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Romanyada tevkifler 1

1F;ı;stin 
Bir Hükômet Darb~si İçin Yine 

Karıştı 

Roma Anlaşmasından Sonra 

lngilterenin Almanya 
ile de Müzakerelere 
GirişmeSi Bekleniyor Hazırlıklar Y apılinış ! 

Demir Muhafız Teşkilatı 
Şefleri Tevkif Edildi ı 

l ı 
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l ı ı 

1 

Şiddetli Bir Müsade· 
mede 24 Arap Öldü, 
Birçoğu Yaralandı ~ 

1 

Bir Londra Gazetesine Göre, lngiliz • ltal

yan ltilcifı, Avrupada Sulh ve istikrarı 

Temin Edecek Bir Hareketin Baılangıcıdır Mihver 
Var ' mı, 
Yok ~ mu? 

Jtlameı Emin YALMAN 

Mübin Miktarda Cephane ve Silah ! 
Bulundu, Demir Muhafızlara Ait J 

KudUa, 17 (A.A) - Cenine mın· 
takaeında lıl Araplarla lnglllz ae· 
kerlerl araaında çok 9lddetll bir 
çarpııma olmuıtur. lng111:r.1er Arap. 
ları bir puıuya düıUrmlltler. neti· 
ceda 20 Arap 61m0t. bir çojju da 
yaralanmııtır. 

Balaanepte, lıllerle lnglll:r. 11· 

kerlerl araeındakl çarpııma hlll ' ı ı 

devam etmektedir. BOtün mınta· 

kada 8rfl idare ilin edllmlı ve yol· 
lar keallmlttlr. 4 aıa. 68 yaralı var· 

dır. 

1937 aeneai lkinciki.nunu
nun ikinci pnü lngiltere 

ile İtalyanın bir yavnılan dün
yaya ıeldi. Buna (Centilmence . 
anlqma) adı verildi. Yavru çok 
cılız doimuttu, yapmadı, öldü. 

Bütün Binalar Polis Tarafından 
-işgal Altına Alındı 

16 Nisan 1938 senesinde Romada 
yem bir İngiliz - İtalyan yavrusu
nun doğduğunu haber alıyoruz. Yen' 
Yavrunun bünyesi daha ku,,_::tfi gö
rünüyor. Fakat acaba taşıyacak mı, 
kendisinden beklenen vazüeleri gö
recek mi? 

Vaziyet en h~anlı bir roman 
kadar merakwır. İki ihtimal karşı
llndayı- rlirincisi şudur: İtalya, ni
~ ve kanun çerçevesi içine dön
tnekte samimi değildir. İngiltereyi 
bir müddet avutacaktır. İspanya işi
l'li rahat rahat sonuna vardıracaktır. 
Selkt de İngil terede krediler temin 
edecektir. Fakat bir taraftan da bü
)'ÜklQk emellerinden vugeçmlye
~' &rlin - Roma mihverine bag.. 
b kalacak ve dünya yüzünde mace-
ra fırsatı kollayacaktır. 

Iır:inci ihtimal, İtalyanın sami
mi olmasıdır. Bu bakımdan 

\Ptıiyeti şöyle tahlil edebiliriz: 

Romanya Kralı Majeste Karôl ve Baf&Jekil Patrik Miron 

reanu ile muhtelif Demirmuhaftz 
teşekküllerinin şeflerinden 200 kişi 
tevkif edilmiştir. Bu tevkifat Bi'ik
reşte ve memleketin birçok yerlerin 
de yapılmıştır. • 

. 1~anya ile İtalya, Orta Avrupa 
~ına~, l\alkanlarda, ticaret saha
t nda menfaatıerı uıın.ı..; .... baş-
ltı aşağı aykın iki memlekettir. Fa

lt.t demokrasiden uzaklaşmak ve yei . bir diktatörlük ve şiddet ideolo-
l&ı kurmak bakımından biribirleri-

Diğer taraftan Demlrmuhafızh
larla bilhassa sıkı münasebetler ida
me eden ve Alman taraftan müfrit 
sağ cenahın naşiri efkarı olan Cu 
rentul gazetesi kat'i surette kapatıl
mıştır. 

Rumen hük~meti bütün eyaletler 
<Devamı 10 uncudaJ 

~ Yak~~ık duymuşlardır. Bundan 
l' ika silahlanma yarışına ilk dav- ==============:!::::::::=============== 
ı~ iki memleket sıtame bir üs- Har·ıc·ıye Vekilimiz Do·· nu··yor 
1 .lük elde etmişlerdir. Halkın his-
tıine aldırmadıkları, kuvvetli pro-

~&nda siliıhlarile herkesi efsunla- 8 R •• t •• A B tt 
~::.~ ':!~:1'~a;ı.:~:;,:: • uş u ras, eyru a 
~ kten çekinmiyorlar. Demokrasi F k ı A d K • 
d rtıleketlerinin banşa çok bağlı ol- ev a a e omıser 
dt~larını ve harpten kaçındıklarını 
) biliyorlar. Bu tehdit ve tazyik sa- s.· oo·· Martelle Go·· ru·· ştu"· 
-:::de büyüklük sevdalannı adım 
._ elbirliğile yürüteceklerini he-

l>lıyorlar. 

"'~rUn - Roma mihveri karşısın- Türk Heyeti, Beyrut ve Halepte 
~giterede bir aralık aciz ve tes-
~tt ~t manzarası görüldü. Memle- Büyük Tezahüratla Karcllandı 
!'it bıribirine girdi. Londra ile Pa- S 

'-'asındaki bağlar da gevşedi. Trablusşam, 17 (A.A.) - Anadolu 
~ ajansının hususi muhabiri bildiri-

r' akat şimdi insan kendi ken- yor: 
~ tea _dine soruyor: Acaba bu aciz Hariciye Vekili Doktor Aras, Pro
~h. lirniyet, bir harp hilesi değil vidans vapuru ile Beyruta gelmiştir. 

Jdi' t l.f · Lübnan hariciye nazın, Beyru ve 

~1 llh.~fazakar İngitere, memleket- Antakya başkons?l~slukl~n .. tsken~e 
lthı b~tün itirazlara meydan okur run konsolsu ve alı komıserlık erka· 
~,ıo~ndü. Açık ve radikal bir si- nı tarafından motörlerle vapurda 

' 1stıyen genç Eden'i atlattı. Al- karşılanmıştır. A 

lıtıı ~- ile anlaşma taraftan diye ta- Rıhtımda bir bölük asker selam 
q : ~e bir aralık Hitler ile sıkı fı- resmini ifa etmiştir. 
~'tü§en Lord Halifax'ı hariciye Vekilin gesişi resmi mahiyette ol
~- h Yaptı, Almanyanın, Avustur- madığı halde Beyrut halkı hazırladı
d(l altkındaki maksatlannı hoş gör- ğı ipekli Türk bayraklarile ve "Ya-
~ belltı de el altından teşvik etti. şasın Atatürk, yaşasın Aras" sadala-

ı...,. lrnarıya İngı"lt . il · ur·· du~ riyle coşkun ve kalbi tezahürlerde 
•\l l'ern· .' erenın en s -
beıtıe 1 hliyük iştahla yuttu. Hiç bulunmuştur. .. .. . . 
tebre:ıneı bir dakikada Avusturyayı Ali komi~er, k~şk.unde vekıle bır 
iil'dt pıişgaı etti. Dünya biribirine öğle yemeğı vermışt~ ... 
liı 1() altat İngiltere, meşhur 1ngi- Gençliğini ve tahsılın~ burada ge
\'e Çe lukıtanlıtık maskesini takındı çiren vekil, bir~ok . e~kı .dostlan~ın 
lidd koaıova)c . . ve halk mümessıllerının zıyaretlennl ete ya ayni nevı cebır ve . . 
1-caiıru rtıa?'\ıı olursa yine seyirci ka- başkonsoloslu~ta ka~uı. ve necıp his-

açıltça anlattı siyata teşekkur etmıştır. · 
(Devam; 

10 
uncuda) (Devamı l O uncuda) 

. ~ ... ·~ ....... "..: , 

B. Dö MaTlel 

1 
1 

1 

.. 
KudUa, 17 (A.A) - içinde altı 

Yahudi bulunan bir otomobile Hay 
fa Şimalinde Araplar hUcum ede· 
rek bunlardan llçUnU !lldilrmU~ler· ı ı 

d\r. Hldleeden aonra 1 nglllz polla· 
lerl yaptıkları mOndemede de bir 
lnglllz pollalnl ajjır aurette yarala· 

Profesör 
Pittard 

Dun Gitti 
• 

Yeni pnl(Jfma ile ıulh ve· harp uımanlarınJa geçİf ıerbeatiai 
garanti altına alınan Süveyflen bir manzara 

Ankara ve fstanbulda mühim kon Londra, 17 (Hususi) - Dün Roma-
da imzalanan İngiliz - İtalyan an

rahat bir hava yaratabilmesine yol 
açtığım yazıyorlar. Yalnız, sol 1'ran
sı,z gazeaeleri, anlaşmanın, bir sulh 
mukaveleıii değil. mütecavizlere kar
şı bir mükafat nümunesi olduğu Iik· 
rindedirler . 

feranslar veren İsviçreli Profesör laşınası, Londra, Roma, Paris ve Ber 
Pittard ve eşi, dün gece saat 10 da lin siyasi mahfijlerinde umum\yetle 
cenevreye gitmek i.ızerc ekspresle müsait karşılanmıştır. 

§ehrimizden ayrılmışlardır. Bütün gazeteler, anlaşmanın, son 
Diğer gazeteler, derhal İtalya ile 

(Devamı 10 uncuda) 

. 
Değerli alim istasyonda, 'Oniversi günlerde kararan Avrupa siyasi uf-

te Rektörü ile bir çok profesörler ve kunda mümkün mertebe emniyetli ve 

üniversite talebesi tarafından uğur-

lanmıştır. Trenin hareketinden önce 

İsviçre sefareti ve üniversite namına 
Bayan Pittard'a iki buket verilmiş
tir. 

1933 Ergani 
Tahvi ilerinin 
ikramiyeleri 

================================================ı 

ispanyadaki Boğuşma 

Frankistler, Harbi Sona 
Ermiş Addediyorlar 

Cümhuriyetçi ispanya Son Dakik:a-
Ankara, 17 (Tan Muhabirindenl- K d M k A d 

Yüzde beş faizli ve ikramiyeli 1933 ya a ar ll 8Vemet ZffiİD e 
Ergani istikrazının A. B. C. tertiple- • 
rine ait be.şinci amorti ve onuncu ik 1:-°ndra, 17 {~ususi) - Asi kuvvet kanını elde ettikleri için, Frankist 
ramiye keşidesi, dün Cümhuriyet lerınin Vinaroz u zaptetmek suretiy- erkanı harbiye, önümüzdeki devre
Merkez Bankasında yapılmıştır. le Akdeniz kıyılanna inmeleri, İspan nin, artık son ve nihai zafer devresi 
6255 numara 30 bin liralık büyük yol harbinin çok ciddi ve tehlikeli bir olacağı kanaatindedir. 
ikramiyeyi kazanmıştır. safha.ya gi~.esine yol açmıştır. Yine ayni membalar, bu şartlar 

Asıler, Cumhuriyet hükumetini dahilinde, artık büyu.'k askeri ha--
15,000 lira olan ikinci ikramiye k d ~ .... -ara an ve mumkiln mertebe deniz- ketlere, pratik bakımdan lüzum kal-

97,474 numaraya çıkmıştır. Bundan den de abloka ve kontrol etmek im- <Devamı 10 uncuda) 
başka 3 er bin liralık ikramiveleri = 
44057, 39676, 13994 numaral~. 909 
iralık ikramiyeleri de 29274, 64,974, 

8536, 95978, 123.823, 137,057 numa· 
ralar kazanmıştır 

--
Ordunun 
Fedakar Kızı: 
Gülsüm 
Geçenlerde lstanbul aokak

lanndan çok hazin bir cenaze 

alayı seçti. Alayın arkasında 

da bot olarak giden bir at ıö

ze çarpıyordu. 

Bu ölü kimdi? Alayın arka

aından niçin bot bir at gidi
yordu? 

F edaki.r bir Türk kadınmm 

ölümüne ait yazıyı yedinci 

aayfamızda bulacakımız. 

Viyanalılar, Ankarada da Galip 

Ankara Muhteliti Dün 
MaÇı 5 ~ O Kaybetti 

,.-==ı 

Firıl Viyana takımı oyuncaları biraraJa 
[Y azıaı ıpor aayfamızdadır] 



TAN 18 - 4 - 938 
.................................................... : 

Ankaradan 1 
....... !elefon ve Telgrafla .. __ İ 

No. 33 Yazan: M. SIFIR 
BELEDIYEDE : 

T ertiplerimiz Bir Nok- Birçok Memur 
Taşhandan Ankara palasa 

Dr. Geyts TürkiyeyeAit 
Hatıralarını Anlatıyor 

Ziraat Bankası 
Yerli Mahsuller 
Şirketi Kurdu taya Kadar Mükemmel Maaşlarına 

Y •• •• F k S Zam Yapılıyor 
Ankara, 17 (TAN l\luhabirin

den) - Ziraat Bankası dört resma
yedarla birlikte 100 bin lira ser
mayeli bir Yerli Mahsuller Türk 
Anonim şirketi kurmuştur. Şir· 

ketin merkezi Ankarada olacak ve 
fa~liyet merkezi İstanbul olacak
tır. Şirket yerli mahsullerin istih
sal, işletme, satın alına, istihlakini 
temi~ eyliyecek, maddeler ve mal
zeme üzerine ticaret. komisyon
culuk, ortaklık, vekalet, delalet 
işleri yapacaktır. 

uruyor, a at onra.. Beledlyeninyeniyılb~tçes!ylebe-
lediye kadrosunda bazı münhaller, 
terfiler ve nakiller kar..arlaştınlmış

tır. Bu arada iktısat işleri §Ube tefle
rine zam yapılması, cibayet memur
lariyle tebhirhane memurlannın ma
aşlarının Ücrete çevrilmesi, Fatih, E
minönü nikah memurlarına beşer li
ra, baytar müdürü ile, gaz rnütehas 
sısına onar lira zam verilmesi. Zey
nep Kamil hastanesi başhekiminin 
makam maaşının yüz liraya çıkarıl

ması, Balat atölyesinin garaj müdür
lüğü ile birleştirilmesi, itfaiye efra
dına senelik yekunu dört bin lira tut
mak üzere iktidar ve kıdemlerine gö
n münasip birer miktarda zam yapıl 
ması.Bahçelerin temizliği ile uğraşan 
çöpçü ve müstahdemlerin de temiz
lik işleri kadrosuna nakledilmeleri 
kararlaştırılmıştır. Muhtelif belediye 
müesseselerinde çalışan şoförlerin, 

hizmet yerleri her ne olursa olsun, 
garaj müdürlüğü emrinde bulundu
rulacak, mezarlıklar müdürünün ma
aşına yüzde on beş nisbeinde zam ya
pılacaktır. Bu arada, solwklan te
mizleme mürakıbının asli maaşı 30 
liraya çıkarılacak, Beledi1'e reisi, re
is muavinleri ve kaymakamların nez 
dindeki müstahdemlerin aylık iaşe 

masraflarına ellişer lira ilave edile
cektir. Eyüp kaymakamına, belediye 
işlerini de görmiye başlıyacağı için 
30 lira makam parası verilecektir. 
Muamelat müdürlüğü.'-irinci rnümey 
yizi ile yazı işleri müdürlüğü şefine 
beşer lira, Beyoğlu kazası santral me 
murunun ücretine 15 lira, matbaa 
müstahdemlerinin aylıklarına beşer 

lira, belediye avukatlarına 10, 15 ve 
20 lira zam yapılması kabul edilmiş
tir. 

Ömrünün elli bir senelik bir kıs
mını meriıleketimizde geçiren doktor 
Geyts, birkaç gün evvel İstanbula 
gelmiştir. Robert Kollejde otuz sene 
müdürlük etmiştir. Tevfilc Fikretle 
samimi arkadaşlık etmiş, büyük edl; 
bimize istibdadın kara günlerinde 
en büyük saygıyı göstermiştir. Son
ra mütareke günlerinde Türklerin 
bir kara gün dostu olduğunu isbat 
etmiştir. Herkes bize arka çevirirken, 
Doktor Geyts, Türk davasını sevgi i
le müdafaa etmiş, bu yüzden türlü 
türlü hakaretleri ve düşmanlıkları gö 
ze olmıştır. 

A lekonun evinde toplanmış o
lan sarhoş meclisine eğlen

ce l!zımdı. Ayaklarına kadar gelen 
bu iki saf Türk ile bir müddet ol
sun alay edip eğlenmek fırsatını 
neden kaçırsınlar?. 

Alekonun gülmesi, başçavuşa ver 
diği izahat bitmişti. Odadakiler iş
ret masasının etrafını çer'J,evelemiş 
lerdi. Madamlar sürmeli ve kıvır
cık kirpikli gözlerile beni süzüyor 
ve fısıldaşarak gülüşüyorlardı. 

Başçavuş, koltuğa yaslanmıştı. 

Ellerini pantalon ceplerine sokmuş, 
çürük dfşlerini gC'stererek karşıd.a
ki Ermeni dilberine sıntıp göz kır
pıyordu. Aleko nyakta memnun bir 
tavırla rumca bir şarkı mırıldana
rak telaşlı gözlerle sofranın ntıksan 
larını gözden geçiriyordu. Kamile 
te koltuğa yaslanmıştı. Somurtmuş, 
sarhoşluktan kızıllaşmış gözlerini 
sinirli hareketlerle oynattığı ru
gan iskarpinlerinin u~una d!km\ş, 
düşünüyoı;du Bi7. el" t:.lih ve tesa
düfün doğurduğu şu uygun vazi
yette.n. memnunduk, İçin için sevi
niyor ve çekingen bakışlarımızla 

gramofon etajerini, dosya paketini 
araştırıyorduk. Şans bu akşarJ\ bize 
yardım ediyordu. İşte üzerinde gra 
mofon bulunan etajer yanımızda 
idi. İçinde dosynlann bulunduğuna 
hiç şüphe olmıyan sarı kağıtlı paket 
te etajerin orta rafında duruyordu. 
Biribiri atk na sıralanan şu tesa
düfler, acele ile hazırladığımız çıl 
gınca planın iyi cereyan ve devam 
etmesine yardım ediyordu. Memnu 
niyetimize nihayet yoktu. 

M eclis bütün şuhluğu ile üç sa 
at devam etti. Saat on bir 

olmuştu. V...::-iamlar içtikleri viski
lerin tesiri ile uyuşmuşlardı. Yan
larındaki mösyölerc dayanarak an
cak oturabiliyorlardı. Başçavuş iç
ki yarışında şampiyonluk sevda ve 
iddiasile diğerlerinden daha fazla 
içtiği~den pek bitkin bir halde idi. 
Aleko ile Karniğin halleri de baş
çavuşunkinden farklı değildi. 

Bu vaziyette hareket ve faaliyete 
geçmek zamanı gelmişti. Yarım sa 
attenberi oluyor bu tozlu oda için
d~kilerini gözlüyorduk. Sızdığımız 
hissini sofradakilere pek güzel ver 
miştik. Ahmetle manalı bir tarzda 
~akıştık ve sessizce gülüştük. 

Plan mucibince Ahmet Bey der

hal ayağa kalktı. Hizmetçiyi çağı

ran elektrik ziline üç defa uzun 
uzun bastı. Bu işaret, evvelce elde 
ettiğimiz evdeki diğer kadınlara e
vin kapısı önünde sabırsızlıkla, he
yecanla akşamdanberi bckliyen ar
kadaşlarımıza bir hazırlık emri i
di. 

Kararlaştırı~n tertiplere göre, 
bu üç uzun zil üzerine hizmetçi Ma 
dam Eftik ne istenildiğini sormak 
için odaya girecekti. O sırada evin 
kızlanndan Araksi de zemin katın 
daki elektr~ kofrasını yerinden çı 
karacak ve bu suretale evdeki bü
tün lambalan söndürecekti. Ma
dam Eftik elektrikteki anzayı an
lamak için tabfatile aşağı kata ine
cek, karanlıktan istifade ederek 
dosya paketini kimse görmeden a
şağı indirecekti. Zemin katta beklt
yecek olan Araksi de sokak kapı
sını açacaktı. Elektrik ışıklan sö-

ner sönmez memurumuz kapıya SL 

kulacak ve paketi alacaktı. Zil üze
rine harekete hazır bir vaziyete ge 
tirilecek otomobil de paketi yaka
lıyan memuru alıp götürecekti. Son 
ra biz de karanlıktan istifade ile e
vi terkedecektik. YaptığııAız ter
tiplerin ev içine ait kısımlan bun 
dan ibaretti. 

• Çalınan' ziller üzerine Madam 
Eftik misafirlerin bulunduk • 

lan odaya girdi. Ne istenil~iğini 
sorarken elektrik ışıklan birdenbi-
re sönüverdi. Odayı istila eden bu 

ani karanlık beklenildiği gibi ani 
bir teliiş ve merak uyandırmadı . Ak 

sin{? olarak odadakilerin neşesi art

tı. Madam v:e mösyöler salmaş do 

!aş olarak atcşlı buseler alıp ver-

miye başladılar. Bu fırsattan isti
fade ile etajerin gözündeki pake

ti aldım ve Madam Ettiğin eline ver 
!1iın. Kaüuu.:ağxz l>.elacnn ~ heyeca 

nından bir kelime bile aarfetmiye 

muktedir olamadı, adeta dili tutul 

muştu. Mümkün olan süratle ze

min kata fırladı. Paketi kendisini 

bekliyen Araksiye verebildi. Arak 
si de kapıyı açtı. ve telaşla kapı
nın yanmda""'bekliyen memuru göre 
miyerek paketi sokağa fırlattı, kapı 
yı tekrar kapadı. 

Plan buraya kadar azçok muvaf
fakıyetle başarılmıştı. Fakat son
rası epeyce aksi gitti. 

{Devamı var) 

IE~AFTA: 
lhtilafh işler 

Tasfiye Ediliyor 
Belediye ile Vakıflar umum mü

dürlüğü arasında ihtilaflı bulunan 
ve hakem komisyonile kat'i bir ne
ticeye bağlanan meseleler hakkında 
gerek belediye gerek vakıflar idare
si tetkiklerini bitirmişlerdir. Şimdi 

her iki idare bu kararlara göre biri
birlerine ödiyecekleri paralan ve ve
recekleri şeyleri tesbit etmiye başla
mışlardır. Bu iş hazirana kadar be
hemehal bitirilecektir. 

