye konduğu ilAn edilen Urfa'da yaptırılacak 22864 lira 97 kuruş keşif 
bedelll MQdilrlük binan in§aatmm münak8§8Sı ayni şartlar dahilinde 11-
111-1938 tarihine talik edilmiştir. 

ll - Eksiltme 11-111-1938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. Teklif mektubunu vesair evrak ve vesaiki ihtiva edecek olan kapa
lı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar adı geçen Alım Komis
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (1205) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arhrma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 
Eksiltmeye konan Miktan Tahmin Pey Eksiltme Gün ve saati 

etyanın Cinai Fiatı Akçesi Tarihi 

Palto 50 TL : 28.20 
Elbise 50 Ta. : 

98.25 9/3/938 Çarşamba 14 

Mektebin 937 mali aenesi ihtiyacından olup yukarıda cins, miktar mu
hammen bedel ve ilk teminatı yazılı palto ve elbiseler açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi hizuında yazılı gün ve saatte yapılacaktır. Şartna • 
mesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve 
saatte Gtimüşsuyundakl mektep binası dahilindeki komisyona müracaat-

lan ilan olunur. (909) 

Diyarbakır Nafıa Direktörlüğünden: 

1 - Diyarbakır Lisesi paviyonunun (36368,84) liralık esas keşftnden 
(32200) liralık inşaatı kapalı zarfla ihaleye konmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C- HUBUSI, Bayındırlık ve Yapı işleri Genel ve fenn! prtnamelert.: 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde görülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 18 Mart 1938 Cuma günü saat 11 de kapalı zarf ma

liyle Nafıa Direktörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için (2415) liralık muvakkat teminat, ehi 

sene Ticaret odası vesikası, Nafıa Vek8.letinden alınını§ (10,000) liradu 
yukarı ehliyet vesikası. 

5 - Taliplerin zarflannı Cuma gWıQ ihale saatinden bir saat evvel Jto. 
misyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (1142) 

Deniz Levazım Sotınolmo Komisyonu lllinlorı 1 
Marmara Uısübahri K. Sahnalma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo Tahmini f'ıatı İlk Teminatı Eksiltme günü ve ~tl 
Kuruş Lira Ku. 

Zeytin 50.000 27 1012 50 18 /Mart / 938 15 
Zeytin yağı 50.000 50 1875 00 18 / Mart / 938 16 
Komutanlık Deniz erleri ihtiyacı için yukarda cinsleri ve mikdan yazılı 

ilci kalem yiyecek maddeleri kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Eksiltme
leri hizalannda gösterilen gün ve saatlerde İzmitte Tersane kapısındaki ko
misyon binasında yapılacaktır. Bu işe aid şartnameler bedelsiz olarak ko
misyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin ayn ayn hizalarında yazılı ilk temi
natlarile birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektuplarını muayyen 
gün ve saatlerden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına verme
leri. (1098) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

• 
1 - 1639 tane ekmek torbasının 18/ 3/ 1938 Cuma günü saat 11 de mü-

teahhidi nanı ve hesabına eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutan 2048 lira 75 kuruş ve ilk teminatı 154 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görulebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ile birlikte Ga

lata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (1117) 



Bir bahar sabahı kadar güzel! 
Çünkü her şeyden 

evvel sabah ve 

akıam 

RlDYOLiN 
kuOanarak dişleri

nin sağlamlığını ve 

göz kamaştıran 

parlakbğını 

kazandı 

Bütün dit ve dit etleri inzalarou giderdikten 
batb ağız koku.unu izale eder, ajızdaki mik
roplan temizliyerek ..bhatin ve güzelliğin ay

nw olan ağzı bir konca gwöi güzelle,tirir. 