Vakıflar idaresi, hakem kararına 
göre belediyeye ödiyeceği paralar 
için 938 bütçesine tahsisat koymuş
tur. 

E.DIRNEDE: 

Eğitmen Kursu Açıld ı 
Edirne, (TAN) - Karaağaçtaki 

-elff.men kursu 250 mevcutla açılmış 

tır. Derslere başlanmıştır. Bu seneki 

kurstan Trakyanın dört vilayeti his

sesini alacaktır ve kurs gelecek. se

neden itibaren üç yıllık okul haline 
girecektir. 

Bir Haftada Yakalanan 
Ka_çakçllar 

Ankara, (TAN) - Geçen bir hafta 
içinde gümrük muhafaza teşkilatı 
kırk yedi kaçakçı, 615 kilo gümrük 
muhafaza kaçağı, üç kilo dört yüz 
gram uyuşturucu madde, 33700 çak 
ı:nak taşı, bir tabanca ile otuz iki ka
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Belediye, açığuıı kapath 
938 mali yılı başından itibaren be

lediye zabıtası teşkilatının umumi 
müvazeneye alınması hakkındaki 'be
lediye teklifi hükumetçe kabul edil
miştir. Netice dün belediyeye res
men bildirilmiş olduğundan bu iş 
için bütçeye konÜlan 211992 liralık 
tahsisat tenzil edilmiştir. 

Bu suretle etin ucuzlatılması için 
mezbaha resminden yapılan tenzilata 
mukabil belediye bütçesinde husule 
gelen açık, Haseki ve Cerrahpaşa 

hastaneleri masraflarının Sıhhat Ve
kaletine devriyle birlikte tamamen 
kapatılmıştır. 

Feıtival eğlenceleri bu ıene J e 
tekrarlanacak 

Belediyenin 938 yılı bütçesinin 

muhtelif masraflar kısmına 1938 yı

lında yapılacak belediye ve Büyük 

Millet Meclisleri seçimlerine sarfedil 

mek üzere 23 bin lira tahsisat kon
muştur. 

Bundan başka bu yıl İstanbul fes-

Doktor Geyts, ziyaretine giden bir 
muharririmize şunları anlattı: 
"- Türkiyeye ilci maksatla gel

dim: Robert Kollejin kuruluşunun 
yetmiş beşinci senesinde bulunaca
ğım. Bir de Türkiyenin fasılasızca 
devam eden inkişafını gözümle gö
receğim. 

Türkiyeye 1881 sone:;tnde geldim. 
Van, BitliS, Maraş, Halepteki Ameri
kan mekteplerinde hocalık ettim. 13 
sene Mardinde, 7 sene Harput Kolle
jinde kaldım. 1903 ile 1932 soneleri 
arasında Robert Kollej<le müdürlük 
ettim. 

40 sene evvelki Ankarayı hatırlı
yorum. Ustüste konmuş çamur yığın
larından ibaret bir köydü. Taşhanda 
kendi yanımda taşıdığım yatakta yat
tım. 'Burast hakiki bir handı. İnsan, 
hayvan hep bir arada geceliyorduk. 
Taşhanda Ankara palasa varan bir 
inkişaf lakırdısı ağızdan kolay sıkar, 
insana basit görünür. Fakat bunu a
dım adım takip eden, manasının ne 
demek olduğunu bilir. Ben Türk ser
maye ve tekniği ile yapılan demir
yollannın manasını pek iyi ölçebili
rlm. Çtihkü İskenderundan Mardine 
1IÇ' nan.aaa gıımış Dır adamım. 

Fikretle arkadaşlığım, bütün öm
rümdeki dostlukların en kıymetlile-

MÜTEFERRIK : 

Yalova için 
ilave Vapur 
Seferleri Kondu 

Akay idaresi, yeni bir bahar tari
fesi yapmıştır. 

Bu tarifeye göre, 20 nisandan 
itibaren her gün sabahları saat 9.30 
da Köprüden Yalovaya bir vapur kal 
kacaktır. Ayni vapur o gün Yalova
dan saat 17 de Istanbula hareket e
decektir. 

16 Mayıstan itibaren de seferle
rin adedi ikiye çıkarılacaktır. Sabah
ki 9.30 seferine ilaveten saat J 8 de 
Adalara kalkan vapur Yalovaya uğ
rıyacak, ertesi sabah saat 6.30 da 
hareket ederek 9.10 da Köprüye va
racaktır. 

tivalinin yine yapılması kararlaştı

rılmış, evvelki senelerde belediye 
bütçesinden bu iş için festival komi
tesine yapılan 8 bin liralık muavene
tin yeni yıl bütçesiyle 10 bin liraya 
çıkarılması muvafık görülmüştür. 

Bu suretle cumartesi günü ak
şam üstü Yalovaya gitmek. pazarı 
orada geçirdikten sonra ertesi sabah 

' erkenden lstanbula dönmek mümkün 
ola bilecektir. 

ÜNfVERSJTEDE: 

500 Kişilik B~r Kafile 
lktısat Vekili Geldi 

Bir müddettenberi Viyanada bu
lunan Iktısat Vekili B. Şakir Kese-

Dr. Geyt• 

rinden biridir. Fikret, Meşrutiyetten 
sonra kendine ait bir mektep kurmı
ya uğraştı. Bu model mektep, hiçbir 
mektebe benzemiyecekti. Fikret, 
yeni Türk nesli için düşündüğü ide-

allere vüc'ut verecekti. Zavallı Fik

ret, bu aziz rüyasını tahakkuk etti

remeden öldü.,, 

Doktor Geyts, Ankarayı ziyarete 

gitmiştir. Yeni Şarkta hazirana ka

dar dolaşak, S<}nra Robıert Kollejin 

diploma tevziinde bulunacaktır. 

Bu eski Türk dostu "50 senede 
Türkiye,, adı ·altında bize ait hatı-
ralarını yazmaktadır. Bu hatıralar ya 
kında kitap şeklinde çıkacaktır. 

Ml\LİYEDE: 

Damga Resmi 
Kanunundaki 
Değişiklıkler 

Hayvan, buhran ve muvazene ver
gilerinden sonra damga resmi kanu
nunda da bazı değişiklikler yapıla
caktır. Bu maksatla hazırlanan pro
jeye vergi ziyaını önliyen, mükellef
ler lehinde bir takım tahfif ve i~tis
naları ihtiva eden hükümler konul
muştur. 

Bu projedeki esaslara göre, mu
hasebe devir defterleri, plajlar, mü
kerrer sigorta mukaveleleri, Kızılay, 
Hava ve Çocuk Esirgeme kurumlari
le Halkevleri gibi umumun menfaati
ne hizmet eden müesseseler•tarafm
dan verilen balo, konser ve müsame
reler, havaleler, ticarethanelerin as
mıya mecbur oldukları isim ve tica
ret Unvanlarını havi levhalarla. na
kil vasıtaları, şirket ve müessesele
rinin ve ayni vasıtaları işleten şir
ketlerin bu vasıtalar üzerine yazdık
ları ticaret Unvanlarını taşıyan lev
halar damga resminden istisna edile 
cektir. 

Ankarada Çocuk Bayramı 
Ankara, 17 (TAN) - 23 Nisan Ço

cuk Bayramı için, Çocuk Esirgeme 
Kurumu bir program hazırlamıştır. 

Çocuk Bayramı, Ankarada büyilk 
merasimle kutlanacaktır. Merasime 
saat 10,30 da Ulus meydanında baş
lanacaktır. Burada nutuklar söylene
cek, cemiyet namına Atatürk heyke
line bir çelenk konulacak ve andiçi
lecektir. 

Avusturya Sefareti 
Memurları 

Ankara, 17 (TAN) - Avusturya
nın Almanya tarafından ilhakından 
sonra heryerde olduğu gibi Ankara
daki Avusturya Elçiliği de lağve
dilmişti. Buradaki elçililc memurla
rından son kafile, dün akşam toplu 
bir halde memleketlerine dönmek 
üzere Ankaradan ayrılmışlardır. 

Ankara Şehir Tiyatrosu 
Sanat\<c1rları Bağdatta 

Ankara, 17 {Ta.. muhabirinden) -
Memleket dahilinde v- turneye ~
kan Ankara Şehir Tiyatro::.. sanat
karları, gösterilen arzu üzerine k"'-.. 
şu ve dost !rakın merkezi olon Bağ
dada gitmişlerdir. 

Heyetimizin temsilleri, Bağdatta 

büyük bir alaka ve rağbet uyandır
mıştır. Sanatkarlar\ dönüşte Jtlar
din, Elliıg, Diyaı-'b'akır ve Malatya
da 'ıcla raaıryetteoufünacaklaraır. 

Şarta Bağlı il'ahliyelef' 
Hakkında Bir Tamim 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden)

Mahkumları çalıştırmak esası üzeri

ne kurulmuş olan yeni ceza evlerin· 

de, cezalarını çekmekte ola"" ,nah
kumların kPnrH ~tekleri üzerine 

hüküm veren mahkemenin reisi ta
rafından şarta bağlı tahliyelerine 

karar verilebilmektedir. Mahkumla -

rın evraklarına mühim bir taktın 

hususların ilavesi suretiyle Bakanlı
ğa gönderilmesini, Adliye Bakanb
ğı bütün cümhuriyet müddeiumumi 
liklerine bildirmiştir. "Tahliye olu -
nan mahkıimlann cezayı gerektire -
bilecek bir suç işlemesi, veya riaye
te mecbur olduğu şartlan yerine ge
tirmemesi halihde şarta bağlı tahli· 
ye kararının geri alınacağı da bildi· 
rilmiştir. 

1 TAKViM ve HAVA] 

18 Nisan 1938 
PAZ ARTE S i 

4 üncü ay 
Arabi· 1957 
Sefer: 17 

Gün: 30 

Gilneş: 5,17 - Öğle: 
İkindi: 15,58 - Akşam: 
YatSl: 20,28 - İmsfık: 

Kasım: 182 
Rumt· 1354 

Nisan: 5 
12,ıs 
18,51 
3,29 lzm ite Gidiyor 

1 

bir. dün sabahki ekspresle şehrimize 
dönmüş ve istasyonda Denizbank · 

Hukuk ve Iktısat Fakültesi tale- müdürlerile, Ticaret Odası umumi POLISTE : YURTI,A HAVA V AZIYE'ff 
besinden 500 kişilik bir kafile 23 katibi, Iktısat Vekaletinirl Jstanbul- K o·· +·· Yurdun bfüün bölgelcrin(ic hava lfBP911 

j d d11 bulunan mümessilleri ve dostları uyuya uş u ve yer yer yıığı~lı geçmiş, rüzgfırlar po~ıı 
n san a Izmite gitmiyc karar vermiş t f d k 1 ri lktısat Ve ve Cenup Do"usuyla Ortn Anadoıunu 

ara ın an arşı anmıj.ır. Beyog~lu Bayram soknğında 21 6 <!I 
lerdir. Seyahat Hukuk fakültesi de- ş k k d c bl dil: ı rdc 07• kili. dün akşam Ankarava Jtitmistir. numaralı evde oturan Aleksandranm ar ısmın a enu , er yere 
kanı profesör Ali Fuat BaşgiJ'ln baş mııli istlkamettm kuvvetlice esmiştir. 

Havalar Soğuk Gidiyor 3 yaşındaki kızı Teodora evin alt ka- Dün 1stnnbulda hava kapalı ve yacı;; 
karılığında yapılacaktır. Pırofe ,.. Dün şehrimizde hava, kışı andıra- tında 5 metre derinliğindeki kuyu- geçmiş, 24 saat z~fındaki yağışın rf\e 

110 sör ve do~cntler de geziye iştirak e- cak derecede yağışlı ve soğuk geç- ya düşmüştür. Zavallı çocuk. biraz murabbnına bıraktııtı su miktarı 3.4 ~e 
decektir. Hukuk ve lktısat talcbelc- miştir. Geçen haftalardan cesaret o- sonra güçlükle kurtarılabilmiş ve grnrn ölçillmilş, rilzgfır Şimalden sanlY te 
rinden mürekkep bir futbol takımı larak kırlara ve sayfiyelere gitmek baygın bir halde Beyoğlu hnstanesi- ıo - 12 metre hı:tla esmiştir. Saat 

14 
t 

hava tazyiki 754.9 milimetre idi. smıuot, 
da Izmit gençlerile bir maç yapacak üzere hazırlananlar, pazar tatilini ne kaldırılmıştır. Hayatı tehlikede- en yüksek ıo.s ve en düşük 6.8 santil'' 
lardır. Talebeler, 23 nisan cumarte- mecburen evlerinde geçirmişlerdir. dir. kaydedilmlştJr. 
si sabahı Haydapaşadan hususi bir Buna mukabil, sinemalara tehacüm _ .?"' 

trenle Izmite gidecekler, orada Ata- artmıftır. Havaların daha birkaç gün zilebilecek, 22 nisan akşamına kadar ~ ".,~~! 
türk'ün heykeline bir çelenk koy- bu vaziyette ,ıtmesl muhtemeldir. her gün sabah saat 10 dan 18 e ka- ~ Yoksul anneler ve kim•e· 
duktan sonra İzmit.Halkevinin genç- Akademideki Sergi dar acık bulundurulacaktır. . 
lere vereceği kır ziyafetinde hazır Güzel Sanatlar Akademisi resim * ·Türk Mürettipler Cemiyetinin ... ıiz çocuklar, Çocuk Eırrır 
bulunacaklardır. Bundan sonra şe- profesörü Leopold Uvy'nin Fındık- yıllık kongresi dün yapılacaktı. Fa- ; me Kurumunun kanadı al• • 
bir gezilecek, Izmit - Hukuk maçı lıda Akademi binasında açtığı büyük kat, ekseriyet olmadığından toplantı t hntlaclır. it 