Sabah ve akşam dişlerinizi fırçalaJlnız 

IZMIR PAMUK MENSUCATI. 
T. :.t. Ş. TARAFINDAN 
~ ~ ..... ..., ve haAamn11 rafbetlni 

h "'"" olma mamalltmm 

IABOT BEZLERiNiN 
Son tıeımilitlı &yadan &f&iıda gösterilmiftir: 

4 .. Tip Atla 85 s. En 36 Metrelik 717 Kr. 
4: .. " .. 75. • .. "' 655 .. 
5 .. • Deihmenll 90 .. • • .. 832 " 
5 • • • 85.. • • .. 798 " 
8 .. • Ge,.adl 85 • • • • 800 " 
8 • • • T5. • • .. 730" 
9 .. • ı'a.j)&l'ell 85 • • • • 732 " 
9 • "' • 75 .. • • " 670 " 

• • ~ 85,. • • .. 722 " 
1 - Saf •oımn 1mıirde :fahribda teslim ve peelndlr. 2 - Yukanda 

Jd atıl flyadannm aaprl bir balya M;lndir. Amball.j muarift mtış.. 
terl,-e aittir. 3 - Yukanaa.Jd Mbl flyatlarma ~ 2 zam edilmek 1111-

Ntile f.abrikada teslim asgari olarak bir top satışyapılır. 4 - İstanbul 
at1i mahall: Fincancı:1arda Mahmudiye hanında 12 numaradadır. 

Arada Büyük Fark Yar 
~ gocuk pudrası. fimdfyıe kadar hiçbir benzeri tarafmdan tak

Bt edilmemigtir. Bu pudranm, en bnyiik meziyeti bilha.ssa çocuk cilt

leri Jıchı bazlrlamn11 ()lmaar ve terkı"binde tahri§ edici hiçbir madde 

balamnamamdir. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şipwı 'rilcutltl yaoiı kjmee]er de kullanmaktadırlar. VücudUn il

tivalarmda " Jmltuk a!tla.rmııı pigikleıine karşı bundan daha müessir 
bir pudra henilz kelfedilmemiftir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) lan ile kanşt1rmayınız 

Erkek Bir Daktilo Aranıyor 
En az orta mektep mezunu olupta memurin kanunundaki evsafı haiz o

lmlarm ve gayet Beri yavmlarm vesikalarile beraber her gün üçten beşe 
kadar Taksimde Güngör aparlıınamnda, İstanbul Nafıa Şirket ve müesse-
lleler bat müfettişiliğine müracaat eylemeleri. (1212) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
24-3-938 tarihinde kapah zarfla münakasası yapılacağı gazetelerle 

tl8n edilen 17385 lira muhammen bedelli muhtelif cins ve eb'atta 5 kalem 
fcmd boru p.rtnamelerinde yapılan bir değişildik dolayısile eksiltme 
22-4-938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de müdürlük merkez bina
lllDda toplanacak alım satmı komisyonu huzurunda kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. 

Şartnameleri her glbı levazım dairemizde görülebilir. İstekliler mezkftr 
tarihte saat 14 e kadar 1304 liralık muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubu ile beraber müteahhitlik vesikası ve teklü mektubunu muh
tevi kapah zarflanm komiayona tevdi etmelidirler. (1154) 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci f&l"bdır. . 

PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden teairi mücerrep 

bir ili.çtır. • 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet ve iştah Kaynağı 

Cihan doktorlannın en büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendik
leri bir formüldür. Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nev
rasteni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbelliğinden doğan hazımsız
lık ve kabızlarda. en birinci devadır. Tüo, grib, zatürree ve sıtma naka
hatlerinde üç günde şayanı hayret tesirini gösterir. 
(FEMİL) IBboratuvan bu kuvvet ilacını sayın müşterilerine tamt

makla müftehirdir. Vücuda dinçlik, yanaklara, dudaklara, pembelik, ~il 
de taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuv

vet ilacım afiyetle kullanınız. 

Fiyatı 100 Kuruş 

Oh! FEMIL ve BAGI 

sayesinde ne büyük 

rahata kavuştuk. 