yapılarak saat 22 de lstanbula d~ resim ~gisi, dünden 'itibaren halka 15 Mayıs pazar gününe bırakılmış- - ___ ---~ 
~~~-...--.-~ -

nülecektir. açılmıştır. Ser gi ücretsiz olarak ge- tır. 

b 
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.M.at-.kerrıelerde 

Sahte Memur Mahkum Oldu 

Meyhanedekileri Biribi
rine Katan Zorlu Hırsız 
Meşhut suçlar müddeiumumiliğine Bunlar nüfus kağıtlanru göstermiş

dün akşama kadar yalnız iki ıuç in- ler, bu defa da: 
tikal etmiştir. Birisi sarhoşluk ve - Bunlar sahtedir, sizi karakola 
kendisine memur süsü verme hadise- götüreceğim. Cevabile karşılaşmış -
sidir. İkincisi de hakarettir. tır. 

Birincinin suçlusu Andon oğlu Al- Polisler gelince, Alfons Zorlunun 
fons Zorlu isminde bir gençtir. İddia memur olmadığı ortaya çıkmış, ve 
şudur: kendisi de yakalanarak müddeiumu-

Alfons Zorlu, evvelki gece Galata- miliğe verilmiştir. 

da Fotinin meyhanesine gitmiş, fa- Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
kat daha evvel de başka bir yerde bu davayı tetkik etmiştir. Mahkeme
epeyce kafayı tutmuştur. Orada da de Ali de kendisine hakaret edildiği 
bir şişeyi yuvarladıktan sonra gar- için davacı olarak bulunmuştur. Suç 
sona: sabit görüldüğü için Zorluyu memur-

- Gel sen benim yanımda otur, lara ait vazifeyi yaptığı için hakaret
demiştir. Garson bu tekilli reddedin- ten üç ay ve sarhoşluktan iki gün ha
ce kendisine: pis cezası verilmiş, derhal tevkif o-

- Ben sivil taharri memuruyum. lunmuştur. 
Sana emir veriyorum. Gelip yanım- Mahkemede barıftılar 
da oturacaksın, şeklinde ihtar etmiş- Meşhut suÇfar müddeiumumiliğine 
tir. akseden ikinci hadise de, her iki ta-

Garson da sarhoşu idare etmeye raf hem suçlu, hem şikayetçi olarak 
mecbur kalmıştır. Bir aralık Alfons bulunmuşlardır. Birisi Küçükpazar
ayağa kalkmış, ellerini cebine soka- da fırın sahibi Münevver, diğeri de 
rak masaların arasında aşağı, yuka- ameleden Velidir. İddia şudur: 
n dolaşmaya, müşterilerin masalan- Veli, Münevverin fırınına amele o
nı kanştırmaya başlamış, bir masa- larak girmiş, çalışırken kendisinden 
da oturan kalafatçı Ali ile Yorginin bir miktar avans almıştır. Bunu da 
yanına da giderek onların kadehle- ödemeden terkettiği için, Münevver 
rine vurmuştur. Ali, bu tanımadığı dün Veliyi sokakta simit satarken 
liıübali misafire çıkışmak istemiş, görmüş, ve kendisinden parasını is
fakat garson kulağına: temiştir. Veli vermemiş, üstelik te 

- Taharri memurudur. Bir hadi- kadına sövmüş ve tokatlamıştır. Ka
seye mah.a vermiyelim. İdare edi- dın da Velinin simit sandığını tek
niz, cevabını vermiştir. O da aldır- me ile kırmıştır. 
mamış, fakat Alfons tecavüzünü ar- Meşhut suçlar müddeiumumisi her 
tırmıştır. Alinin bu aralık meyhane- iki tarafı dinledikten sonra bunlara 
den sıvışmak istediğini görmüş, zor· sulh teklif etmiştir. İki taraf ta bunu 
la içeriye çekmiş, kendisinden ve ar kabul ettikleri için barışmışlar, da
kadaşından nüfus kağıdı sormuştur.. va sukut etmiştir. 

AÔffiCEZADA: 

Bir Sahtekarlık 
ve Suiistimal 
davasına başlandı 

MÜDDEİUMUMİLİKTE· 

Hal Ar.sası 
Saht~ltMı~ 
Nasıl YapıJmış? 

Müddeiumumilik birinci tetkik 
Ağırceza mahkemesinde bir bürosu, Sebze Hali yerinde başkası-

ıahtekarlık ve suiistimal davasına na ait olan bir arsayı belediyeye sa
başlanmıştır. Davanın iki suçlusu tanlar hakkındaki tahkikatına de
\-ardır. Birisi Çatalcanın Karaca kö- vam etmektedir. Hadisenin suçlula
yünden orman muhafaza memuru rından emlak takipçisi Anarkilos ve 
Hamit, diğeri Silivrili yumurtacı Sü- karısı Eftalya dörder yüz lira para 
leyman oğlu Mehmet Şendir. Hadise kefaletile serbest bırakılmışlardır. 
ye köy katibi Mehmet Uster'in de is- Müddeiumumilik, bu sahtekarlık ha
mi karışmıtır. ldaPe heyeti Hamit disesi dolayısile tahkikatın genişletil 
çavuşla Mehmet Şen hakkında lü- mesine lüzum gosterdikleri için, ta
zumu muhakeme, Mehmet Uster hak 

pu müfettişleri de ayrıca tahkikata 
kında menimuhakeme karan vermiş 

başlamışlardır. 
ve dosyayı mliddeiumumllik vasıta- Oğrendiğlmize göre hadise şu şe-
sile ağırceza mahkemesine gönder- kilde olmuştur: Sebze Hali yerinde 

miştir. arsası bulunan Bartinli Mehmet, bu-
Mahkeme geçen celsede Mehmet ralann belediyeye geçtiğini işitince 

Şen memur olmadığı için vilayet i- bir istida ile müracaat ederek pa
dare heyetinin kendisi hakkında lü- rasını istemiştir. Aldığı cevap ta şu 

-TAN 

KAYSER/DE: Çocuk Bayramı ı 
için Kutlama 
Programı 
İstanbul vilayetine mahsus olmak 

üzere bir "Çocuk haftası ve 23 Nisan 
Çocuk Bayramı,, için bir program 
hazırlanmıştır. 

Hafta, kazalarda ve nahiyelerde 
Halkevleri, ilkokul yoksul çocukları
na yardım birlikleri, ÇocUk 'esirgeme 
kurumlan, okul himaye cemiyet ve 
cemiyet ve heyetleri tarafından ha
zırlanan programlara göre yapılacak 1 
tır. 

Çocuk Haftası 23 Nisan saat 10 de 
Beyazıt Cümhuriyet meydanında 

kutlanmıya başlanacaktır. Açılma 

töreni f(>yle yapılacaktır: 
Eminönü kazasının ilkokul ikinci 

devre talebesi saat tam 10 da Beya
zıt meydanında öğretmenlerin neza
reti altında toplanmış bulunacaklar
dır. Merasime Şehir Bandosu tara
fından çalınan ve talebe tarafından 
söylenen İstiklal Marşiyle başlana
caktır. 

İlk okul yoksul çocuklarına yar
dım birliği adına profesör Zühtü Ço
cuk Esirgeme Kurumu adına doktor 
Kutsi ve Kızılay gençlik teşkilatı adı 
na Eminönü Kızılay Başkanı Atıf ta
rafından birer söylev verilecektir. 
Bundan sonra hazırlanan çelenkler 
Taksim· Cümhuriyet abidesine gön
derilecektir. 

Diğer talebeler jlkokul binalann
da ve sınıflarında toplanacaklar, sa
de bir programla Çocuk Haftasının 
başlamasını kutluyacaklardır. 

Kazalarda ve nahiyelerde tören, 
Cümhuriyet meydanlarında saat tam 
(11) de çocuklar tarafından İstiklil 
ve Çocuk Marşlan söylenerek başlı
yacaktır. Bu sırada limandaki gemi
ler düdük çalacaklardır. Söylevler
den sonra, ilkokulların ikinci devre 
taleb~i merasimde bulunanların ö
nünde geçit resmi yaparak törene ni
hayet vereceklerdir. Bundan sonra 
çocuk eğlenceleri tertip olunacaktır. 

23 Nisan günü, mağaza vitrinleri 
Çocuk Bayraf!lının manasına ve ru
huna uygun şekilde süslenecektir. 

İstanbul Komutanlığı tarafından 
verilecek bir uçak, saat 11 de şehrin 
u.ıerınae nır aevır yapaca.ıt, tsaKır

köy, Şehremini, Fatih, Beyazıt, E
yüp, Taksim, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, 
Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Kartal 
ve Adalar gibi tören yapılan meydan 
lara çocuklara ait vecizeler atacak
tır. 

Çocuk Haftasında bütün sinema
lar hergün bir senas parasız, diğE>rlC'
rinde az bir ücretle çocuk terbiyesi
ne yarıyan filmlerle öğretici veya 
komik filmler göstereceklerdir. 

Hafta içinde, Çocuk Esirgeme Mer 
kez Kurumu, tarafından radyoda ay
ni mevzua ait konferanslar verdirile· 
cektir. 

İlkokul yoksul çocuklarına yardım 
birliği merkez kurulu, şehrin uznk 
semtlerinde oturan ve İstanbulu tanı 
mak imkanını bulamıyan fakir ço
cukların Çocuk Haftasında tramv11y. 
vapur gibi nakliye vasıtalarile prog
ramlı geziler tertip edecektir. 

Ankaradaki müzakerelere iştirak eden Amerikan ticaret heyetinden iki 
murahhas Kayseriyi ziyaret etti. Kayseride çekilen bu resim mahalll hil· 
kumet memurlarile Amerikalı murahhulan gösteriyor. 

Ceyhan Çok Modern 
Bir Şehir Halini Aldı 

Belediye Birçok Binalar 
Yaptırdı, Teşkilat Kurdu 

Adana, (TA) - Adananın en şi- 1 parkeli yollar, ağaçlı caddeler, bir 
rin, en zengin kazası, Ceyhandır. Bu- tiyatrobinası, bir park, zarif ticaret 
rada istihsalat .günden büne artıyor. binaları yapıldı. 

Bayındırlık hareketleri de süratle Belediye, beş yıllık programının 
inkişaf etmektedir. ' büyük bir kısmını az zaman içinde 
· Ce han topraklarından bu yıl tatbik etti. Şimdi g~rtye kalan içme 

y . suyu ve elektrik tesısatı meselesi de 
500,000 küsur kilo .. pamuk istıhsal önümüzdeki yıl halledilmek üzere-
edildi. Ceyhanda nufus, gittikçe ar- dir. Tanzimi, Yansene tevdi edilen 
tıyor, ve bu nisbette sosyal hareket- imar planı da ikmal edilmek üzere
ler de genişliyor. dir. Esasen yeni inşaat bu planın ana 

Belediye çok çah§tyor, üç sene hatlarına göre yapılmaktadır. 
ev~eline kadar kazada hiçbir şey Bilhassa belediyenin yeni yaptv 
yoktu. Ceyhan Adeta büyükçe bir ~t fidanlıktan, Ceyhanlılar büyük is
köyden farksızdı. Fakat şimdi küçük tlfadeler görmektedirler. Onümüz
tipte bir Avrupa kasabası hüviyetine deki yıl bu fidanlık, halka ve köylü
büründü. müze beş altı bin fidan verebilecek-

Ceyhanda güzel, şık bir mezbaha, tir. 

A merikan 
Murahhasları 
Kayseri de 
Kayseri, (TAN) - Ankarada yapıl

makta olan Ticaret muahedesi müza
kerelerini Amerika Birleşik devlet -
leri namına idare eden murahhaslar-ı 
dan ikisi, İktısat Vekaleti müşavirle-

rinden Enver Yelkenci ile beraber bu' 
raya gelerek iki gün kalmışlardır. 

Amerikalılar, fabrikayı, müzeyi ve 
diğer müesseseleri gezmişler, tica
ret odası tarafından . şereflerine bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. * Kayseri, (TAN) - Ticaret oda· 
sı, bu sene İzmir fuarına her yılda • 
kinden daha geniş mikyasta iştirake 
karar vermiş ve şimdiden hazırlıkla
ra başlamıştı.r 

--o-

GEBZEDE: 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

halleddilmiş şekli 

1 

2 

3 
d 

6 

l 

BUGUNKU BULMACA 

1 2 ~ 4 ~6 6 1 8 9 10 

nı 

zumu muhakeme karan veremiyece- olmuştur: GIRESUNDA: 
1rini, adli bir tahkikatla bu kararın - Orasının sahibi parasını almış- Avlanırken Öldü 
b tır. Bunun üzerine Mehmet bir sah-ancak verilebileceğini kararlaştırmış 

tekarlık karşısında bulunduğunu an
ve dosyayı Çatalca müddeiumumili- lıyarak müddeiumumiliğe müracaat 
ğine göndermiştir. Çatalca istintak etmiştir. Müddeiumumilik tahkikata 
hakimi tarafından dün mahkemeye başlayınca da kendisine Mehmet a· 
gelen cevapta kısaca vilayet idare dını vererek tapuda yeni kayıt çıka
heyetinin lüzumu muhakeme 'kararı· ran Kayserinin Karacaviran köyün
na iştirak edildiği bildirilmiştir. Mah de doğan 70 yaşındaki Ahmetli bul
kemede müddeiumumi Ahmet Rem· muş ve tevkif ettirmiştir. Suçlular 
zi bu kararın noksan olduğunu ileri bu işi tertip ederlerken Karacaviran 
sürrek dosyanın ikmal edilmesi için köyünden Mehmet adlı bir nüfus ka
geri verilmesini istemiş, mahkeme . ğıdı da bulmuşlardır. Bu Mehmedin 
de bu şekilde karar vermiştir. Dosya de babasının adı uymaktadır. Yalnız, 
tekrar Çatalca müstantikliğine gön- anasının Şerifedir. Halbuki, asıl mul 

Mimar Sinan ihtifali 
Giresun, (TAN)-Büyük Türk mi

man Sinanın ölümünün yıldönümü 
münasebetile halkevi salonunda bil
yük bir ihtifal yapıldı. Ortaokul türk 
çe öğretmeni Sadi Suman Sinanın 
hayat ve eserlerinden bahsetti. Genç 
ler tarafından, Sinan hakkında yazıl 
nuş bazı şiirler okundu. Çok parlak 
geçen bu geceye halk büyük bir all
ka göstermiştir. 

Izmit, (TAN) - Gebze nüfus me
muru Hüseyin, ormanda avlanırken 
kaybolmuş, araştırmalar neticesinde 
bir yamaçta ölü olarak bulunmuştur. 
Nüfus memurunun kalp sektesinden 
öldüğü tesbit edilmiştir. 

* Arapkir, (TAN) - Posta şefi 
Hasip ile Divrik posta şefi becayiş e
dilmişlerdir. Müddeiumumi Mustafa 
Onal, Divrik hikimliği vekiletine 
tayin olunmuftur. 

6 

1 

SOLDAN 8A~A: 

1 - lstanbulun bir mevkii - Zar. 
2 - Böcek yuvası. 

3 - Gıda - Riyaziye ıstılahı. 

4 - En iyi - Komşu memleket. 

5 - Sual edatı - Para toplama. 
8 - Gıda - RüzgArsız hava. 
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lstanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 

12.80: Pllıkla Tilrk musikisi. 
Havadis. 13,05: Plakla Türk musikisi. 1 

Muhtelif plAk neşrlyaı. 14,00: SON. 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

18,30: Plfıkla dans musikisi. 19,15: 

cuklara masal: Bayan Nine. 19,55: 

haberleri. 20,00: Rlfat ve arkadaşlan 
fından Tilrk musikisi ve halk şar 

20,15: Hava raporu. 20,48: Ömer Rtd 

rafından arapça söylev. 21,00: Fastl 

Heeyti: İbrahim ve arkadaşları ta 

(Saat Ayarı) 21,45: ORKESTRA: Hafif 

ıik. 22,15: Ajans haberleri. 22,30: 
la sololar, Opera ve operet parçalan. 

Son haberler ve ertesi günün pro 

23,00: SON. 

Ankara Radyosu: 

Ö~LE NEŞRiYAT!: 

12,30: Karışık plAk neşriyatı. 1 
Pllk: Tilrk musikisi ve halk pr 
13,15: Dahill ve harici haberler. 17,30: 
kevinden naklen inkılAp dersi (M 
Esat Bo&kurt). 

AKŞAM NEŞRiYAT!: 

18,30: Kanşık pllk neşriyatı. 18,50: 
gilizce ders (A.i'ime İpek) 19,15: Türk 
aikUi ve halk şarkıları (Servet Acınaıı 
arkadaşları) 21,00: Musiki konuşmRSL 
uı Bedi). 21,15: Stüdyo salon orkes 
1 - ColerJdge - Taylor: A1rlka 
Sulte 2 - Lumlnato Culotta: Burlesdl· 
Strauı: Dvnamiden. 4 - Rudolf Ka- .J 
Der Prinz Von Thule. 22,00: Ajana bV'i 
lerl. 22.15: Yarınki program. 

SENFONİLER: ·~ 
. . . • • • 

HAFİF KONSERLER: 
7,10 Berlln kısa dalgası: Hafif 111 

(8,15: Dl!vamı) 9 Neşeli pllk musikul 
Berlln kısa dalgası Orkestra konseri ti 
lJn kısa dalgası: Hafif musiki (14,15 
mı} t:l,10 Bilkreş: Pltikla konser (14.30: 
vamı) ı ·ı .~ı; Darlln kısa dalgası: Eğl 
musiki 18 VarŞ\.oıa: Orkestra, Sopran l 
Ostrava: Orkestra kı...<eri (Graener, 
ler, Schrecker) 19,20 Bükr~ Pltık m 
si (Mouırt) 20,15 Prag: Fok orke...._ası 
fından büyOk popOler konser 20,25 J 

Bando muzlka 20,40 Peşte: Orkestra P. 
fından radyo popurisi 21,15 Ostrava! 
fit musiki 22,15 Pe;Jte radyo orkestrtl' 
yano (Dvorak, Schubert, Förster) 
Peşte: Cigan ~kestrası 23,25 Praı: 
plAk musikisi 

OPER'ALAR,OPERETL"ER: 
21,15 V'1'ŞC)va Leharın "La veul• 

se., opereti 21,30 Berlin kısa dolıası: 

Süppenin operetinden bir süit 

ODA MUSİKİSİ: 

18,15 Peşte: Salon kenteti 21,15 ~ 

S:ılon kenteti 21,35 Bilkreş: (\<U ın 
kenteti (Bando kHıttot) • 

RESiTALLER: 

11,30 Bcrlln kısa dalgası: Hugo ~ 
şarkılarından 16 Bcrlln kmı dolgnsı 
şarkılar (Berlin solistleri) 17 ,30 'ıl• 

Viyolonsel resitali (Valentlnl, CaseU& 
man, Faure, Hindemith) 17,55 BrünO= 
tar solo 18,30 n~rlln ,kısa dalgası: 
19 20 Bükreş: Mozart musikisi 20 'ı/ 

Virtüoz musiki p!Akları. 20,30 Berıtıl 
dalgası: Bariton tarafından şarkı 22,t 
trava: Çaykovskinin Rokoko va 
(Mozart) (Piyano - Viyolonsel) 

DANS MUSİKİSİ: 

Haric i Askeri Kıtcactf 
lla"ları 

Beher çiftine tahmin ediletı 
470 kuruş olan 25000 ilin 

~ ·=·· çift kundura kapalı zarf USllP" 

nakasaya kt>nulmuştur. 

derilecek ve Mehmet Şen hakkında sahibinin anasının adı başkadır. 
tahkikat yapılacaktır. Bu sahte nüfus kağıdile tapudan 

ikinci bir senet çıkartmışlar, Eftalya 
ile Anarkilos noterde Mehmede ve
kil olmuşlardır. Nihayet muamelesi 
ikmal edilerek arsanın parası alın

mış ve kendilerine verilmiştir. 

3 
KLARK GAiLE 

iS iM JEAN HORLOW 
7 - Sayının yarısı - Gökte - Rabıta. 

8 - Kısa zaman - Bir Asya mllleti. 

ihalesi 26/4/ 938 Salı güııil 
15 dedir. ilk teminat 8300 
Evsaf ve şartnamesi 705 kuı-of 
kabilinde M. M. V ekAleti sa 
komisyonundan alınır. Ek9j) ti 
gireceklerin 2490 sayılı k~~ 
ve 3 üncü maddelerinde P 
vesaikle teminat ve teklif rne" ti 
n ile birlikte ihale saatinde~ 
behemal 1 saat evvel Anket' 

- Sekize aldın mı? 

- Hadi bıwi bir kuruş daha vere-
yim! 

- Yirmi para daha verdin mi? 

- Aman istemem ayol musallat 
Eftalya ile Anarkilosun buna ben 

zer başka bir işi daha müddeiumu-
oJma! miliğe verilmiştir. Müddeiumumilik 

- Gel hanım, gel! Valla inat için bunu da incelemiş ve suçluların tev-
veriyorum. 

- Kartlannı seçme! 'Oç tane ver. 
Liranın da kusurunu ver. 

* Ey alıcı ve satıcılar! 

Hergün, her alq veritlmizde şahi
di veya kahramanı olduiumuz ha 
sahneler gtizel pyler midir? İnaaOa 
düşilnilnl 

kifini istiyerek dosyalarını dün sor
gu hakimliğine vetmiştir. * tldnci müstantik Bay Mahir 
tehlikeli bir hastalık geçirdiği için üç 
gün evvel Gureba hastanesine kaldı
nlmış, ve tedavi altına alınmıştır. 

Hastalık tiddetli ve tehlikeli devre
sini geçirmiştir. Kıymetli hakime, A
cil şüa temenni ederiz. 

SARATOGA 
Çarıamba ELEK sinemasında 

..................... iııilliiiiıııiiiiıiiiiiiiııiilll ........... ... 

JOAN CRAWFORD'un ,. 
Bütün abellik .,. ihtl,..m ile parı.dıp 

En eon Framaea. lhlii f ilmi 

M EÇHUL KADIN 
P~k .ya~1nda SARA y sinemas1nda 

9 - Avrupada bir şehir - Blllr bflmez 

herşeye kanşır. 

10 - Hamamda 
gemisi. 

bulunur - Tenezzilh 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Marmarada bir kasabamız. 

2 - Blr faydalı böcek - İman eden . 

3 - Erkek adı - Nida. 
4 - İnsanın en kı;ymetli ;yeri - Marma-

rada bir kasaba. 

5 - Beyaz zehlı 

8 - Emir - LAmbanın n.tilne konur. 

7 - Kunduruız. 

8 - Kabul etmemek - Hiue. 

9 - Bir hayvan yavrusu - Yaplfbncı 

madde. 

10 - Sayı - Israr. 

M. Vekaleti Satınalına koıni .. 1 
vermeleri. "7ı)6,, 

Taklit hiç bir zalllall 

ayni olamaz. 

Taklit benzeri 

demektir 

KREM PERTI~ 
bu it ibarla en oıdlO 

kremdir 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--<>-
TAN'ın hedefi: Haberde. flklrde. her• 
teyde 
karlln 

temiz, dOrüat. aamlmt olmak, 
gazetesi otmıya çaııımaktır. 

-o-
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, ı Sen• 2800 Kr, 

750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, a AJ 800 K.r, 
150 Kr, 1 Ay SOO Kr, 

Milletlerara!l posta mthadına dahil ol
rnınn memleketler için 30. 16. 9. 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli peslndir: Adres de~s· 
~tmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
ara 10 kurusluk nul tHlve.<ıi 1~7'.tmdtr. 

[ GONUN MESELELERi] 

Devletin Yeni 

BeledJye T elcikkisi 
Yazan : M. ZEKERIY A 

İstanbul şehrinin planı yapıldık
tan sonra, burada tatbik edilecek o
lan belediyecilik sisteminin de, bu
günkünden tamamen farklı olması la
Zllndır. 

Bugünkü İstanbul belediyesi, yal
nız şehrin sokaklarını temizliyen 
lı:aldınmlannı yapan, lambalarını ya
kan, belediye talimatnamesindeki hü 
kümlerin bir kısmını tatbik edip, es
nafa zarar vermesin diye bir kısmını 
lhnıal eden basit bir belediyecilik te
lakkisi ile çalışır. 

Halbuki modern belediyecilik, bun 
dan tamamen ayrı bir iştir. Modern 
belediye sistemi, bütün halk hizmet
lerini bizzat görmeyi ve üze~ne al
lllayı istihdaf eder. Bizde belediyeci
lik pek yeni olduğa için, vazifeleri, 
hak ve salahiyet hudutları da yeni an 
laşılınıya başlamıttır. Onun için İs
tanbulda tatbik edilen basit belediye
tilik sidem;.aı mazur görmek li.zım
dı~. 

İi'akat şimdi artık hükumette dev
letçilik sistemine muvazi olarak bü
tün halk hizmetlerini üzerine alan 
lnodern belediye sistemini de kur
lııak lazımdır. 

* .lliik~m tin modern 'b lcdiye siste-
bıi hakkındaki düşüncesini (Ulus) ta 
Çıkan "Halk hiz~etinde yeni mües
~seler,, başlıklı yazı kısmen izah et
bıektedir. 

Bu yazıda deniliyor ki: 

trı ecl>evletçilik prensiplerine göre u
t ~nu ve hususi menfaatler karşılaş-
1 takdirtı" , .. "'umi menfaat daha 

11
""el gelir, yani, devletin cantiQvı 
:~hıslardan fazla düşünmesi icap et
bii esa~ına göre umnmi menfaat 
er şeye takaddüm eder. Kütlenin 

;edeni ihtiyaçları olan amme mües· 
;elerini kurmak ve işletmek bir ka
\t ttç, bir kar mevzuu değil, belki blı 
~~ıif~ mahiyetini almaktadır. Bu va
ti) eltin birçok naha eserleri gibi ve
hiıeıı vergilerle bedava görülmesi ka
~~~ o içtimai heyete ne mutlu ... Bu 
~ ll olmazsa ancak işletme masra
·>, 1 teıntn edecek asgari blı tarife ile 
il\ h halka hususi tenzilatlarla bu 
.. :«l~ni vasıtalardan uami istifade 
tt}ılnıesi esas olarak kabul edilmek 

'4lt, 
'l'·· 

ll\ii. 11tkiyede her Tiirk vatandaşının 
ttı,;ef feb olarak. mesut olarak her 
ltı11ıı.eni vasıtadan ucuzca istifade et
"~·~ni devlet kendisine bir gaye ve 

ll e edindiği malUm.dur. 

'ttı;~kiye Ciimhuriyeti lJiikômeti 
'11, b Vatanındaki vatandaşlara temiz 
t~~ 01 ışık, emin, muntazam ve u
tlliJt "'•kil vasıtası ve saireyi devlet
'rıiıı Ve aosyal yardım zihniyetile te
~iııt~ttneyi bir vazife ve bir ideal bil-

ıı ır. 

ile·· 
~İ.ilblltnlmizin ana prensiplerinden 
'rı\i errı olarak halk hizmetindeki 

esse l 
hıışı se er hakkındaki esasların 

•taları 1 . b·ı· . ı şun ardır dıye ı arız: 

~ei- - llalk hizmeti mlicsseselerinde 
t Vatand ·ı Y• llrffe) . aşın istifade edebı ecegı 
b11 <>lb~rın tatbikını temin etmek ve 

... 1 trı .. 
):ull 1 uesseseleri bir kazanç mev-

0 trıakt 2 an çıkarmak· 
..... - llaJk h' ' • . 
.ı.urk· ızmeti müesseselerını 
l . 'Yenin h 
)'ı bir er tarafında vatandaşın 
'rıak. tarzda istifadesine hazır kıl-
. l<:anuni 11ni terrı· mevzuatımız halk hizme-

ihtltıırrı •n . edetek müesseselerin ço· 
blt ası 'tnk' 
l 

1\lsi id anlarını belediyelere, 
ed' ıııreiere k" . . . l 1Yeler n • oy bırliklerıne, Be· 
arıa kurutnkası gibi hususi maksat-

D\uş '-- d' .. 1 . a.re ı muessese enne 

TAN 

Amerika Cümhurreisi B. Roosevelt'in refikası 

kuvvetli 

Amerika kadrnlığmm seviyesini yük s\)):.mm seltmek için geceli 

ehemmiyet verdiği 

annelere bir ücret 

gündüzlü çalışan 

bir mesele, ömürlerini 

bir şahsiyettir. Onun son günlerde 

evde geçiren ve çocuklarrnı yetiştiren Müsbet Tenkit, 
Menfi Tenkit r<l . t.. • '!&' 

Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
bağlanmasıdır. 

yazdığı bir 

bu tezini müdafaa ıçm Roosevelt'in 

naklediyoruz: 

Bayan 

mtkaleyi 

a a a 

Devlet bütün annelere 
bir· ücret bağlamalıdır! 

Geçen gün "Allahaşkına bana sor· 
mayın,, diye bir yazı yazmıştım. Bu 
yazının mevzuu gazetelerin malumat 
toplamak, fikir almak üzere müra
caat ettiği birçok yerlerden bu ceva
bı alması idi. Buna itiraz etmiş, her
kesin fikrini, umumi menfaatler he
sabına söylemesi lazım olduğunu id
dia etmi~tim. 

Bir mek~ aldım. İmzasından 
kim olduğunu anlamadığım, fakat 
üslUbundan Feleğin çemberinden geç 
miş bir adam olduğunu tahmin etti· 
ğim bu zat diyor ki: "Fikir söylemek 
aşağı yukarı bir şeyi müdafaa etmek 
veya tenkit etmektir. Tenkide kimse 
tahammfll etmiyor. Herkes methe
dilmek istiyor. Siz ne kadar temiz, 
ne kadar memleket hesabına tenkit 
edereseniz ediniz, bu sizin için mü
nasip anı gelince, bir idbar vesilesi o
luyor.,, 

B irkaç konferans :'er 
mek üzere yaptıgun 

br seyahat sırasında aldığım 
bir tezkere şu imzayı taşı-
yordu: 

"Sizi dinlemiye vakit bulamı-

yan bir anne,, 

Fakat tezkere uzun bir hi
kayeyi anlatıyordu ki, onu 
şöylece hülasa edebilirim: 

"Ev işleri1c o kadar meş~lüm 

Yazan:~~~ 
ı ı :1 Bn. Franklin Roosevelt 

ki bir lahza istiraha edemiyo~---·" 
r~ ve evimden çıkamıyorum. Fa
kat buna mukabil öğrenmek istedi
ğim bir şey var: Ben bir işçiye nis
betle üç misli, beş misli fazla çalışı
yorum. Bu çalışmal;t-1'. y.ü;r;ünden b.1r 

konf,,....,.ııS dinlemek ıçm de vakıt 
bulamıyorum. Vaziyetim bu mer -
kezde olduğuna göre, benim de bir 
konferans dinlemek için benim de 
bir şey kazanmıya hakkım yok 
mu? Dünyada en çok iş gören in -
sanlarannelerdir. Fakat kendileri
ne hiçbir şey yapılmıyan bir kim
se de varsa, yine onlardır. Bir an
ne mütemadiyen çalışır, bütün eğ
lencesini unutur, fakat ayni za
manda hiçbir şey kazanmaz. Onun 
için Bayan Roosevelt: Size soru -
yorum, annelere birllZ hak vermek, 
biraz boş vakit temin etmek ve 
mümkünse bir ücret, bir kazanç a
yırmak doğru olmaz mı?,, 

Amerika Cümhurreisi B. Ro0&etJelt ı1e refikası 

re, onun heyeti umumiyesine bir 
kıymet bi_çmek dalına eldedir. 

1 smini kaydetmek istemedi
gim bir nazır, bu yolda ha

zırlanacak projelerin hiçbir veç
hlie tahakkuk ettirilemiyeceğini 

söylemiş, daha sonra şunları ilave 
etmişti: 

- Aile kadınlarına böyle bir üc
ret bağlandığı takdirde bunu han
gi bütçe temin edebilir? 

Cevap verdim: 
- Bunu temin edecek olan büt

çe, kadınlann çocuk doğurmıya 

karşı grev yaptıkları takdirde sizin 
de doğumları teşvik için rey vere
ceğiniz bütçedir! 

Ve ilave ettim: 
- Herkesin kendini en agır 

yüklerden ve son derece mahdut 
bir ufuk içinde mahpus yaşamak -
tan kurtulmak istediği bu devir
de anaları esaret içinde yaşatmak 
reva mı? Ana gibi aziz, şerefli ve 
değerli vir varlığa bu zamanda ezi
yetli, ve mihnetli, fakat hürriyet
siz, ümitsiz ve ufuksuz bir hayat 
sürdürmeyi bugünün hassas vic~ 

danı nasıl kobul ediyor? 

Devlet ve millet için bütün me
murların topyekun çalışmaların • 
dan daha çok, daha samimi ve da
ha fazla bağlılıkla çalışma anala
rın devlet bütçesinden istüadeye 
hakları neden kabul olunmasın. A
nalar, varlıklarını, cesaretlerini, 
gençliklerini ve vakitlerini feda et
tikleri memleketten neden hisse -
dar olmasınlar! 

Fakat analara ücret nas1l mı 
verilir? Metot konuşulabi

lir ve bu metot bir saatte kararlaş-

tırılabilir. Lazım olan paranın ne
reden tedarik edileceğini mi soru
yorsunuz? 

Bu da kolaylıkla hallolunabi
lir. 

Çünkü, bütün asil ve insani da
valar için para bulmıya imkan var
dır. Hele annelere yardım için mu
hakkak ki bol bol para bulmak 
mümkündür. 

Fakat bizim bu yoldaki müca
delemiz henüz başlamak üzeredir. 
Ve bu ;mücadeleyi sonuna vardır -
mak için elimizden geleni yapaca-
ğız. · 

Günün birinde bu gayenin tahak
kuk ettirileceği zerre kadar şüphe 
götürmez. 

Kafa Şişirme 
ve Bıktırma 

[Ya.zan: Gönül Doktoru] 
Yetmiş beş yıl önce Napoleon Bo

napart'ın yeğeni t)çüncü Napoleon 
o vakit dünyanın en güzel kadını sa
yılan Kontes Teba Mari Öjeni'yi sev

B u mektubu aldıktan sonra 
Amerika kadınlar ofisine 

müracaat ettim. İki gün sonra da 
evde çalışan annelerin hürriyeti ve 
mali muhtariyeti için büyük bir 
mücadele açmıya karar verdim. E
sasen bir annenin geçirdiği güç ha
yatı daima düşünüyordum. Onun 
sQ lışmalarile alakadar olan, bu ça
lışmaları ta.n~im eden, onun huku
kunu tekeffül eden hlçbir kanun 
yoktu. ı----"""---·-------------------------- di ve onunla evlendi. 

Fakat, Amerika kadın cemiyeti 
mesele ile derinden alakadar ol -
muş ve Amerikan kadınlığının tam 
halasını temin edecek bir program 
hazırlamıştır. Bu sayede erkek ile 
kadın arasındaki en son ayrılık ta 
kalkacaktır. 

Evinde çalışan bir Jtadın cemi

yetten, çocuklarının sayısile müte

nasip bir ücret almalıdır. 

Mesela üç çocuk sahibi olan bir 

annenin yaptığı iş, herhangi daire 

veya fabrikada ~alışan erkeğin yap 

tığı iş derecesinde müşküldür. O 

halde fabrika veya dairede çalışan 
kadına ücret veriliyor da niçin e
vinde çalışan kadına böyle bir üc
ret verilmiyor? 

Gerçi o kadının çalışma saatleri
ni tahdide imkan yoktur. Fakat, 
yaptığı işin kemiyet ve keyfiyetini 
hesaplamak çok kalaydır. Mesela, 
üç çocuklu bir ev kadınının çalış
malarını, haftada kırk saat çalışan 
işçi ile denk tutmak kabildir. Ço
cukları daha çok olan kadınların 
ücretlerini bu nisbet dairesinde ge
nişletmek mümkündür. 

Bir ev içinde mesaiye hasrolu
nan vakit tahdit olunmadığına gö-

ve nihayet milli bankalara vermiştir. 
Bunların muayyen gayeye erişmek 
için elbirliği ile çalışmaları, devletin 
de yardımlarile, dün on taneden iba
ret olan bahse mevzu müesseseleri bu 
gün iki yüze çıkarmıştır, yarın, mu
hakkak ki, birkaç misli artıracaktır.,, 

Bu yazı, belediyelere modern ça
lışma işinde bir program çiziyor gi
bidir. Bu programı ilk tatbik etmek 
mecburiyetinde olan belediye de İs
tanbul belediyesidir. 

r u- - • -
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BABALIK DAYASI 
- iV -

Evli bir kadın babalık davası ika- sebette bulunmıyacağını farzetmiş
me edebilir mi? Bu suali biraz açnıa- le.rdir. Binaenaleyh, kadının baba
yı faydalı buluyorum. Sualden mak· lık davası ikame edebilmesi için, ev
sadıin şu: Meşru kocası olan bir ba· veli çocuğun kocaya ait olmadığı is
yan, dünyaya bir çocuk getirecek o- pat edilmelidir. 
]ursa, bu çocuğun bir başka erkekten Nasıl ispat edilebilir? 
olduğunu mahkemede iddia edebilir Mesela; koca çocuk hakkında red da
mi? Ve bu, iddiasını hakim dinler vası ikame eder ve karının gebeliği 
mi? sırasında fennen baba olmasına im-

Sualin cevabını, Türk Kanunu kan olınadığı ispat edilirse, çocuğun 
Medenisinin "303,, üncü maddesi ve· babası kendisi olmadığına dair mah-
riyor. Bu madde çudur: kemeden karar alabilir. 

. ."Ana, gebe kaldığı zaman evli. İşte böyle bir karardan sonra, ana, 
ıdıyse; babalık davası, ancak ço- b k b. k ğ" v b b ı 

v • v ,., aş a ır er e ın çocugun a ası o -
cugun nesebı <ıahih olmadıgına ha· duy u · t k Ik b·ı· K d . . . . gun ıspa a a ışa ı ır. a ın, 
kım hilkmettıkten sonra ıkame e- bu k k l h" b' b b ık d dT er e a ey lne ır a a ı avası 

ı ır. açar. (Bu davada kadın, bundan ev-
Bu takdirde, babalık davasının velki makalelerimde yazdığım gibi 

ikamesi için muayyen müddet, ne- hareket etmcTidir.) Fakat, kocası ile 
sebin sahih olmadığı hakkındaki münasebette bulunma ihtimalinin 
hükmün sudurundan itibaren baş- kuvvetli olduğunu. dava edilen er
lar.,, kek daima mevzuu bahsedebilece-
Şimdi de, beraberce bu maddenin 

11e demek istediğini tetkik edelim: 

Bir çocuğun babasının kim olduğu 
mahim olmı~·abilir. Fakat herhalde 
muhakkak birşey varsa -ki onda 
hep müttefikiz zannındayım- o da 
bi rçocuğun iki babası (!) olamaması
dır. Bu vaziyet karfısında, çocu· 
ğun babası ya kadının kocasıdır, ve
yahut ta başka birisidir. Fakat, ka
nunen, evli bir kadının çocuğu koca~ 
sına aittir. Çilnkil kanunu yapanlar, 
kannın kocasından başkası ile müna 

ğinden, bu ihtimalin mevcut olamı
yacağını da ayrıca, kadın ispat et
melidir. Mesela: Kocasının gebeliği 

zamanında çok uzak bir memlekette 
bulunduğunu, yahut ta, kocasının 

bu müddet zarfında hapisanede bu
lunmuş olduğunu ispat etmesi gibi. 

Bu gibi hallerde, dava edilen er
kek, kadımn kocası ile münasebette 
bulunma ihtimalinin varit olduğunu 
ortaya siiremez. 

l•mail Kemal ELBIR 
(İstanbul Barosunda Avukat) 

Nedimleri bu kadının meçhul bir 
İspanyol kontesinin kızı olduğunu i
leri sürerek Napoleona onunla evlen
memesini tavsiye ettiler. Çünkü kızın 
bir imparatoriçe olmıya layık olma
dığını iddia ettiler. Fakat Napoleon 
onlara şu cevabı verdi: " Ben hane
dandan olup ta tanımadığım bir ka
dın yerine sevdiğim ve hüm1et etti
ğim bir kadmı alıyorum. Buna kimse 
karışamaz.,, 

Napolcon ve karısı zengindiler, gü. 
zeldiler, sevişiyorlardı. Hayatta me
sut olmak için ne lazımsa onlarda 
vardı. E\'lilikte mesut olmak için 
bundan daha müsait şerait olamaz
dı. 

Fakat saadet ışığı çok sürmeden za
yıfladı ve biraz sonra söndü. Napole
on karısını imparatoriçe yapmıştı. 

Deli gibi seviyordu. Fakat ne para, 
ne mevki, ne sevgi Öjeni'yi kıskanç 
ve hırçın olmaktan menedemedi. 

Öjeni, müthiş kıskançtı. Şüphe i
çinde yaşıyordu. Kocasını blı an yal· 
nız bırakmıyordu. Napoleon devlet 
işlerile meşgul iken çalışma odasına 
girer, gayet mühim münakaşalarda 

araya girip sözünü keser, başka ka
dınlara iltifat eder korkusile yanın
dan ayrılmazdı. Napoleon nereye gi
derse &itsin, o da ~tutlaka arkası
na takılırdı. Birçok sarayları olan, 
miihim devlet i. leri ile meşgul olan 
Napolcon hususi konuşacak bir ver . . 
bulmaktan kafasını dinlendirecek bir 
sükuttan mahrum olmuştu. 

Fakat netice ne oldu. Bunu tarih
ten aynen dinliyelim: 

"Napoleon karısının bu izacatın
dan o kadar bıkmıştı ki, bazan gece
leri sarayın gizli arka kapısından 
kaçar, ya nedimlerinden biri ile şe
hir sokaklarında bir vatandaş gibi 
dolasır, ve aenis bil' nPf P<ı 111mn'D .... 

• Bu ifade tecrübeli bir ağzın ko· 
nuşmaşına benziyor. Bu cümleyi O· 

kuyunca sahibine hak vermemek 
mümkün değil. Doğru .. İnsan denen 
mahlUkların çoğu tenkitten korku
yor. Bu korku, ne sadece şahsiyeti
nin küçültülmesi ve beğenilmeme

sinin korkusudur, ne de ,Yalnız men
faatinin zedelenmesi korkusudur. 
Tenkitten korkmada bu iki ami\ me\'• 
cuttur, fakat tenkit korkusunun en 
büyük amili acizdir. 

Kusur işlemiyen, yanlış hareket et 
miyen insan mevcut değildir. Fakat 
bu hata samimiyetle, bilmiyerek iş
lendiği zaman, samimiyetle itiraf e
dilir. Ve bu itirafta büyük bir cesa
ret vardır, hüsnü niyet vardır, ken· 
di kabiliyetine güvenme vardır. Ha· 
tayı tamir için elindeki iktidarın ver· 
diği müsamaha vardır. Kendine gü
venen adam tenkidi dinler. Haklı ta
raflarını kabul eder, ve bunu samimi 
bir ikaz telilkki eder. Her ne pahası· 
na olursa olsun, tenkitten korkan, 
aczinin meydana çıkmasından ve 
tenkidin kendisine getireceği ıdbar
dan çekinen adam da, umumi men
faatlerin üzerine basıp, kendi egoiz
mini ortaya koyan adamdır. 

9 
Yukardaki fikri ortaya koyan tec· 

rübeli şahsın, bu iddiamı tecrübesiz
ce bir iddia telakki edeceğini biliyo
rum. Maamafih bu hususta tecrübe
lerim de vardır. Çok defa ağzım da 
yanmıştır. Buna rağmen umumi men 
faatlere taalluk eden meselelerde sus
mayı. bir insan küçilklüğii telakki et
mekten kendimi kurtaramıyorum. 

Tenkidin iki faslı vardır. l\tüspet ten
kit, menfi tenkit. Tenkit miispet sa· 
hasında faydalı, lüzumlu, hele bilgi
ye dayandığı takdirde yol gösteren, 
inkişaf ve terakki yolunu aydınlatan 
ışıklı bir fenerdir. Menfi sahada ten
kit, yalnız yıkmak, yalnız bozmak 
ve çürütmek istiyen bir bozguncudur 
ki, gayesi yapmak ve yol göstermek 
değil, açılan yollara bomba koymak
tır. Bu kötü niyet, o kadar becerik· 
siıdir ki, satırların ve fikirlerin üze· 
rinde hemen sırıtır ve bundan kor
kulmaz. Çünkü kötü niyete itibar e· 
den hiçbir efkfırı umumiye yoktur. 
O halde miispet tenkitten korkmıya
lını, karanlık sokaklarda insan dü
şer. 

lışırdı. 

Öjeni'nin kıskançlığı kocasını e
li~~en kaçırmış, saadetini yıkmış, e
vını bozmuştu. 

Kıssadan hisse: Lüzumsu:ıı: kıskanç
lıklarla kocanızın kafasını şişirmeyin. 

Şeytanın saadetini bozmak için ce
hennemde icat ettiği en tehlikeli si
lah budur; Erkeği bıktırmak. ... 

Şişlide Lemis Mısırlı : 
Sevdiğinizle evlenmek istemekte 

hakhsın'ız. Fakat ailenizin arzusuna 
rağmen bunu yaparsanız akıbeti teh
likeli olabilir. Kararınızı ''ermeden 
evvel bu akıbeti iyice dı·ı·~·· . 1A . :?unmenız a-
:r.ımdır. Sevdigy iniz erkek . . 1 

sızın c ev-
lenm~~ arzusunda samimi midir. Ya-
rınk sızı ailenize karşı miidafaa ede-
ce midir? Yok 1. · . . sa eme anc kavuştuk-
tan .son~a sızı ~·arı yolda bırakmak 
tehlıkesı var mıdır? y k . . · arın te rar aı-
lenrze dönenıiyeeek surett hi1tün 
köprtileri yıkmak sizin için etehlikeli 
olını~·acak mıdır? 

Biitün hu sua11erin 1 t'evap arını a-
raştırınız ve kararınız .. . 
i 

1 ona gore ven-n z. 
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Stadlar ~ 

Pera Takımı, 
Stadyom 
Kupasını Aldı 

Bu hafta Milli Küme maçlarının 
istirahat devresi olduğu için büyük 
takımlarımızın müsabakaları yerine 
muhtelif stadlarda hususi maçlar 
yapılmış ve gayrifedere klüpler ara
sında da kupa maçları oynanmıştır. 
Taksim stadında yapılan karşılaşma
ları sırasile yazıyoruz: 

Şifli • Arnavltköy : 

Günün ilk karşılaşması Şi~l 
Arnavutköy B takımları arasında 

Beyog"lu Halkevinin tertip ett:ği yürüyüf mÜ•abakcuına iıtirak eden atletler yapıldı. Ve Şişli 1-0 galip geldi. 
!kinci karşılaşma, geçen hafta niha

• ~!!ii!!!~iiiiiiii0~~~iiiiiiii0~iiiiiiii0iiiiiiii~---~~( yetlenen lig maçlarında şampiyonlu-

ANKARADAKI MAC 
Viyanalılar, Ankara 

Muhtelitini Güzel Bir 
Oyunla 5 - O Yendiler 

henüz pek genç ve tecrübesiz olan 
ve böyle temsili maçlarda oynatıl
ması doğru olmıyan Küçük Mustafa
nın ayağında ziyan oldu. 

Biribiri arkasına yediği iki gol
den sonra biraz kendini toparlar gi
bi görünen kaleci Fuadın yaptığı bir 

DünkÜ Bisiklet ğu kazanan Şişli ile ikincisi Arna-
vutköy arasında stadyom kupası için 

Yarışlarının yapıldL 
• Adnan Akının idaresinde yapılan 

Neticelerı 1 
1 

bu maça takımlar en kuvvetli kadro--

' 

larile çıktılar. Yalnız Şi§li takımın-latanbul Blılklet Ajanlıilı tarafın-
dan tertip edilen ve 938 latanbul bl· ' da meşhur Vahap oynamı:y-OJ'- ~na 
rlnclılnl tay in edecek olan eerl blılk· ı Şişlinin saldan yaptığı Sert bir akın
let yarıılarının dördUncUıO, havanın 1 la başlandı. $abanın fazla çamur ol
yailmur ve rUzglrlı olma••"• rail· ması oyunun zevksiz bir şekilde de
men, dOn Mecldlyek!Sy - Kefellk6y ı ! vamına sebep oluyordu. Şitlinin e-
araaında ve 40 kilometre Ozerlnde ya- •• k .. h iml . lS · i d;;:ı.;.ika 

., nerJı mu ac en ınc - -pılmıftır. u. mi 
Neticede SOleymanlyeden Harallm· dan itibaren oyun üzerinde h1&11o.i -

bo bir ıaat on dört dakikada bu me· il yeti tesis ettiler ve kalecinin elinden 
'ufeyl katederek birinci olmuftur. Fe· topu kapan Nobann Şiflinin birinci 
neryılmazdan Torkum Klreçburnu golünü yaptL 
virajında düftUilUnden üg dakika " • 
farkla ikinci geımıt\ır. Bu sayıdan sonra oyun mutevazın 

Galataaaraydan Muhıln, yarııı ter· bir şekle girdi. Her.iki taraf bir çok 
ketmıttır. ı gol fırsatı ele geçirdilerse de saha-

• " nın çok çamur oluşu bu fırsatların 

Demedi amma, kadına karşı da 
bir al8.ka duymuyordu hani. Sırf 
nezaket icabı soruverdi: 

- Demek bu erkeklerden bir iki 
si ile başınız derde girdi?. 
Kadın yine o yumuşak sesile ce

vap verdi: 
......,..?nlh~a birile ... 
Kadın o kadar küçücük, kendisi 

de o kadar dev gibi kocamandı ki, 
onun sesini, sanki dizlerinin aşağı
sından duyuyormuş gibi geldi Ge
orge'e .. Onun için, söylediklerini 
zor duyuyordu. Doğrusunu isterse
niz, dostumuz George pek yorgun 
du bu gece. 
Kadın: 

Ankara, 17 (TAN) - İstanbul 
muhteliti ile yaptığı karşılaşmayı 
3-1 kazanarak şehrimize gelen A· 
vusturya takımı bugün ilk karşılaş
masını Şehir stadında yapacaktL 
Fakat, sabah başlıyan ve bir aralık 
şiddetini arttıran yağmur günlerden 
beri beklenen bu büyük maçı gör
mek için hazırlanan meraklıları bir 
ıukütu hayale uğratmış bulunuyor. 
Hızını kaybetmekle beraber saat 12 
ye kadar devam eden yağmura rağ
men stadyuma giden büyük cadde 
kesü ~ir meraklı ile dolu idi. 

kaç güzel müdahale gollerin ziyade- Yürüyücülük: 
!eşmesine mani oldu. 

kaçmasına sebep oluyordu. ilk dev
re bu vaziyet değişmeden 1-0 Şiş
linin üstünlüğü ile nihayet buldu. 

- Evet bilhassa, birisile.. diye 
tekrarladı.. Onun için de geceleri 
buradan yalnız başıma geçmiye kor 
kuyorum. Hadise eskidir. Birkaç 
sene evvel oldu amma, teferrüatı 
noktası noktasına daha hala aklım 
da .. 

30 ncu dakikada muhteliitin tekrar 
!kinci devreye Arnavutköylüler 

büyük bir azimle başladılar.15 inci 
dakikada yaptıkları seri bir hücum-

- Herif sizi çok korkutmuş ola
cak .. 

Saat 16 da, evvela Viyanah iut
bolcüler, mai pantalon, beyaz zemin 
üzerinde mavi bir kuşağı taşıyan 

formalariyle sahaya çıktılar. Kısa bir 
fasıladan sonra yeşil renklerile An
kara muhteliti sahada göründü. 

sağdan inkişaf eden hücumunu Vi -
yana müdafaasının hatalı durdurması 
üzerine hakem firikik cezası verdi. 
Bu suretle firİkikten gelen top ka
le önlerinde talmmnnz 'leb\lft! gtızel 
bir vaziyet lb~ etil ise de Haaanın 

Halkevin:n 
Müsabakasına 
25 Atlet Girdi 

• da kalecinin göesüne çarptı. Geri ge 
len topu solaçık _ıeti~rek içeri l!t
tı ve ·ıakTriilar beiaı:>efe vaif yete gır-

- Onu bilmem. Fakat şurasını 
da inkar edemem, hayatımda görüp 
geçirdiğim en büyük hadise bu ... 
o 8 -. üsı iıagUtL.; ıu <>:ıı .ıaluı t..a• 
zanmak mecburiyeıinde idim. Sir .. 

havadan bir vuruşu meseleyi hallet- Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 
ti Muhtelitin Viyana kalesini sık sık ed"l .. .. .. ·· bak d -. ' . ı en yuruyuş musa ası, un, 
ziyarete başladığı sıralarda kalecı - T k . M 

1 
k j d k ra 

. a sım - as a an arma a -nin bloke edemiyerek elınden kaçır-
Mutat merasimden sonra, takım

lar karşılıklı sıralandıkları zaman 
Ankara muhtelitini şu kadrosu ile 
görüyoruz: 

dığı toplara çok bati bir surette ha- kolu - Şişli Trnmvay deposu ara
reket eden muhacimlerimiz yetişe - sında olmak üzere 25 kilometrelik 
mediklerinden istifade edemediler. bir mesafe dahilinde yapılmıştır. 