Levazım Amirliği İlônlan 1 
stanbu . . amir iği u;m mutc

ahhit namı ve hesabına 24 adet ev -
rak sandığı 9 - 3 - 1938 Çarşamba gü· 
nü saat 14,30 da pazarlıkla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 72 li
ra ilk teminatı 11 liradır. Şartname 
ve nümunesi Ko. da görülebilir. İs
teklilerin belli saatte Ko. na gelmele
rL (447) (1199) 

~--· Saldık Motorlar .... _......,. 
Anadolu Klübü Büyükada şubesinde mevcut üç adet motör i

ki dinamo ve bir hurda motör stılığa çıkarılmıştır. Talip olanla
nn Büyükadada Klüp şube muhasebeciliğine müracaatlan ile 
motörleri görmeleri ve verecek eri fiyatları bir mektupla An
karada Anadolu Klübu Müdürlüğüne gönderilmesi, fazla mahl-

.. ____ mat şube muhasebeciliğinden alınabilir. 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk CJıdalarından 

sakınınız! Yavrulannızın midesini abur 

cuburla doldurmayınız! Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar bayılıyor. Çok ittihalı ve severek büyürler. Bu aaf 
özlü unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bü
tün çocuk doktorları buna tehadet eder. Avrupada daima dip
lomalarla muaaddak birinciliği kazanmlfbr. Bu kadar yüksek 
evsafa malik tabii 21da ancak H A S A N O Z L O U N -
LARIDIR. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdar özü unlarını çocuklarınıza yediriniz 

Karadğer, boôrek, tq ft kmnlmm
dan mütevellit, sancılarmız, damar 

1ertlikleri ve J'şmanlık ffk.Ayetleri
ııizi U B t N A L ile geçtrhdz. 

URINAL 
Vücutte toplanan mdd 9rtk w •
salat gibi maddeleri eritir, k.- te-

nıizler, lezzeti bot, al 111111•• ~

dır. Yemeklerden 80Dra ,__ bc
dak ını içerisinde ahmr. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOOLU - tsTANBUL 

MUHASEBECi ARANIYOR 
Türk Kömür Madenler. Anonim Şirketinin Ereğli Kömür bau:am· 

daki Kozlu Ocakları için Fransızca veya İtalyanca bilir ve mesleğlnde 
tecrübe görmüş bir muhase'teci aranılmaktadır. İsteklilerin mezkt\r F
ketin Galatada Karamustafa sokağında 149 numaralı Ovakimyan Ha-

.. __ nının 4 ncü katındaki idare merkezine müracaatlan. 
•• ~ ,,r..,'f ,, . • 
· . "' • f' l-.:.· a.. •• ~·Y~ .~ . 1 "' • • • • ... ., , • . . • .. • 1 • 

MODERN URKIYE MECMUASI 
YARIN ÇIKIYOR 

Büyük fedakcirllklarla en kıymeti muharrirlerin yazılarını temin • mındaki hak11d poDs romanını bulacaksınız. Bu romanı her Türk 
eden me~mua~ız y~ın sizle~e Hüseyin Ca~i~'in, Peyami Saf~'n~n, genci okumalıdır. Bu romanın içinde birçoklanm1Z1n "'eçhulü olan 
Orhan Mıthat ın, Celal Ergun un, Suat Dervıı ın, Ömer Besım ın, ne giz& hakl9katler vardır Yine bu romanı okumakla Mütareke 
Muharrem Feyzi'nin hakikaten zevkle okuyacağınız mevzulardaki • .... fh 1• ..... k iniz. H h ld M d 
zengin yazllannı takdim edecektir. · devnnin en ıgrenç sa a annı OCJrenece s .. er a e o ern 

Bütün bu kıymetli yazılardan baıka Aka Gündüz'ün mecmua· Türkiye Mecmuasının ikinci sayısını alınız. Goz müsabakasının kıy
mız i in hazırlad ... ı Türk lislerinin kanını emen HRISANTOS na- metl hedi elerini ka ırma nız. 