Fuat - Saffet, lbsan - Keşfi, 
Cihat, Celal - Mücahit, Hasan, Rı
z.a, izzet, Mustafa. 

Bu şerait altında devam etmekte o- 25 atletin iştirak ettiği bu müsaba 
lan maçın ilk kısmı bu suretle 2--0 ~ ka neticesinde Beyoğlu Halkevinden 
Viyanalılann lehine neticelendi. İbrahim bir saat 57 dnkikada birin-

Buna mukabil Viyana takımı da 
fU şekilde idi: 

/kinci devrede: ci, Akınspordan Reno ikinci ve Pe-

Havliçe - Kaller, Şmavs - Lod
von, Hofmann, Mahumolzer, Arı

mann, Fişer, Baryli, Kadner. 

İkinci devrede Ankara takımında radan Jan üçüncü olmuşlardır. 
ufak bir iki tadilat yapılmış, sol mü- Takım itibariyle Beyoğlu Halkevi 
dafaaya Sabri, sağ muavin yerine de birinci, Akınspor ikinci ve Kurtuluş 
Nihat getirilmişti. üçüncü gelmişlerdir. 

Hakem lzrnirli Saim Seymen'in 
idaresi altında başlıyan oyun şiddet
le esmekte olan rüzgara karşı uymı
ya mecbur kalmalarına rağmen top 
Viyanalıların ayaklarında ve bir an 
içinde kalemiz önlerinde göründü. 

Merkez mühacimin soliçe geçir
diği top, soliçin ani bir şütü ile An
kara ağlarına takıldı. Bu suretle 10-
12 saniye kadar çok kısa bir zaman 

Bu devre de Ankatalılar Viyana-

lılann oyun tarzlannı kabul ettikle

rinden ve şiddetini arttıran rüzga

nn da aleyhlerinde olması Viyanalı
lc.ırın işini kolaylaştırıyor, buna mu-

kabil de müdafilerin yükünü bir kat 

daha ziyadeleştiriyordJt. 

zarfında ve büyük bir maharetle ya tifade etmesini bilen Viyana takımı
pılmıştı. Derhal Viyananın hakimiye 

nın şütör ve fırsatçı soliçin sıkı bir tine geçen oyunun kalemiz için ol-

Ankaranın devam etmekte olan bu 

bozuk oyunu karşısında çok iyi is-

dukça tehlikeli olacağı aşikardL vuruşla 7 nci dakikada takımına ye-

llk akınımız soldan oldu. Anka- ni bir gol daha kazandırdı. 
ranın yaptığı bu çok sıkı inişi Viya- 9 uncu dakika: Viyanalı muhacim 
na müdafaası büyük bir zorlukla ve ler yine Ankara kalesi önlerinde .. 
ancak kornerle durdurabildi. Fakat Merkez muhacimin çok uzaktan çek
atılan korner bir netice vermedi. tiği şüt, kaleci Fuadın ofsayt düdüğü 
Viyanılar kabul ettirdikleri oyun çalındığına zahip olarak durması ne

sistemleriyle kalemizi adamakıllı taz ticesinde top kolaylıkla dördüncü de
yike başladılar. Buna mukabil de fa ağlara takıldı. 
Ankara müdafaası muvaffakıyetsiz· 15 inci dakikada solaçık bariz bir 
ve bozuk bir oyunla bocalayarak to- ofsayt vaziyetinde aldığı pasla takı
pu uzaklaştırmakta müşmülat çeki- mının beşinci golünü sıkı bir köşe 
yorlar. vuruşu ile yaptı. Bu gol halk tara-

9 uncu dakikada tekrar Viyana fından ıslıkla protesto edildi. Fakat, 
kalesi önlerine gelen akıncılanmız, olan olmuş ve maç yeniden başla
soliçin ofsayt vaziyetine düşmesi yü- mıştı. 

zünden elde ettikleri mükemmel gol Büyük bir enerji ile yeniden talii-
vaziyetinden istifade edemediler. ni denemiye kalkan takımımız çok 

Kalemize, biribiri arkasına akın güzel bir gol fırsatı daha kaçırdı: 
yapmaktan h:ıli kalmıyan Viyana ta- K . Mustafa kendisine atılan bir 
kımı, ikinci golünü 14 üncü dakika- pası kovalıyarak. karşısına çıkan mü 
da sağiçleri vasıtasile yapmıya mu- dafii de atlattıktan sonra !viyana ka 
vaffak oldu. Oyun bu suretle lesine doğru süzüldü. Kaleci muhak
daha ziyade Viyanalılann baskısı al- kak olan bu gole mani olmak için 
tında ve büyük bir süratle devam edi- yerinden fırladı. Fakat Küçük Mus
yordu. tafa bunu da meharetle geçerek he-

2S inci dakikada muhtelitimizin nüz yerde yatan ve geriye rağmen 

Viyana kalesine yaptığı bir inişi de boş kalan kaleye yaptığı vakitsiz ve 

Ankarada Bisiklet 

.. Yarışları Kaldı 
Ankara, 17 (A.A.) - Bisiklet a.-

janlığı tarafından tertip ve ilan edi

len Vites eksersisleri, bu sabah Ak-

köprü suvari kar:lkolu önünde bir 

kilometre mesafe üzerinde yapılacak 

tı. 18 bisikletçinin hazır bulunduğu 

bu ekzersislere s~bah saat 10 da ha-

fif bir yağmur altında ba~lanmışs."l 

da gittikçe şiddetini artıran . yağmur, 

ekzersislerin devamına imkan bırak

madığmdan hakem heyeti karariyle 

başka bir güne bırakılmıştır. 

Bir hafta geri bırakılan seri ya

rışların altıncısı, 24.4.938 pazar gü
nü sabah saat dokuzda başlamak ü
zere 75 kilometre mesafede ve Çu
buk köyü yolunda yapftacaktır. 

isabetsiz bir vuruşla takımının yega 
ne şeref sayısını kaçırmış oldu. 

Oyunun sonlarına doğru yine K. 
Mustafanın Viyana kalesine gönder 
diği top gol posta çarparak geri gel
di. Fakat güzel oynıyan Viyana mü
dafilerinin uzun vuruşlariyle kale
den uzaklaştırıldı. 

Oyunun bundan sonraki kısmında 
netice üzerinde bir değişiklik olma
dığından maç bu suretle 5 - O Viya
nalılnrın galibiyetiyle nihayetlendi. 

Viyanalı futbolcüler, yann, Anka
ragücü - Gençlerbirliği muhteliti 
ile bir .maç yapmayı kabul etmişler
dir. 

diler. 

Şişli, bu golden sonra bütün ener
jisini kullanarak hücuma geçti. Ve 
hemen iki dakika sonra penaltıdan 

tekrar galibiyet golünü yaptı. Ve ar
tık tamammile hakimiyeti alan Şişli 
mühacimleri üstüste ild gol yaparak 
maçı 4--1 galibiyetle bitirdiler. 

Pera - Galata•por : 

Esasen iki liram vardı. Oturdu
ğum yere haftada beş İngiliz lirası 
veriyordum. O zamanlar gayet lüks 
yerlerde görünmek mecburiyetin-

Tekirdailı 

Tavşanlıda ... 

-ı 
1 

Gayrifedereler arasında günün 1- Tavşanlı, 17 (TAN) - Bahkesir-
kinci ve en mühim karşılaşması Pe- den dönen Tekirdağlı Hüseyin pehli
ra ile Galataspor arasında yapılacak van, trenin durmasından istifade ede 
olan stad kupası finali idi. Her iki 

rek kazamıza da uğramıştır. Tekirtakım galip geldiği takdirde kupayı 
alacağından maç saatinde tribünler dağlı Tavşanlı ve civar kazalannda 
meraklılar tarafından tamamile dol- her sene yapılmakta olan güreşlere 
muştu. davet edildiği takdirde memnuniyet 

Şazi Tezcanın idare ettiği bu ma- le kabul edeceğini söylemiştir. 
ça takımlar azami kuvvetlerile çık- ı. ..... """""'.--mııı!!---.... !"!"~~"!"""IOlll!I 
tılar. Pera takımında Fenerbahçenin yı Yedek Subay takımı 4-1 gibi bü-
santrhafi Angilidis oynuyordu. yük bir gol farkile kazanmıştır. 

Oyuna Galatasporluların hücumi· Maçtan sonra Barutgücü klübün-
le başlandı. Ilk dakikalarda seri ve de Yedek Subaylılar şerefine bir 
atak bir oyun tutturan Galatasporlu- çay ziyafeti verilmiş ve iki tara! 
lar, Pera kalesine birkaç korkulu da- . 

gençleri çok samimi dakikalar geçıçrkika geçirttilerse de daha tecrübeli 
mişlerdir. oyunculardan teşkil edilmiş olan Pc-

ra takımı, Galatasporun ilk hızını teh Dünkü Hususf Maçlar 
likesiz surette atlattı ve hakimiyeti 
ele aldı. Bu sırada Galataspor kaleci 
si de sakatlanarak oyunu terkedince 
müsabaka tamamile Peranın hiıkimi
yeti altına girdi. Kalecinin yerine ge
çen oyuncunun acemiliğinden istüa
de eden Pera mühacimleri Banbino 
ve Mesinizi'nin şütlerile lki gol ya
parak devreyi 2-0 galip bitirdiler. 

Kalecisinden mahrum olan Gala
tasporluların maneviyatları kırıldığı 

için, ikinci devre tamamen Galata
spor sahasında geçti. Ve Fırsatlardan 
istifade eden Perahlar iki gol daha 
yaparak oyunu 4-0 galip bitirdiler. 
Maçtan sonra stad müdürlüğü tara
fından Pera ve Galataspor takımla
rına birincilik ve ikincilik kupaları 
merasimle verildi. 

Bu oyundan evvel ayni klüplerln 
B takımları arasında yapılan maçta 
her iki taraf 2-2 berabere kaldılar. 

Yedek Subay, 
Barutgücünü Yendi 

Yedek Subay okulu futbolcuları 
dün Barutgücü sahasında Barutgücü 
takımile karşılaşmıştır. Oldukça he 
yecanlı cereyan eden bu müsabaka-

Galataıaray - Anadolu: - Dün 
Taksim stadında Galatasaray ile A
nadolu takımları arasında hususi bir 
kar§ılaşma yapılmıştır. Çamur derya 
sı içinde yapılan bu karşılaşmayı Ga 
latasaraylılar 1-0 kazanmışlardır. 

Galatasarayın karşısında ezilmeden 
temiz bir oyun çıkaran Anadoluların 
aldıkları bu netice cl.dden şayanı tak
dirdir. 

Dün Fener stadında da Güneş ile 
Anadoluhisar, Fenerbahçe ile Istan
bulspor arasında hususi karşılaşma
lar yapılmıştır. 

Dünkü muhtelit maçında oynıyan 
ovunculanndan mahrum olan Güneş 
li-ler Fener B takımından üç oyuncu 
alarak Anadoluhisarla karşılaşıtlar. 

Bir gol panayiri halinde devam eden 
bu karşılaşmayı Anadoluhisar 5--4 
kazanmıştır. 

Fenerbahçe - Istanbulspor: -
Fener stadında günün ikinci karşı

laşması Fenerbahçe ile Istanbulspor 
arasında yapıldı. Baştan sona kadar 
hakim bir oyun tutturan Sarılacivert 
liler bu maçı 9-0 gibi yüksek bir 
sayı farkile kazanmışlardır. 

K adının sesi tatlı bir musiki 
gibi sanki dizlerinden geli

yormuş gibi yükseliyor. Kendisi
ni sarıyor, sanyordu. Delikanlı, yi
ne de dinlemiyordu. Curzon Street 
in sonuna gelmişlerdi. Kadın an
latmıya devam etti: 

- Pasajda yanımdan geçtiğiniz 
yer yok mu?. İşte tam orada ona 

seslenmiştim. Kısa boylu bir adam 
dı. Amma sizin gibi kibar birisi de 
l;ildi. Dedim ya, paraya da ihtiya
cım vartıı. Hem, efendim, insan 
kimde para vor, kimde yok!. Bir
den kestiremiyor k i_ Her ne hal 
ise, adam dönüp te bana • t?.vep ve
rince, yanlış kapı çaldığımı am .. -iım 
Olan olmuştu. Aksiliğe lüzum yok
tu. Adamla yanyana yürümeye baş 
ladım. İçimden tuhaf bir his kabar 
dı. Keşki, paramı yanıma almasay 
dım ... Allah vere de, pasaja canlı 
bir kul da111l~e, diye ~çir· 
\llln ı :tıııdcn. D una tl11----imk6n-yo 

tur. Zira gecenin bu saatinde, bu-
• ralarda kimse görünmez. Yalnıza

rada bir, o da devriye gezen poll&
ler gelerek sigara içerler. 

Bir an evvel Curzon-Street'e var 
mak için, acele ediyordum. Pasa
jın daha yarısına gelmemistih Jd, 
adam s1ksıkı kolumdan.yakaladı, -ve 
beni oldugum yerde duraurdu. 

Gözlerine bakmadım. Çünkü 011-

ların ne çirkin manalar saçtıkları
nı biliyordum. Yalnız sesini işit
tim: 

- Sökül paraları!. diyordu. _ 

Arkasından çantama saldırdı. 
Pudradan, kirli mendilden başka 
bir şey yok!. diye hızlanarak çan· 
tamı vermek istemedim. Fakat o 
asıldı. Ve: 

- Parayı verirsen, sana bira:ll 
"beyaz" veririm. (kokain demek :IS 
tiyordu) dedi. Öbür eliyle de cep
lerini kanŞtırmaya başladı. 

- Bağınrım!. . diyince, çantamı 
bıraktı , ben de serbest kaldığımı ati 
lıyarak Curzon caddesine doğru a
tıldım. Ben öyle ürkmüş, heyecan· 
lanmıştım ki, kalbimin çarpmasııı 
dan, adamın ensekökümdeki soıu
yuşlarını hissediyordum. İşte, ta~ 
bu geçtiğimiz noktada, birden herfı 
kolunu arkamdan uzatarak ağıı
mı kapadı. Ve tam iki kaburga ıce
miklerimin ortasına da keskin. f• 
kat garip bir acının yayıldığıtıl 
duydum. Bıçak kadar keskin!. det" 
ler, ya .. ne doğru?. Hakikaten •
dam beni gayet keskin bir bıçaJt• 
la vurmuştu. Amma, o garip actSl 
o kadar şiddetli gelmemişti ban•·H 

Adamın soluyuşları, kaburgaları 
mın arasındaki o garip his, sonr• ." 
zaktaki saatin bir kere vuruşu .,it 
denbire karıştı. Diğer vuruşl~ 
duymadan (zira saat üç vardı) 0 

duğum yerde bayılmış kalmışı':; 
Ölümün bu kadar tatlı olacağını 
la ummamıştım. 

dS.t 

G eorge Tarlyon o ane lca ·ği 
yüne bakmak isterned1 

·ste-
kadını bir kere daha görmek 1 tcıı.· 
di Fakat "hanımefendi" edalı ., 

. "{ ırıı" 
dın çoktan kaybolmuştu. ~ .. ;ıc:• 
geçidin , korkunç duvarları y--

5
_ 

seliyordu. George koşarak µo:tı· 
dovn pasajından dışarıya çı 

Saat üçü vuruyordu. 
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Bu Yllın Emprime 
Modasından 

Zarif Ornekler 
Bu ilene ~prime modan her -

ned9Q fazla ~- Bahar 
~ nz tayyörleri ve kost1imlerln1n 

9kseriat emprimeden olacaktır. Em
Prbne kostümlerle elbisenin zeml

lllnin renginde ince pardösü veya 
trava karlar giyilmektedir. Emprime 
deaeınıeri ntabeten daha koyu renkli 
~ ço~ daha Nde deMnlidir. Eldiven 

°" çantaların da elbiselerin çiçekle
rile aüaleneceji tahmin edilmekte
dir. 

Empnme dbi8elerle giyilen pp- · 

blum eberisl waletlidlr. Vuaie'
lerde de geçen 1enekine nauraıı bır 
'-delik görülmektedir. 

Bu resimde (soldaki) siyah O.. 
.... renkli çiçeklerle lilslü emprime 

den yapılan elbi8enin v(lcudü yatnız 

kalçalara kadar dDdll bir plika;e ile ~ 
IÜ3lenmektedir. Kollar büzgülü vtt ' 
fiyonplıdır. Yakanın geni§ fiyonga-

11 aynca bir garnitür vazifesi gıôrı

llıektedir. . 

Saldakf resimde ayni elbise ko

JU renk bir pardösü ile görünmek

tedir. Pardösü bu !ene pek çok te

ladüf ecleceğlmiz pardösüler gibi ö

"'1 açık ve yakası tal biçimidir. Ya

b ile •telin orta'lmdan kumaş dilA· 

lbelerle iliklenmektedir. Etek ilstten 

Ba raimde, .iyala 

renlrli fi~elrl.,.le .a.lii em

primeJen ;rapıllftlf Wr el6i

•• örn•fl ile qni elbiHnin 
panloii alhndalft dUJ'llffllla 

priiyona: 

Kadına 
Faydalı 

ilgiler 

ftd••• ,..... ..,..,.. '* ..... 
cel._ .... ._. ....... ..,. 
mtılP .... ted.. ... duuhap 
~ U.u kapatıp te:. 
mb bir kaba ıbtlnüs. 

* Beyu peynire •laman 7a-parkea 
peynirin flurine çıbcak kadar suya 
bir miktar tm atuus. Tmun kili p. 
li• ıelmlJecqinl t87la etmek ~k 
kela1•· Tala •"Yll Wr 198"8 atı
na, eter ytbene ulaDMll'anın tasa 
karardır. 

* Mayenedıds bb 'Ve ça1tuk olsan 

isteneab llkl ltirmit "81uda unsı ... ,.. ...... .. 
Kesilen mayonezi dilzeltmesl pek 

kolaydır. Ayn bir kapta bir iki yu
murtayı iyice dövüp içine evvelce 
kesilen mayonezi yavq yavq içiri· ..... 

* Ellerinlzfn soğuktan çatlamaması 
için gliserinle ovunuz. Mutfak işle
rini ~ördükten sonra ılık suda birkaç 
dakib tutmayı itiyat ec:Hninig 

• • 
Yemek sofranızı çiçekle süslemeyi 

ihmal etmeyiniz. Çiçek hem iftahl· 
nızı açar, hem, taze bahar havasını 
odanıza getirir. Bu mevsimde, çiçek laıif kuplarla ayrılmaktadır. 

~ tedarik etmek pek kolaydır. 

............ ~··-·············~,~1·~~····· ... ~~~-~,·~~··~·····~ .... ~ .... ~ .... -.......••.... -.. ·····~········· 

Yemek 
Kitabı 

11..JMme: 200 ıranı un. 1150 ıranı tere7a

~ 1:z_ıram ıravyer pqnir1, 1 kahve ka· 

~nun ortası havuz gibi açılıp or
-..uaa konan tereyai el ile ajırtılıp 
"1ıılr de i14ve edildikten IODl"a aert
ta ._ muntazam bir hamur haline 

"1lıace,. kadar yulrulup 10 d•lrfk• 

~-Dinlenince yarım san-
aptıp bef8I' santim kutrunda da

~ .bsiur. Bu daireler hafif ,-aı
---. tepsiye birer NDÜID ara ile 

~ 6-rbıe yumurta Nnsl sürü- ı 
"- dereotu, susam ekilip orta flrın· 

ıa.20 dakika ptpriltr. 

* 

a.,nekli Em,triml 
lir Tayyör 

Pratik Ev 
Neler 

Kadını 
Bilmelidir? 

8 ugünkü ekonomik Ye aosyal fula adale yapacak hareketlerden 
• prtlar herkesi ve buıı.aa çekinmelidir. Ekııeriya biçimsiz olan 

ev kadınını gittikçe pratikleşmiya üst koldur, yani dirsek-le omuz ara
sevked1yor, hatta mecbur ~ırakıyor. SL Bütün vücudün güzellltt aibi kol 
Günün pratik kadını, eski kadınla· güzelliği de masajla elde edilebilir. 
ruı pek sıkıcı ve pek güç farzettik- Elinize bir krem •ilrÜP baş par
leri vaziyetlerin içinden kolayca çık matı fiıJa baıtıJiıarak aptıdan yu
masını blcereblllyor. karıya olmak suretile kolunuza ~ 

Eski evlerin hizmetçileri ve ahçı- gün bet dakikadan bqlıyarak glt
lan ile ~ ~iz ev kadı· tikçe arttuarak muaj yapınız. 
l\IDID yerini, bugün hem hizmetçi vo Kolun alt kısmını güzelleftirınek 
hem de evin hanımı mevkilnı idare içhı dirseğinizi sert bir yere dayayq> 
eden ayni umanda lrıowlna tma .- bilekten dirseğe doğru ovWmalıdır. 
nuile arkadafhk eden ~ &adıa ~JirJipüz ve ellerinia Cibi lrollan-
uım olJnuftur. nızı ılık sabunlu su ile yıkadıktan 

Kadıauı mübim vaztfelıtrinden* 90nr&r ldt ~ haftada bir iyi bir 
ri, kacumın veya lr,endinln eve ~ krem veya badem ~a~ ile Yftlatı-
~t eN. ftJ8 davetllz gelecek ta- ..nız. 
dar teklifsiz mlMfirleri ağırlamO• Kollaruıızm kan oereyanı hare-
tır. • te ptirip ifraıab tanzim etmek i-

Farezdelim, akpın 79dk1e kocanız çin abati ve akpm elinizle bileji
e"Vıe üç misafirle ıeldi. ,s-...... •s ldMlıD omusUtıma kadar ovunuz. 
anca Jreııdini. &öredir· .. ,,..... 8i\OD vOcudflD ifrazatını tanzim 
mıız?. etmek için arada bir kolonyalı su ile 

Misafirleri sanki haberli gelmit- bütün vücude friksiyon yapmak iyi 
ler gibi ajtrlarnak lhımdlr Becerik· olur. 
ll bir kadının Jıususiyetlerinden biri 
de çabuk karar verebilmektir. Siz M •• k 
de beceriklililinlzl gösteriniz. uş üllerinizi 

Derhal ateşte bir tencere ile kay- ı• 
nama.t üzere makarna suyu koyu- ıze Sorun 
ntız. Bir yandan da patates baflayın. 
Bunlar olurken sokağa kOfUp bittek Rer ev kadım birçok müşküllerle 
yumurta ve konserve bezelye teda: bqılafır, bilmediği ~ylert öğren
rik ediniz. mek ister. Bunları bize sorunuz ... Ev 

lat.nıı - MönlinU., biftek. haflannuf be- kacluıı., nuz, .ı.ın bütün amılannı-
talata dili kadar yumurta saruı zelye w patates üzıerine dökfftmüt za cevap vermeye çahpcaktır. 
lı:a ~!kla bir kAsede birkaç dald· ,mayonn ve makanıadır. Portakal Bundan başka kadın ve moda mev 
1ı.ı:u'iir. Yumurta sanlan iyice veya- elma, çiçek ve mumla dslene- zularma tahsis ~ bu sütun-

;;.~ bir kapk ıayttnyajı Uive d- ,.-aler! tıikı.. ~-~ziyafet sofrasından larda sizi alikadar eden leri görmek --.. a.. d- Jaket yandan Ugu .... • .c ~...-. lltedJtinlzf de bize y B la 
"lllr. 1: Jat ~ lıadar "" rı1r. Belde Ffildıitll ııtbl '""" bir Y~ ...-ıaı.t :ra1mz ın. fı.p.ını ......._ un "" 
..... 'f:~ içince bir lıapk daha ııo- - - ""'"· - ........ dl- nJnp - lıuıiiamqa ~ <eliz. yerine ııetımıeYe gayret ede
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' 
Ordunun Kızı 

GOLSOM 
Feclak6r llr Türk Kızının 
Şarktaki Hayatı ve Ölümü 

. G ..,terde tmnbal llOkak• 
rmclan çok ...... bir .... 

- ...,., l9Çt.l. AJajm ...... 

bot olarak Pim '* at --WPl
yordu. 

Bu ölü klmdl! lledrm __.. 9'
tl. •lbant ----Wrdil[ -
l<Unatta:n fQDlar'--Wı: 

Oenll• Bayan Gllllm ı.mtstle 

pnç blr ~mdı. Btnlr'Ulg mtı
ubakalaniıa Rlreh bayanlanmız a
rasında btriricl ~len Bayan G& 
ınım. Fahri adında bir süvari sü
bayımızla evleıımı.ti Kocuile be
raber Karaköseye dtmt.ıl. Orada. 
bütün muhitine fedakirhk ve ıtık 
•çmıe; yübek ruhlu bir Türk ı. 
dımnın, bulundulu muıliti ytibe1t 
mek içiJı neler yapabilecellni orta
ya koymuftll. 

B ir gün Gülsüm hastalandı. 

· İyice teşhJs edilmiyen bir 
hastalıktan öldü. Bütün Karaköee, 
bütün Erzurum. bütün bir ordu bu 
ölümün acısını duydu. Erzurumda 
bütün dilkkinlar kapandı. Bir aa
keri kuvvet. cenazeyi ilci Nat uza 
ja kadar teni etti. Eşi Fahri. eekl 
efsanelere liytk bir fedakarlık yap
tı. Kıymetli öliUfllrü bir kızap koy 
du. Günlerce karlar Ostünde Adeta 
kucaltnda taşıdı. Her dakika ~ 
zak uçurumlara yuvarlanabilir, bir 
kaç adam boyu kar altına gömüle
bilirdi. Fahri, eşine son vazifeyi 
görmek için herşeyi göze aldı. Gün 

le~ kışın şlddetlerile, nlbayetaiz 
kar yığınlarile çarpıştı. 

Bu acıklı ölümün 1ebep oldu~ 
teessür, bütün Şark muhitinde de
vam ediyor. TeessDrün en acı şekil 

leri erlerimiz arasında göriilmüş.

tür. Gülsüm, her gü,ı hastahaneye 

gider, hasta erlerin hatırını sorar, 
bir hemşire sevgisi ile onlara bakar, 

yiyecek ve diler 1h~ kar
plama7ı. -dllerlne ,.tbt .... 
termeyi en büyük ,.vt bilirdi. Bu 
yolda heınşeri ,efkatl gören er
lerin Karaköse cenaze alayında 'gös 

terdilderi teessür yürekleri parça
byacvak bir derecede idi. 

KarakÖH muhitindeki teessür 
hakkında oradan yazılan bir mek
tubun fU ımun1arıııı nep'ediyo
ruz: 

R ugiln Gülsüm öldü. Zavallı 
yavrucak bet gün içinde .. 

ramızdan çıkıp gitti. Hepimiz atla
dık. Onu hepimtz 88Viyorduk. O, 
burada hepimizin kardeti idi. 

Hepimizle alakadar olur. hepimizin 
derdini çekerdi Bu gurbet ve hic
ran diyannda bize kuvvet ve telel• 
U Veren o idi. 

Zavallı Fahri. feliketin dehşeti 
altında hlll şaşkın ve sersem. dar

be o kadar beldenilmiyen ve o ka

dar Ant oldu ki. çocuk atlayamadı 

bile. Şaşkın şa$kın bize bakıyor: 
- o ölmedi delil mi! Söyleyin 

ölmedi değil mi? 
Soğukkanlılığı. zatürree. anjin, 

difteri dediler. Kimll! ne oldutuııu 
anlıyamadan zavalh eridi. gitti. 

Son gün. "bini götürüyorlar. be
ni yükseklere. yefiIUklere götürü-
yorlar •• diye sayıklıyordu. Her ta· 
raf bembeyaz: mOtemadlyen de ya 
jtyor. Her yerin yeştllendilf. ~ 
lendili bir zamanda burada karan 
hk bir semadan başka birşey yok. 

Soluk bir rüzgh esiyor. Ku, kar, 
kfr ... 

Gec; vakte kadar Fahriniıı yanın 
da kaldık. Şlmcll o. onu alacak. ls
tanbula götOtecek. Oradan da Mısı 
ra, annesinin yanına gömıniye gö

türecek. Bir kızak üstünde. zavallı 
çocuk. aevgtllslnin ölüsüiıil kuca.,. 
na alacak. Kervanların pçmedijl 

karlı dallan aşacak .. 
Gülaüm bir f8bittir. Bu~ 

lu.ja, bu mbraplua ~nacak. na. 
fesini ya,.n ~ocamm yalmz bırak-

Gülsümün welinlifl 

mamak için tahammül etti, ve ede
medi, öldü. onun ıstırbını, eJemlnl 
hepimiz görüyorduk. Fahri, onu 
kaç defa göndermek istedi. Oitmea 
di. Asil kadın, yüksek kadın. hepi-

mizden ıstırabını, saklamak !it~ 
du; ffk'yet etmedi, ölüme metuet 
le 7ÜJ'ÜCIÜ. 

Q rası mesut bir yuva idi; he-
pimiz oraya HVmc;ı. ps.r. 

hicran ve ıstırat-larımıat o Nmimi

yet yuvasında unuturduk. BugQn 
önünden geçtik. Gözlerimizi ~ 
rip pencerelerine bakamadık. 

Tabutu kara bir tüle sardık. o .. 
rine fU sözler yuıldı: 

Ordunun Kızı Gülsüm 
EBEDiYEN NURLAR 

iÇiNDE YAT 
Çiçeklerden çelenkler bazlrıı,... 

rak ltı11ftedi ölttye ..vglmtzi tt.
etmek istedik. Burada kardUı bat
ka birfey yok. Yeşil bir parça ot 
bile bulunamaz. Kağıtlardan. • 
mat parçalanndan çiçekler 19ptık. 
Bunlan yanyana dizdik. cenaze Jle 
gönderdiğimiz bu çelenkler. ıstan
buldaki çelenlderin renk nmıı 6-
çekleri arasında eönecek. fakat ha
radaki çelenklerin blr üatiilaloO 
var : Biz onlan gözyqlanmızla .. 
latarak keneli ellerimizle hamla
dık. 

lnsanlann hayalinde ebedi bir 
7tt tutan efsane kahramanları ... 
dır. Pek aenç bir yqta sönen ft .. 
ranmdan eksilen zavallı Gın.&m, 
Şark muhitinin ebedi bir emne 
kahranuuu diye ruhlarda 
caktır." 

1 M111ta Kcwasu 
Nehri Tath 

Muı, 17 <Tan muhabirinden) 
Karlann erimesi yüzünden 

nehri ~- Sular, Norsin 
nü basınıftır. Altı ev sulara aam 
müftür. Köprü tehlikededir. llilm" 
kalAt tamamen dunn~I'. 
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Yalnız bir tüh kullandıktan sonra aynaya bakınız! 

HENDEKTE: 

Azılı Bir Tütün 
Kaçakçısı 
Yakalandı 

Hendek, (TAN) - Hanbaba ıtô
yünde Ramazanın evinde, kıyılmış 

bir çuval tütün bulunduğu ihbar o
lunmuştur. Takip memurları evi a
ramak istemişler, fakat Ramazanın 
eşi Devlethan kapıyı açmamış ve 
tütünleri yakmak için ocağa atm~ 
tır. Memurlar eve girip tütünlerin. 
yanmasına mani olmuşlar, fakat bu 
sefer de Devlethan, ocaktaki tütün
leri pencereden dıŞ.irıya atmıştır. 

Hadise yerine jandarma da gelmiş, 
imha edilmiyen 5 kilo tütün müsa
dere olunmuştur. Kaçakçı Muhacir 
oğlu Cemal ve Devlethan ile me
murların vazifesine müdahale eden 
Salih oğlu Sadık adliyeye verilmiş

lerdir. 

TAVŞANLIDA: 

Et Pahah Satllıyor 
Tavşanlı, (TAN) - Yumurta ve 

hububat fiyatları düşmüştür. Et fiyat 
lan, hayvan alım ve satım fiyatlarına 
nazaran pahalıdır. Sığır eti 20, keçi 
eti 30, koyun eti 40 kuruşa verilmek
tedir. * Tavşanlı, (TAN) - Havaların 
rütubetli gitmesi bilhassa ihtiyarlar
da ve çocuklarda hastalığı artırmış
tır. Kasabamızda bir eczane bulun
maması, müşkülatı artırmaktadır. 

KONYADA: 

Fuzulf Gecesi 

MARDiN SÜRY ANll KADIM KiLiSESiNDE: 

Mardinde Türk Süryanü Kadim kilisesinde Büyük 'Önderin sıhhati icin 
yapılan ayin .• 

SlLIFKEDE: 

Bu Yıl Fıstıklar 
Çok Bereketli 
Olacak 

ED!RNEDE: 

Tarihi Eserlerin 
Tamiri için 
Keşif Yapıldı 

Silifke, (TAN)-Muhitimize, Mut, Edirne, (TAN) -Ziraat Vekruetin-
Ermenak ve yaylalarına mebzul mik ce verilecek yeni sellektörlerin kuru
tarda yağmur yağmıştır. Dağlardaki lacağı köy merkezleri umumi müfet
karlar da eridiğinden Göksu ırmağı tişliğe bildirilmektedir. Bu sene da
beş metre kadar yükselmiştir. Maa- hl vilayetlerle köyler için 30 kadar 
mafih bu yüzden hiçbir hasar olma- maro kalbur makinesi satın alınacak 
mıştır. Bilakis tarlalara su basması, tır. Ziraat Vekaletince Çanakkalenin 
çoktanberi kuraklıktan şikayet eden Umurbey köyünde açtırılacak ba
çiftçileri sevindirmiştir. Bu sayede demliğin kroki ve keşifleri gönderil
billıassa fıstıkların bereketli olacağı miştir. Kıbrısa ısmarlanan damızlık 
umulmaktadır. aygırlar mayıs haftasında Meersine 
Hayvanlar lslah Olunuyor çıkarılacak ve İstanbulda teslim alı-

Silifke, (TAN) - Burada hayvan nacaktır. 
ıslahatı için iyi çalışılıyor. Sığır cinsi Eski kaleleri ve tarihi höyüklerile 
hayvanat yüzde yetmiş nisbetinde ıs- bir Antikite şehri olan Vizede Birinci 
lalı olunmuştur. Murat devrinde yapılan tarihi hama-

Köylerimizde damızlık merkepler mm tamirine başlanmıştır. Bunun 
yetiştirilmektedir. Mersin deposun - için dört bin lira sarfedilecektir . 
daki bir aygır getirilmiş, istifadeye Vizede hükumet önündeki meyda
arzolunmuştur. Yetiştirilen taylar i- nın genişlettirilmesi işi devam etmek 
çinde çok güzel olanları da vardır. 

tedir. Bundan sonra meydanın orta-

Konya, (TAN) - Halkevimizde 
her cumartesi günü konferanslar ve
rilmekte ve bunlan, şehrin muhtelif 
yerlerindeki yirmi bir hoparlör va
sıtasile geniş mikyasta bir halk küt
lesi dinlemektedir.,. ı' 

Du .. ,._,~ ...ılcl.la.h., :n~.ı::..., OJhU• ı..,...,..,. MARDJNDE 
fından "Fuzuli,, nin edebi kıymeti ve . • • 

smtla y<ı:pılacak parkırvc:ı-A-tatürlı..Un 

anıdı kaidesine başlanacaktır. 

eserleri hakkında bir konferans veril
miştir. 
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SllRTIE: 

Sinema Seyrederlien Kavga 
Siirt, (TAN) - Halkevi salonun

da talebeye mahsus sinema gösteri
lirken, ortaokul ve Cümhuriyet o
kulu talebesi arasında müessif bir 
kavga olmuştur. Hadiseye zabıta mü 
dahale etmiş. kavgaya sebep olanlar 
adliyeye verilmişlerdir. 

Süryanii Kadim 
• 

Cemaati 

Yeni halkevi ve uçak kurumu bina 

lan da yeni açılan meydanın etrafına 
yapılacaktır. 

Bu sene, Adliye Vekaleti tarafın-
Mardin, (TAN) - Ulu Önderimiz dan Çorluda bir ceza evi yaptınlacak

Atatürkün sıhhat ve saadetlerini ni- tır. 

yaz eylemek üzere, şehrimiz Türk 
Süryanii kadim cemiyeti, ruhani re- • 
isleri Davut Attun'un riyaseti 'altın- IZMİRDE: 
da keşişlerin ve büyük bir kalabalı-
ğın iştirakile Kırklar kilisesinde top- lzmirde Verem Pavyonu 
lanmışlardır. Ayini ruhanide, Yüce 
Dahimizin saadet içinde çok uzun 
yıllar muammer·olmalarına dua edil 
miş ve kendilerine karşı derin mer
butiyet ve minettarlık bir kere daha 

İzmir, (TAN) - Tepecik emrazı 
sariye ve istilaiye hastanesine ilave 
edilecek verem pavyonunun temel at 
ma merasimi yapıldı. Veremliler pav 
yonu elli yataklı olarak, otuz bin li-

ANTALYADA : . 
Güreş Seyreden 
Bir Genç Kız 
Düşüp Öldü 
Antalya, (TAN) - Hasılatı yeni 

kurulan Aksu nahiyesinde örnek köy 
odaları yapılmasına hasredilmek üze~ 
re güreşler terti,p edilmiştir. Bu gü
reşler, tarihi Perke şehri harabeleri 
arasında mevcut bulunan eski stat
yomda yapılmıştır. Birçok halle gel
·diğinden, bin liraya yakın varidat te
min olunmuştur. 

Bu esnada müessü bir kaza ol
muştur. Güreşleri seyretmek istiyen 
Aksu nahiyesine bağlı Macun köyün 
den Kör Ali kızı 11 yaşında Tur Ka· 
dıngül, kale bürcüne çıkmış, çarıkla
rı kaydığından düşüp ölmüştür. 

KIZILCAHAMAMDA: 
. 

Çiftçilere · Yardım 

Ediliyor 
Kızılcahamam, • (TAN) - Ziraat 

Bankası son zamanlarda sandık ser
mayesini kafi miktara iblağ ey1fmiş

tir. Kazamız çiftçilerinin ihtiyacı ar
tık bu sayede temin olunabilecekt ir. 
11kbahar şonuna kadar 25ÖO çiftçiye 
24 bin 700 lira ikraz edilecektir. Şu

bat başındanberi yetmişi müteeaviz 
köyde 1210 çiftçiye 16 b in 150 lira 
borç verilmiştir. 

Bilhassa köylünün eskiden olduğu 
gibi banka kapısında günlerce bekle
memesi, bilakis tevziatta sürat ve in
tizam gösterilmesi aynca memnu niye 
ti celbetı;nektedir. 

BURSADA: 

Güreı Müsabakaları 

Yapıhyor . 
Bursa, (TAN) - 8 mayıs pazar 

gtınu ı:sursanüCKemalpaşa kazasında 

büyük bir güreş müsabakası yapıla
cak ve Türkiyenin tanınmış pehli -
vanları da bu müsabakada buluna
caklardır. Şimdiden hazırlıklara baş

lanmıştır. Müsabaka ilbay Şefik So
yerin himayesinde olacaktır. 

* Bursa, (TAN) - Uludağda ka
yakçılık faaliyetini göstermek üzere 
kurban bayramında çekilen film, An
karada hazırlanmış ve gösterilecek 
hale getirilmiştir Film yakında Bur
saya getirilecektir. Çok uygunsuz ha
vada çekilen filmin güzel olduğu ha
ber verilmektedir. 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz, kok
layınız, fakat öpmeyiniz. 

R A D y· O l i N 1 in 

Mükemmeliyeti hakkında en son ve 

en doğru sözü o söyliyecektir. 
Bembeyaz, pırıl pırıl parlıyan dişleri, tatlı bir nefes, pembe, 

sıhhatli dit etleri, temiz bir dil, mikropsuz bir ağız ••• 
İşte Radyolinin eseri ! 

Bugünden itibaren 

. 
• .·• ' ·~, ' . . " . if . '. . ' ·' . ~. . . . . . 

~ . ' ' . . - . 

·~RADYO:t:;i .~N · 
. ' ' . ' ' . . . . . . . ~ ··-~ ., 

• ' • 1 • • . ., -. . . -· ~ ,.- . . . . ·', . . . . . . 

ile dişlerinizi sabah ve akşam her yemekten sonra 
muntazamen fırçalaymız. 

. Galatasaray Lisesi Ahm Satım 

Komisyonu Başkanllğından : 
Keşif bedeli 

Lira Kr. 
1659.02 

Teminatı 

Lira 
250 Camekan 

Galatasaray Lisesi binasında yapılmasına lüzum görülen keşif bede
li ve ilk teminatı yukarıda yazılı camekanın 21-4-938 Perşembe gü
nü saat 14 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muhase
beciliğinde toplanacak Komisyonda pazarlıkla açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idareleri• 
den almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Direktörlüğünün 
eksiltme tarihinden evvel yazılmış ehliyetname ve Tit:aret odası vesika
ıariyle belir gun ve saatte Komisyona gelmeleri:-12077) 

Diyarbakı r Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Talibi çıkmıyan D. Bakır Lisesi Paviyonunun (36,375) lira (4) 

kuruşluk esas keşfinden (32,200) liralık inşaatı bir ay müddetle pazar~ 
lığa konmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 

b) Mukavele Projesi. 

c) Hususi Bayındırlık ve yapı işleri gen.el ve fenni şartnamesi. 

d) Bu evrak Nafia dairesinde görül\:!bilir ve istenilebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 9 Mayıs 1938 pazartesi günü saat 11 re kadar pa
zarlıkla Nafia müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (2415} liralık muvakkat teminat, cari 
senet, Ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden alınmış (10,000) lira
lıktan Ylfkarı ehliyet vesikası. 

* Siirt, (TAN) - Son sene için
de, Tayyare cemiyeti bura şubesinin 
varidah bir misli artmıştır. Bu sene 
Siirt namına bir tayyare alınacağı 

söylenilmektedir. izhar olunmuştur. raya çıkacaktır. ..,._.. ...... oo••e .................. ,. .... ,. .......................... ,.._ıııı--. 
5 - Taliplerin 9 Mayıs 1938 Pazartesi günü saat 11 re kadar roüra~ 

caatları ilan olunur. (2065) 

Arkadaşlarımızdan biri iki gün evvel Madridde 
yediği bir sardalyenin yağının canını burnundan ge
tirdiğini söyliyerek balığı reddetti fakat kana kana 
su içti. Kızlar, bizim yola doğru ilerlediğimizi gö -
rünce bizi ikaz ettiler: 

- Arkadaşlar, ilerlemeyiniz. Kasabaya gitmeyi
niz. Ne ihtiyacınız varsa biz size getiririz. 

Biraz sonra tekrar ısrar ettiler: 
- Yaralıları biz yolun üstüne taşır, onları bir si

perde bırakır, bir kamyon geçene kadar bekleriz. 
Sardalyeyi beğenmiyen arkadaşımız mırıldandı: 
- Bu cephenin kerhaneden farkı yok. Ne lider 

var, ne de emir. 
Kızlar bize tekrar seslendiler: 
- Buradan uzaklaşmayınız. Allah sizden ve hü

cum kıtalarından razı olsun, siz olmasanız yağmacı
lar şimdiye kadar buraya inerlerdi. 

Mitralyözler tekrar başımızın üstünde patlamıya 
başladı. Biraz ötedeki bir dağ oyuğunun içine sak
landık. Kızlardan biri, esmer, çok canlı olam, ateşin 
geldiği tarafa şiveli bir tavırla dönd.ü, nazik, masum 
sesile ilave etti: 

- B. R. ler, dedi. 
Yaralı adam dahi güldü. Kızlara hepimizin tüfek

lerinde kurşun olmadığını söyledik. Bize 3,000 kur
şunluk bir çuval getirmeyi vadettiler. Sardalyayı 
reddeden arkadaşımıza da yiyecek getireceklerini 
söylediler. Tekrar tekit ettiler: 

- Karanlık basıncaya kadar burada kaldık. Harbi
ye bürosundan bir müfettiş geldi, zabitleri değişti
recek ve mühimmat gönderecekler. 
Düşman bombaları yüzünden 7 ,5 luk toplarını yo-

lun ortasında bıraktığımızı söyledim. 
Esmer kız: 
- Onları da kurtaracaklar, dedi, ve ilave etti: 
- İçlerinde sabotaj yapan birini yakaladılar ve 

öldürdüler. Mülazimler, topçu bataryaları bekliyor
lar. 

Belki bunların hepsi doğru değildi. Bizim manevi-

, 

-14 -
yetimizi yükseltmek için söylüyordu. Ben de sor
dum: 

- Siz hangi taraftansınız?. 
- Sizden, işçiyim. 
Yanındaki kızı gösterdi: 
- Arkadaşım, Gençler birliğindendir. 

İkisi de mavi gömlek giyiyorlardı, ikisinin de saç
ları arkalarında kırmızı bir kordela ile bağlanmıştı. 
Esmer kız, elindeki su güğümünü, ayaklarımızın önü 
ne bıraktı, yaralı arkadaşımıza yardım ederek, yavaş 
yavaş caddeye çıktılar. Öteki kız da elindeki güğü
mü kurşunlara karşı daha siperde olan bir arkadaşa 
bıraktı ve gülerek: 

- Kasabaya gitmek lazım, dedi. Size bir güğüm 
yerine birkaç fıçı getirmeliyiz. 

Yirmi yaşındaki kızlar, başlarım kaldırdılar, kur
şunlardan kendilerini korumaya çalışarak yürüdü!" 
ler. Kızların gidişini seyreden arkadaşım doğruldu, 
arkadaşımın gözüne hayat gelmişti: 

- Kasabaya gitmeliyiz, dedi. Bu kadınların yanın 
da bizi öldürmeye kim cesaret edebilir?. 
, Uyanan bir insiyak - kızlar güzeldiler - ölmekte 
olan insanlığını kamçıladılar. Herşey bunu n içinde 
idi. Fikir, bir alev haline gelince, insiyakla birleşe

mez, fakat insiyaksız da yaşıyamaz. 
Arkadaşım kızın uzaklaşmakta olduğunu gördü. 

Gözlerinde gülümseyen bir sadeliğin ulvi ışığı par
ladı: 

- Harp ne basit şey ... dedi. Kahramanlıkta ne bü-

yük cazıoe var. uıum ne kolay, ve ne aptalca şey!. 
Hariçte bir adam harbi düşünür, fakat harbin için

deki adam harbi düşünemez, harp onun gözlerinden o 
kunur. Çünkü harpteki adamın mantığı işlemez, o 
mantıktan hepimiz korkar, onu itiraf edem7iz. Kor 
ku bize, dağdan inıniye başladığımız zamap geldi, 
arkamızı dür::mana verdiğimiz zaman korktuk. Bu 
bir hayvan korkusuydu, bu aşağı mahlukun· insiyaki, 
tahteşşuurda saklanan karanlık, yüksek sesle kabul 
edemediğimiz korku, bunu duymaktansa ölmek ev
la idi. Biraz evvel üzerinde durduğumuz., şimdi ar
ka;nıızda bıraktığımız toprağı, zebanilere bırakıyor
duk. Olduğumuz yerde bir saatten fazla kaldık. Kız 
arkadaşlarımızın sesi hala kulaklarımızda çınlıyor
du: 

- Karanlık basıncaya kadar burada kalınız. 

İşte bir saatten beri buradaydık. Karanlık bastık
tan sonra, ayaklarımızın ucuna basarak tekrar yu
karıya tırmandık, iki ölü asinin yattığı yerin biraz a
şağısında iki gün ve iki geceyi geçirdik. Üç defa ·bize 
yiyecek ve kurşun getirdiler. Fakat taarruz eden bu 
iki ölüden başka düşman görmedik. Bu ölüler, bizim 
içimizd e gizlenmiş korkuydu. Doğru, korku!lluz u
tanılacak bir korku değil, fakat üçümüze, düşmana 
yaklaşmamıza man i olan korku, hazırsızlığın korku
suydu . Bu sarı limon yüzlü, her dakika kollarını bize 
açan ölülerin korkusuydu. Ölüm bize metafizik çeh· 
resile değil, elle tutulur, zehirli gülüşüyle, cansız ce
sedile görünüyordu. Bir tek düşman görmüyor, fakat 

her dakika öne saldıkları iki rehberlerinin nefesini 
duyuyorduk. 

Mitralyöz sesleri ve ateş başladığı zaman başları
mızı kaldırdık, etrafı merakla gözetledik, fakat ya
zıklar olsun, ateş yine iki üç. yüz metre uzaktan ge
l~ordu. İkinci günün öğlesinde, kalabalık grupların 
çam ormanları arasında mevki aldıklarını gördük. 
Bunlara ateş ettik, bize şarapnelle cevap verdiler, 
çamlan üzerimize devirdiler. Fakat hala ateşin ne
reden geldiğini anlamak mümkün değildi. 

Saatlerden sonra il~ defa bizim topların patladığı
nı duyduk. Bunlar düşmanın ağır toplarına tevcih e
dilmişti. Bundan az sonra, 7,5 luk topları da ateş 
açtı ve bunlar beni çok rahatsız eden toplardı. Bun
lar da hedeflerini bulmıya çalışıyorlardı. Hala ka-

• sabada, ormandaki intizamsızlığın ayni mevcut ol.
duğu görülüyordu. Ben artık birşey yapamıyordum· 
Anladım ki, eğer burada kalırsam mahvolacağını· 

Benim kasabaya gitmekliğimiz fikrim.L., ::tifak etti.le· 
Eğer verirlerse oradan talimat alıp gelecek. umUJlli 
cephenin vaziyetini öğrenecektim. Eğer bu maıurnat 
erkanıharbiyede varsa ve bana verirlerse ... 
Bulunduğumuz yerden ilk evlerin göründüğü ye

re kadar yolda on beşten fazla ceset gördüm. - Bun· 
lardan birisi, Gençler birliğine mensup olan kızdı. ~ 
Bütün bunları beni bile hayrete düşüren bir lakayd
lıkla gördüm, ve yoluma devam ettim. Düşman kur· 
şunları başımın üstünden kısa fakat keskin ıslıklar 
çalarak geçiyordu. Bir kavağın kırılan dalları yavaŞ 
yavaş düştü. 

Kasaba çok de~işmişti. Bombalar ağaçları devit· 
mişti. Evler yıkılmıştı. İçinde erkanı harbiyeyi btJ• 

lacağımı zannettiğim sanatoryoma gittim. Hastah3 ' 

nenin direktörü hala vazife basmda idi. Hastaba1tıcı 
ları kaçmıştı. Bazıları düşman; gitmiş. bazıları h35• 

talık mazeretile çıkmış, diğerleri de korkularına 1<ut· 
ban olmuşlardı. Memurlar hala oradaydılar, çocuk
lara bakmak hususunda direktöre yardım ediyorl~t' 
dı. (Devamı var) 
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Şamil, Az Zamanda Büyük 
Muvaffakıyet Kazanıyor 

Askerler ümit etmedikleri bu 
darbe karşısında o kadar korkmuş
lar Ve §aşırmışlardı ki, o zifiri ka
ranlıklar içinde biribirlerini bo-
~ . 
gazlarnışlardı. 

\ 

Şarnn, hem kendi hayatını ve 
henı de, artık milletinin malı · .O-

lan o büyük hazineyi, böylece kur- '! 
tarınıştı. • 

O büyük felıiket yıldınmı, za • 
~ Vallı nıiralayın başına inmişti. Bu-

rada elde edeceği muvaffakıyetle, 
lnuhteşem bir general üniforması 
kazanacağını ümit eden betbaht 
adam, o korkunç gece baskınında, 
tam alnının ortasına isabet eden 
serseri bir kurşunla can vermişti. 

On gün sonra, Kafkas ordusu baş 
lturnandanının (Petersburg)a gön
derdiği resmi raporda, şu satırlar 
llıünderiçti: 

(Gazi Mohammet ile Şamilin ka
:targaıu olan Ağaçkaleyi zaptettik. 
li'akat, - büyük bir teessüfle arze
di;yorunı ki • bomboş ele geçirdik. 
İki Yüz dağlı tarafından muhafaza 
~ilen bu alelade ahşap kule, bize 
laın dört yüz güzide askerin haya-
1llıa ınaı oldu. Cidden büyük şeca
at Ve fedakarlıkla harbeden bu se
teıı kuvvetin kumandanı betbaht 
~italay Miklas Keveski de, kay -
~ttiğimiz kıymetli canlar arasın
~dır. 
C'Asilerin zayiatına gelince, ha~ap 
~~ kulenin enkazı altından, şım
~~e kadar yüz elli ceset çıkanı -
~tır. Rivayete nazaran, bunla-
~ arasında, (Gazi Mohammet) te 
'rdır.) 

(k~~~rapor ye ·mza eden general 
i~amof), yalan söylüyordu. 
~il, hem kendi liayalını, hem 
~etinin hazinesini, hem de bü
~~ arkadaşlarını kurtarmıştı. Bu 
tt~cı generalin eline, kalın di
b~ erden teşekkül eden bomboş 

ltltle bırakmıştı. 
(~..\Zt MOHAMMED) iN 

SON ZAMANLARI 
~ iitün bu harplerde ve gaza
~ larda, artık genç (Şamil), 
~Qı Ce pişmişti. Gazi Mohamme
'bu Çocukluk arkadaşı, şimdi o-

Kalkm ordu•u kumandanla
rından Klugenay 

temin etmek ve bu iki Türk yur .
dunu birleştirmek için, dört bin kı
şi kadar tahmin edilen bir küçük 
ordu ile o tarafa geçmişlerdi ve ilk 
hamlede kazak hattı üzerine yük
lenerek karşılarına çıkan beş yüz 
süvariden mürekkep bir kazak a
layını bir çırpıda kırıp geçirmiş

lerdi. Bu beş yüz süvariden an .~ 
cak üç atlı kurtulabilmiş, alayın bu 
tün silahlan, sağ kalan atları cep
hane ve erzakları, kamilen müca
hltler tarafından iğtinam edilmişti. 

G azi Mohammet ile Şamil, bu 
mıntakada kazandıkları bu 

ilk muvaffakı~etin hızı ile derhal 
(Nazran) kalesini muhasara etmi~ 
lerdi. 

Bu hadise, bütün kazak hattına 
ve hatta Kafkas ordusu başkuman
danına büyük bir endişe ve telaş 

vermişti. Derhal bütün kazak hat
tındaki kaleler, istihkamlar, as -
keri kıtalar top ve siliih başına geç 
mişlerdi. 

Bu korku ve heyecanın derece
sini en güzel anlatan, çarlığın en 
güzide generallerinden Tornau'dur. 
Kendimizden hiçbir tek kelime ila
ve etmeden, bu generalin sözlerini 
aynen naklediyotuz: 

( ..• Vladi Kafkasdakilerin göz

leri, kulakları, hep muhasara al • 
tındaki kaleye çevrilmişti. (Yani, 
Nazran kalesine .. ) Herkesin !ile-

rinde, ancak bir düşünce vardı. E
ğer kale muhafızları, müdafaada 

muvaffak olamazlarsa, bu adam

ların halleri ve akıbetleri ne ola -
caktı? Gazi Molla ile Şamilin bura-

1a kazanacakları ilk muvaffakıyet, 

Vladi Kafkas etrfaındaki bütün ka 
bileler için, bir ayaklanma parola-

sı olacaktı ... O zaman, Gürcistan i
le aramızdaki kollar kesilecek, bü

tün Vladi Kafkas, büyük bir tehli

keye girecekti. 

(Muhasara altında bulunan kale

den iyi ve yahut kötü, hiçbir haber 
alamıyorduk. Asiler, bütün yolları 
kesmişlerdi.. Kumandan, zabitler, 
hatta silahsız hi1.rnette bulunan as
kerler bile siperlerin üzerinden ay 
rılamıyorlar .. büyük bir heyecan i
le neler olup bittiğini anlamıya ça
lışıyorlardı. 

(Etraftaki sis, müşahade saha • 
mızı kısaltmıştı. Ancak, istihkam
ların sathı maillerine kadar göre
biliyorduk .. Kulaklarımıza, ta u
zaklardaki boğuk top seslerinden 
başka bir şey gelmiyordu. Ve bu 
da bize, hiçbir şey öğretmiyordu. 

(Devamı var) 

hUtün muvaffakıyetlerini te
l\ ~e.n en kudretli bir unsur ha- Fikirle Çahşanların Yemeği 

Bahçe ve Çiçek: 

MONT BERT LA KAPLAN POSTU 

Bu Mevsimde Hangi 

ideal mevsim nisan ve ma- • ~ de yavrular 2-3 senelık sovanlan 
yıs aylarıdır. Bu iki ay içinde eki- ~ A • A ~ ./ ~ 2-4 parçaya ayırarak 2-4 fidan ye-
len ve dikilen bütün nebatlar ha- ~ Lut f l r l J tiştirilir. Soğuk yerlerde sovanı top 
zirandan sonbahara kadar renk sc- ~ ~ raktan çıkarıp rütubetsiz yerde 
rilerile, sonsuz inceliklerile gözle- ~ K enber ~ saklamalıdır. Mutedil yerlerde so-
rinizi, güzel kokularile ruhun~zu ' ~ vanı toprakta kalabilir. Sonteşrine 
okşarlar. Tabiat kanunlarına gore \ ...._ ........... ~ "''"'"'''~ kadar çiçek açarlar. 
nebatlar aleminin Dölerme mev - Zambak günefi •ever : 
simi içindeyiz. Kırlardaki papatya-
lardan, bahçelerdeki güllerden, or
manlardaki bijğürtlenlerden baş

lıyarak türlü türlü renklerle boya
nan bu nebatlann, allı beyazlı renk 
Icrle yüzleri bezenmiş genç klzlar 
dan farkı yoktur. Herkes ilkbaharın 
ılık sıcaklığile fışkıran bu tabii gü
zeiliklere doğru koşuyor .. Herkes 
onları tabii bir yürüyüşün sevgisi 
ile kucak kucak topluyor, öpüp 
kokluyorlar. Bunlar ekonomik ,çi
çeklerdir. Her gezintide değişik çe 
şitlerine rastgelinir. Her yerden ko 
Javlıkla toplanır. Bu mevsim ge -
ç~ce tabiatin sörptürücü sıcaklığı
na dayanamıyan o naztk çiçekler so 
Jarlar. Yazın büsbütün kururlar. Ar 
tık kırlarda sararmış ottan. diken
lenmiş yapraktan başka bir şey 
göremezsınız. Yazın güzel koku
larına, renkli ve canlı nebatlarına 
hasret"kalırısınız. Bu ihtiyacı ancak 
kendi bahçenizden, saksılannızdan 
giderebilirsiniz. Bunun için bahçe
nizde. balkon ve pencerclerinizde 
yazlık çiçekler yetiştirmelisiniz. 
Hiç te güç olmıyan bu iş size bir 
eğlence zevkini verecek, yorgunlu 
ğunuzu gidererek evinize, ailenize 
neşe saçacaktır. 

Sovanlı çiçekler 

DALYA 

Z anbak sovanı sonbaharda 
dikilirse mayıs ortalarında 

çiçek açarlar. Martta dikilirse tem
muza doğru çiçek verirler. Zanba
ğın renkli çeşitleri varclır. En mak
bulleri Tigrinum'dur. San çiçek
li olan kokusuzdur. Kahverenginde 
çiçekleri ve benekli olan kaplı:n 

post çeşidi her yerde aranılan gu
zel nevilerdendir. Zanbakla-
rın her nevi güneşte iyi yetişir. Bir 
buçuk metre kadar boylanabilirler. 
Kuvvetli topraklan sever. 

Gönüllere yaz kokusu 

saçanlar: 

T aberi ile Zülfü arus denilen 
iki cins sovanın koku-

su bütün yaz müddetince 
bahçelere yayılır. Her iki-

Q tetınişti. 
t~~a~i Mohmamet, ehemmiyetsiz 
~lata giderken (Şamil)i vekil o
~ merkezde bırakıyordu. O 
)Otı! Şamn, idare işlerile uğraşı
\>~~~ F'akat ehemmiyetli baskın 
'llllcunı1arda, küçük milrit ordu
)tlı-ıt <I llıutıaka Şamil de bulunu -
~llıır-~ \>c daima, en tehlikeli mev-

. d luktar yaparlar. Dağlara bile çıkar yeti,tiriniz : 
Amerikadaki meşhur mılyar er- lar. Aralarında - makul derecede • 

lerile bahçeniz süslenmiş bulunur. 
Şubattan itibaren mayısın ~~tasına 
kadar dikilen yaz çiçeklermın en 
mükemmelleri: Glayöl, Taberi de
nilen s'ünbül teber veya Tüberos, 
Yıldız (Dalya), tohumlan tesbih ta 
nesine benziycn Knnalar, Sudan 
begonyası, Monbretia, kökü ile ye
tiştirilen kasımpati (krizantem), 
hava fişeği dediğimiz (Liyatriş) ve 
Japon sorgucu rHotP.a)dır. 

si hem yerde hem de teneke ve 
büyük saksılarda yetiştirilebilir. 
Taberi çok çabuk yavrular. Her 
yavru üçüncii yaşında çiçek açar 
Uzun bir sap üzerinde katmerli ve 
ya katmersiz beyaz krem renginde 
6-14 çiçek verir Sevdiği toprak 
kumlu. gübreli fakat kireçsiz top
raklardır. Koyun gübresinden hoş
lanır. Tenekelere kum, koyun güb 
resi ve bahçe toprağından müsavi 
miktarda doldurulup dikilir. Ağus 
tostan teşrinlere kadar çiçek açar
lar. Zülfüarus sanlıcıdır. Salkım 
şeklinde beyaz, krem, mor ve ef
latundan mürekkep bir renkte çi
çekleri var. Sovanın yaşlı olması 
makbuldür. Dir başlı sovan bir ka 
meriyeyi baştanbaşa sarabilir. A
ğustostan itibaren bol çiçek açar. 
kıştan korkar. Sovanını topraktan 
çıkarmalı ve begonya gibi muhafa
za etmelidir. Tohum ile de yetişir 
fakat ancak üç yaşında çiçek açar. 
Sovanı yavrulamaz. Toprağı Tabe
ri toprağı gibidir. Sıcak camlıklar
da dallarından çelik yapılabilir. To
humları fasulye gibidir. 

' ~azife alıyordu. 
~llı hücumlarına da, müda
~1% a da dayanmak mümkün ol 
't~ 1l"du .. Bütün bu kanlı mücade- . 
bj~Çirıde yoğrulan generaller, 7.a

~~ \>c hatta askerlr, giriştikleri 
~~i~ellıelerde her şeyden evvel 
~~ llı bulunup bulunmadığına 
~~ ediyorlar .. eğer sıkı bir ateş 

' ..,llda kalırlarsa: 
~ Vik • ~. kat.. Karşımızda Şamıl 

b· 
ı .. ı~e b· "b· . 
~clı ' ırı ırlerine haber verıyor 

ş~·ı <I' 1 ~n giriştiği musademeler, 
~~İ.\t duşrnnn kuvvetlerinin fazla 

lı fıe "Crtnesne neticeleniyordu. 
~y~~ı;. '!'ürk kahramanı, şayet va 
t1ıtt ıcabı olarak bir mevkiden 
~ b~ekiltnek rnccburiyetini hisset
~tlt~' arkasında kanlı bir iz, ve 
ctu§tna:~ndan titrlyen bir yığın 

ıea2 ırakıyordu. 
l'urı. Yılının son b ik" b"" ~k ~ ll; kah u, u ı uyu 
t?'etli gü:~rn~nı için en muvaffa-
<lkıstan h ~ teşkil etmişti. Artık 

~Qfkurc • a ının ruhuna (milli 
Qliııı tarn Ve "atan müdafaası) his "'arr anıııe . . 

ak ola 1 Yerleştırmıye mu-
l"rı,t ile on n lnanı Gazi Moham -
trıQ§avırı şun güzide naibi ve has 
dıt arnu. i . . 

'Yni "'·h ' ş rndı Çeçenıstanda ... Ve h· · 
tssıyatın inkişafını 

}erden birinin: h" _ spor yapanlar da ''ardı~. S!>or yap· 
_ En mutlu .z~ma~~~· ır ma. mak için fikir her vakıt lazım ol-

ğazada ortalık siıpürd'!gum zama~i masa bile, fikirle spor hiraraya ~e: 
dı, çünkü ~ vakit ınıdcm herşe.) lince ikisi de istif~de ~der:. Hırı 
hazmederdı... . 1 daha sağlam oltır, otekı de ıfrata 

Dedi ... ini bilirsiniz. Ko11a!ılc ça ı- gitmekten kurtulur. .. . ... 
d gmın midesi daha saglam ol- Fikir adamlarının bu tıırlu"u':e 

~a~:ana başka, ne kadar y_eınek ye- ne kadar kalori verer<'k yemek la-
u _. lüzumlu olduğunu bı1mek ha- :zım olduğunu da, aşağı vukarı. ta· 

~esı dan da fikir adamından da- yin etml'k kolu· olur: Bir giinde a-
h:;1~~t1u sa~:ı]malıdır. Çün~ii .~~a- ğırhğın her kilosuna 4~ kalöri ~·e· 
le i ini, ağırlığına ve~·a ha~~{)ıg~_ne recek l, 70 gram alhominle 1,~0 

·· eş kalöri ile ölçmek mumkun- gram yağ veı 6.50 gram karbon ıd· gor, 

dür· . f"k" •• in ne kadar ka- ratı. b ·1 h"" h'"t•• a Halbuki ı ır ışın .. . . Ancak u sayı ar us 11 un n • 
Jöri ile görli1düğünii olçmek ıçın zari kahr. Fikir adamlan kendile· 
şimdiye kadar sağlam .us~ı~ b~lun:da rini ko1larile çah~anlardan daha a-
mamıştır. Vakıa heynı!11ı7.ın. e, kı11ı tutmakla beraber, fikirle be· 
le gibi, şekerle işlediğı,. Y!1nı 0~1:f. den arasında miivuene~·i gözete-
da az çok kalöri sarfcttığı son ·k cek kadar akı1hları pek azdır. 

1 1 ıştır Fnknt, ne a- ... d 
larda an ?şı m _ ·bT ez. Fikir adamının oturdugu yer e, 
dar kn10rı? H~nu; 1 ~~~:,)er hiç yahut ha7.ı artisler gibi &}·akta dwır 

Bu işi ":'e~a . ~ ~~n sonra c;kan duğu yerde, çalışması tabiidir. J".a· 
olmazsa fıkır ışın1 d ıisler ve kat en çoğu fikirle çalışması bıt· 
maddeleri anlıya ınt, ciı kundan tikten sonra hareket etmeyi, gez. 
büyiik bir fikir( yorgun 

1n1yez"ınin meyi dansetmcyi, makul derecede ti r s at ve ma . ' ... soı;ıra azo a 
0 

1 Ancak, spor yapmayı akıl etmez. Hele daıt 
fazla çı_k~ığ~n_ı .a~laını; ~~İen kaliıri lara çıkanlar ancak, derin filozof, 
bu da fıkır ı .' ı~ın sar e Ç"' kü vü- Bay Amcanın bereketli hayalinde 
mikdarını bılrf!rcmcz. i;ıı~ ordan bulunur. Fikir işinden sonra gör-
cut ta • mesela ~;rl_u h. kir kim- dükleri adale işi, çok defa, yalnız 
sonra - .çok yo~u ~.gu .~avcrir. Bu konuşmaktır. Çene hareketi de çok 
yaca, yıne aynı net ·~~1' 

1 
beden vor kalörh·e lüzum göstermez. f f"k"r ~·orgun ugı e . · 

ne ıcc ... 
1 1 

• • i olduğunu göste- Onun için fikir adamlarının en 
gunlugununf"ka? n. )erken de adale çoğuna, ;\'Cmek hekimleri, ağırlık-
ir Zaten 

1 ır 1 
' ... h" k"l · b t1 ·· d r · ' d h beynin voruldugu Iarının ır ı osuna nıs e e gun e işlerken .eb'l~P. • sadl'ce 32 nihayet 35 kahiri verir· ··t denherı ı ınır... Ih . 0 

e d ··1 ü He ye- Jer. bir gram da a omın. 
Fikir ndaml~rına d;· ~·~e i~ edi- Bununla beraber, fikir işi daima 

mek ye~irmcyı r~t~ i'sfnil kalöri ile iştahı kesmez, fikirle çalışanlann 
nen hekı.m1er - _ı .1 adamlarını iki <:oğu, <"Ok ta yemek }"er. Bundan do 
ölçemeyınce - fıkır 1 d r lavı fikirle çah<>:anlar arasında ba-
resit olarak ayı~m.ı 1 ar 

1

11"sanlann zılarının karnı hiiyiir, kimisi ~ut 
' "d" fıkır e ça ' 1 ki . . k Bir çeşı 1 

- 11 1 _ fikirlcrile hastah,i!ına tutu ur, mısıne şe er 
şüphesiz, en a~ 1 arı eyi eğlen· hastahğı gelir. Böbreklerinde, kara 
çahşmakla hera ersgezn~~ göre vü ciğerlerinde kum sancılarına tutu-
me,·i unutmazlar1• ıraslı de dan;e- Janlann en çoğu da yine onlardan-

•• u ık hava ı yer er d 
rurlcr, aç t h ldukra kısa y0Je11 ır. 
11,..ı... Fırsa u " 

O mrü bir mevsim siiren çiç~k 
ler ev is·in ekonomik değil

dir. Tohumu ile çoğalan bu gibile
rin yerine sovanlı çiçekler dikiniz. 
Uzun ömürlii olan bu çiçeklerin 
her .sene mahsulünü alırsınız. Bun
lar az bir emek, az bir hizmet mu
kabilinde bile sizden çiçeklerini e
sirgemezler. Çiçeklerinin yüzlerce 
çeşitli ve renkli olmasından başka 
fidanları da gösterişli. ince ve nazik 

tir. Bakımı kolaydır. Üremesi de
vamlıdır. Her sovan yavrular. Yav 
rular dikildikten, bazılan bir, bazı
ları iki sene sonra çiçek verebilir
ler. Kendi kendilerine, bulunduk
ları toprakta çoğalırlar. Toprağı 
beğenmemezlik etmezler. Dikilir -
ken biraz gübre verilirse, her se
ne çiçeklcrile size mukabele eder -
ler. Sovanh çiçeklerin dayanma- · 
sı da, oldukça devamlıdır. Saplan 
kalın olduğu için açıldıktan sonra 
10-25 gün bozulmazlar. Fidanın
dan koparılıp veıolara konulursa 
bir haftadan ziyade dayanırlar. A
çılmamış konca iken koparılır ve 
vazolara yerleştirilirse vazo içinde 
yavaş yavaş açılarak 10-20 gün ta
ze kalırlar. 

Hangi cin•leri •eçmeli/ 

S ovanlı çiçeklerden kışlık o
larak: Lale, sünbül, zerin, 

fulya, zanbak, süsen (susam) şaka
yik, Anemon, Rönonkiil, kala cins
lerinin muhtelif renkli, katmerli 
ve katmersiz çeşitleri eylülden bi
rinciteşrin sonuna kadar dikilirse 
şubattan mayısa kadar açan çiçek-

En azametli yıldız 

çiçeği da/yadır : 

D alyanın tohumunu yastık -
lnra ekiniz. Ağustosta size 

yeni yeni çeşitlerle çiçek \'erirler. 
Çiçekleri, ynprnk ve dalları kuru
yunca toprak altında sovan yapmış 
bulunur. Bu savanlar her sene di
kilir. Kışın Topraktan çıkarıp nem
siz bir yerde saklanır. Dalya sova
nını gübreli ılık bir yere gömiinüz 
sovanın gözlerinden süren dallarını 
birer parça sovanı ile kesip saksıla
ra dikiniz köklendikten sonra hazi
randa bahçeye cıkarınız ve tarlaya 
dikiniz. Bir sovandan 5·10 fidan al 
mış olursunuz. Bu usulün iyi netice 
vermesi için bu işi kapalı bir yerde 
veya camlıkta yapmalıdır. Dalya -
nın iki yüzden fazla çeşidi vardır. 
Tohumla yetiştirilenlerin arasın ~ 
dan çok defa katmerli güzel çeşit
ler çık:ır. Gübreli ve sık sık sula
nan toprağı sever. 

Benekli kanaları 

unutmayın! 

K analar hem tohumdan hem 
sovanından çoğaltılır. Yap

raklarının büyük ve güzelliği her
kesin hoşuna gider. Kırmızı ve be
nekli yapraklısı makbuldür. To -
humları tesbih tanesi gibi siyah -
tır. Törpü ile kabuğunu törpüledik
ten sonra ılık su içinde 24 saat bı
raktıktan sonra ekmelidir. Her 
toprakta yetişir. Gübreli toprak -
ta bir buçuk metreden !azla yük
selir. Katmerli ve benekli çiçekle-

Kendi güzel, adı çirkin 

bir çiçek: 

K arga kılıcı denilen çiçek 
Glayöldür. Seksen çeşidi 

ve her renklisi vardır. Tohum ve 
sovanla yetiştirilir. Tohumların -
dan küçük sovar.lnr meydana gelir 
ve ikinci senesinde çiçek verirler. 
Sovanlan on santim derinliğinde 
dikilir. Dikme zamanı turfanda çi
çek almak için marttadır. Fakat ha 
ürana kadar dikim zamanını uzata 
rak teşrinler içinde bile çiçek alı
nabilir. Soğuk yerlerde sovanını 
topraktan çıkarmalıdır. Mutedil 
yerlerde toprakta bırakılabilir. Sev 
diği toprak kumlu gübreli ve çok 
ağır olmıyan topraklardır. Kireçli 
toprnklardan hoşlanmaz. Gübreli vı 
kuvvetli topraklarda bir metre boy 
lanan bir sap üzerinde 6·14 boru 
biçiminde çiçekler açar. Vazolarda 
on günden fazlr. dayanır. 

f Devamı 10 uncuda ı 
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IB AŞ M A KAL E O EN MABAT) 

Mihver 
' 

Var 
Yok 

m~. 

mu? 

Roma Anlaşmasından Sonra 

lngilterenin Almanya 
ile de Müzakerelere 

Şu Garip Dünya : ispanyadaki Bo~uşma 

Evlenemiyen F rankistler, Harbi Son 
Yaşlı ~ızlar Ermiş Addediyorlar 

, 
(Batı l incide) 

Avusturyanın işgali ve İngiltere
nin Orta Avrupa hakkındaki seyirci 
siyaseti, Avrupanın bütün simasını 

bir anda değiştirdi. Berlin - Roma 
mihveri ancak müsaviler arasında
ki bir bağ sdatlle İtalyanlara ca

zipti. Memleketlerinin ikinci derece

Girişmesi Bekleniyor 
(Başı 1 incide) 

bir anlaşma yapılması lüzumunda ıs
rar etmektedir. 
LONDRADA: 

de role düşmesine İtalyanlar razı o- Londra, ı 7 (A.A.) - Evening Stan 
lamazlardı. Bunun da ölçüsü, (Roma dard gazetesi, İngiliz - İtalyan an
protokolü devletleri) adı altında 1- laşmasmın bütün Avrupada sulh ve 
talyanın Avusturya ve Macaristanda istikran temin eaecek geniş bir ha
kurduğu nüfuz sahasına Almanyanın reketin başlangıcı olduğu mütaleasın-
saygı göstermesiydi. dadır. 

Bir gün Almanya, İtalyanlara ön- Chamberlain tarafından derhal bu-
ceden haber vermiye bile ihtiyaç na mümasil diğer birtakım anlaşma
duymadan bu sahayı istila etti ve ıara tevessül edilmesi teşebbusünde 
Brenner geçidine dayandı. İtalya bu bulunulacak ve bu anlaşmalar Fran
suretlc ikinci role düştükten baŞka sız _ İtalyan mukareneti ile başlıya
Cenubi Tirolü ve Triyesteyi tehlikede cak ve bunu da Almanya ile bir an
görmiye başladı. Şunu da anladı ki, lasma takip edecektir. 
Almanyanm, İtalyanın .Akdenizdeki ROMADA: 
mevkiine dayanarak yürüteceği si- ~-.-----
Yı&sette aslan payı daima Almanlara Roma, 17 (A.A.) - İtalyan gaze-
duşecektir. teleri, İngiliz - İtalyan müzakere-R oma anlaşması , İtalyadaki bu lerinin neticelenmesi dolayısile şevk 

yeni uyanıklığın ve endişe- ve neşe içindedir. Ve bu müzakere
nin bir ifadesidir. Bu anlaşma İngil- lerl İtalyan diplomnsinin bir muvaf

maktadırlar. İngiliz - ltalyan müna 
sebetlerinde hasıl olan gevşeklik do
layısile bu mahfellerde memnuniyet 
beyan edilmekte ve bu sayede 1936 
senesinde Mavi Nil ve )..ihyadaki as
keri hazırlıklar dolayısile İngiltere 
ile ltalya arasında hasıl Qlan gergin
liklerden mütevellit endişelerin zail 
olduğu söylenmektedir, 

Millete hitaben neşrettiği biT be
yannamede Vafd, İngiliz - İtalyan 
itilaflarınm Mısıra ait ahkamını ta
nımak istememekte ve hükümeti 
memleketin istiklalini müdafaa et
memiş o makla; 1ngiltereyi de Mısır 
namına müzakereye girişmek surcti
lc :müttefik sıfatile malik olduğu 
haklara tecavüz etmiş olmakla itti
ham etmektedir. 

Maaş istiyor 
Londrada yaşı geçkin, evlenemi

yen kızlar gürül tülü bir içtima yaır 
mışlardır. Toplantı, Bayan Florens 
Hvant tarafından idare edilmiştir. 

Toplantıda, kırkını aşan her genç be
kar kız için hükumet'tn maaş bağla
ması kararlaştırılmıştır. 

* 5 dakika •Ürer mi? 
İngilterede Doçenster mahkemesi, 

bugünlerde, öpücüğün beş dakika sü
rüp sürmiyeceğinl tetkikle meşgul

dür. Çünkü Striklend isminde genç 
bir hizmetçi kız, otobüste kendisini 
öpen Klank adında bir delikanlı a
leyhine bir dava açmıştır. 

İddiaya göre, Klank'ın öpmesi beş 
dakika devam ~tmiştir. Mahkeme, o
tobüste, herkesin arasında bir öpme
nin beş dakika devam edemiyeceğini 
ileri sürerek hizmetçi kızın iddiasını 
kabul etmemiştir. 

Çocuğunu satan ana 
Nevyorkta Ros Çent isminde bira

na, 2 yaşında Elisaveta adındaki bir 
kızını, çocukları olmıyan bir aileye, 
500 franga satmıştır. Mukavele mu

(Başı 1 incide) 
madığını ve bundan böyle işin, ancak 
ufak denecek çarpışmalarla bitirile
ceğini umuyorlar. 

Buna rağmen, Cümhuriyet hüku
metinin herşeye rağmen yeni ve kati 
bir mukavemete hazırlandığı anlaşı
lıyor. 

Hüktimet memleketi ve Cümhurl-
yeti son dakikaya kadar müdafaa az
mindedir. General Miaja verdiği bir 
beyanata, nihai zaferii her nasıl olur 
sa olsun, Cümhuriyetçi İspanyanın 
kazanacağını ve hiç bir şeyin Cüm
huriyet kuvvetlerinin kuvvei mane
viyelerini ve mukavemetlerini kıra

mıyacağını bildiriyor. 
Bitaraf ve salahiyettar askeri ma

kamların kanaati ise, önümüzdeki ye 
ni devrede İspanya harbinin eskisin
den çok daha şiddetli ve sert olacağı 
merkezindedir. 

HükUmetçiler mukavemet 
ediyor/ 

Anadolu ajansının Saragossa asi 
kaypaklanndan aldığı haberlere gö
re, Sierra Montanegrella ile Sierra 
Razas'ın cenup sırtlarını hala ellerin
de bulunduran hükumetçiler, hemen 

hemen muhasara edilmiş vaziye 
dir. Hükumetçiler, Frankistlerin 
naroz'dan Tortoza'ya inmelerini 
}emek için bütün geçitlerde şidd 
muharebe etmektedir. Frankis 
Lazalera'dan dört kilometre me 
de bulunuyorlar. 

Bütün asi harp filosuna m 
birkaç gemi Vinaroz'un şima 

Benikarls sahillerinde gözükmüş. 
kat hiçbir taraftan kara ile rabıta 
sis edemeden açıklarda dolaşmı 

Cürnhuriyetçi l•panya, Fra 
bankasını dava etti 

Paris, 17 (A.A.) - Eski İsp 
kralı 13 çiincü Alfonsun tahtan 
kifmesi üzerine İspanyaya yap 
ikrazatın tesviyesi hususunda bir 
ranti olmak üzere ve Fransız h. 
metinin talebile İspanya taraf 
Fransa bankasına vaktile yatı 
olan bir milyar 500 milyon 
frangın iadesini cürnhuriyetçi 
panya hükümeti istemiş ve 
bankası aleyhine bu bapta bir 
açmıştır. 

Parls ticaret mahkemesi, bu 
nın salahiyeti haricinde olduğun 
yan etmiştir. 

terenin iç ve dış siyaseti bakımından fakiyeti addetmektedir. 

Bu Mevsimde 

Hangi Çiçekleri 

Yetiştirmeli ? 
(Başı 9 uncuda) 

cibince, satılan kız, alan ailenin ebe- =============================4 
büyük bir muvaffakıyettir. İtalya - Messajero, diyor ki: diyen çocuğu olarak kalacak ve iyi Hariciye Vekilimiz 

Dönüyor 
Romanyada 

Tevkifat 
Eğer imza ettiği anlaşmada samimi "Muadelet fikri. faşist İtalyanın Japon sorgucu : 
ise - zorbalık yoluyla fırsat kol- imparatorluk saffetinin· en geniş bir - -- - --

B u zarif çiçeğin sovanını te
lamak siyasetine şimdilik olsun veda surette tanınması demektir.· Muade- darik etmek güçtür. Bula -
ehniş, kanun çerçevesi içinde konu-:- let Habeşı·stan sefen'nı·n ve 'l\•usso-

~ • 
1

"
1 bilenler Glayöl gibi yetiştirmeli-

ma ve anlaşma yoluyla menfaatini lininin basiretli siyasetinin zaruri bir 
lek k 

dir. 
arıyan mem etler arasına anşmış- neticesidir. 

Çoban gu""zeli - AJrtarilia'ler : 
tır. İtalya; yuttuğunu hazmetmek, Yakın şarka müteallik olan itilM-
askeri bir taarruz kuvvetinin ihti- lar, İngiliz - İtalyan münasebatın

yaç gösterdiği yükleri hafifletmek da en mühim kısımdn. Bu itilB.flar iki 
ve yeni topraklannı inkişaf ettire
cek sermaye ve imkan bulmak bakı
mından boyle bir sükun ve iş bera
berliği devresine zaten muhtaçtır. 

Demek ki Italyanın bu defaki an
laşmada ciddi olduğunu zannettire
cek kuvvetli sebepler vardır. Fakat 
şimdi Hitler'in Romayı ziyareti mü
nasebetile Almanya herhalde kuv
vetli bir hamle yapacaktır. Almanya 
tek basına kalmıya razı olamaz. U
çüncü yol arkadaşı olan Japonyanın 
Çinde kocaman bir tuzağa düşmesi 

ve yırtıcı kuş mesleğinin karlı bir iş 
olmadığının meydana çıkması Al
manyayı zaten sarsmıştır. Ingiltere
nin Uzak Şark cenahı da bu suretle 
tehditten kurtuluyor ve Ingiltere de, 
Rusya da, Avrupada kuvvetleniyor
lar. 

E ğer yeni Alman hamlesi, Ital
yayı sürüklemeğe ve hak 

ve nizam içinde yaşıyan memleketler 
çerçevesinden uzaklaştırmıya muvaf
fak olursa ,dünya bugünkü vaziyete 
nisbetle büyük bir şey kaybetmiş ol
mıyacaktır. Fakat Italyadakl uyanık
lık devam eder ve ltalya, İngiltere 
ile imzaladığı anlaşmayı ciddiye alır
sa barış hesabına büyük kıymetler 
kazanılmış olacaktır. O zaman Al
manya da, yırtıcı kuş mesleğine tek 
başına devam cdemiyecek, dünyada
ki gerginliği ve istikrarsızlığı orta
dan kaldıracak şekilde umumi an
laşmalara varmak mümkün olacak
tır. Eğer İtalya, evvelki gün imzala-
dığı anlaşmaları ciddiye alıyorsa 

Berlin - Roma mihverinin devam 
ettiği hakkında ltalyada söylenen 
sözler boş laftan ibaretti. Avustur
yanın işgalinden sonra da İtalyanın 
zaten Avusturyanın istiklaline taraf
tar olmadığı yolunda zoraki sözler 
sarfetmiye ihtiyaç duyulmuştu. 

Bertin - Roma mihverinin ga
yesi, zorbalık yolile fırsat kollamak, 
ve büyüklük rüyalarını tahakkuk et
tirmektir. Son Ingiliz - Italyan an
laşmasının manası ise barış sahasın
da iş beraberliği kurmak ve hulya
lardnn şimdilik olsun vazgeçmektir. 
Bu iki zıt kutbu biribirine uygun 
ve müvazi göstermek; ancak küçük 
düşmemek ve vaziyetin psikolojik 
tasfiyesine vakit kazanmak maksa
dından ileri gelebilir. Yoksa Berlin
Roma mihverine sadakat iddia et
mek, Ingiltere ile imzalanan ve Fran· 
sn ile hazırlanan anlaşmayı hiçe say
mak manasına gelir. 

A vrupanın mukadderatı, birkaç 
hafta evvel hiç beklenmiyen bir ta
kım yollara girmiştir. Çine saldıran 
mütecaviz kuvvet layık olduğu ceza
yı görürse ve ltalya son taahhütleri
ni ciddiye alırsa dünya; 1914 har
binden sonra ilk defa olarak hakiki 
barışa yaklaşmış olacaktır. 

Ahmel Emin YALMAN 

devletin menfaatleri arasındaki ayni
yeti göstermektedir.,, 
BERLINDE: 

Berlin, 177 (A.A.) - Alman gaze
teleri, İtalyan - İngiliz itilafı hak
kında müsait mütalealar serdetm~k
te ve bu itilafın B. Chamberlain ile 
B. Mussolininin realist zihniyetlerini 
göstermekte olduğunu ilave eyle -
mektedrilf~r. Bu eazeteler~ it.il.afııuı.
menin akdi hususunun iki taraflı mü 
zakereler usulünün kıymetini lsbat 
ettiğini yazıyorlar. Ayni gazeteler 
Roma - Berlin misakının bu yüzden 
sarsılmamış olduğunu ian etmekte
dirler. 

Algemanye Çaytung, İngi -
liz - İtalyan itilafının sol cenah 
mensuplarının muhalefetine rağmen 
pek yakında İngiltcrcde mergubiyet 
kazanacağı fikrindedir. 

Hamburger Fremdenblal gazetesi, 
şöyle yazıyor: 

"İtalyan imparatorluğunun İngil
tere tarafından tanınması, bir reali
tedir. Çünkü B. Chamberlain'in işi 

Cenevre yolundan geçirmesini, muha 
lifleri tatmine matuf ve hemen he
men gülünç bir formalite telB.kki et
mek mümkündür Maamafih itilaf-
name, Akdenizdeki bazı şeniyetleri 

hiç te değiştirmemektedir. İtalya, bu 
denizin mckezi geçidini her zaman 
abluka edebilir. Uzun müddettenbe
ri Londra, harp esnasında Akdeniz
de emin bir geçide güvenmemeğe a
lışmıştır.,, 

PARISTE: 

Paris, 17 (A.A.) - Petit Journale, 
anlaşmanın, hakiki bir sulh mukave
lenamesi olduğunu yazıyor ve Roma
ya derhal bir Fransız sefiri gönderil 
mesini istiyor. 
Echo de Paris; "Fransanın takip ede
ceği yol çizilmiştir. Çabuk hareket e
delim!.,, diyor. 

Ovr gazetesi, diyor ki: 
Çok salahiyettar zevat, itil8.fın 

ihtiyatlı ve geniş olduğuna hükmet
mektedirler. Bu itilafname, makül 
bir teşriki mesai için mükemmel bir 
çerçevedir. 

Popüler'e göre, itilaf name "Sul
hün tensiki,, nden ibaret olan A vru
pa siyasetinin umumi direktiflerini 
hatırlatacak hiçbir şey yoktur. 

Sosyalistler, hiçbir memleket ha
riç bırakılmamak suretiyle beynel
milel mesai birliğinin kabulü ve harp 
ten feragat manalarını tazammun 
eden bir hal suretini tercih etmek
tedirler. 

KAH/REDE: 

Kahire, 17 (A.A.) - Hükumet 
mahtelleri lngiliz - ltalyan itilafla
rını pek müsait bir şekilde karşıla-

Ç oban güzelinin saksıda ye
tişen büyük çiçekli çeşitle

rinin sovanlan yarısı çürümüş yap 
rak ve yansı fur.da toprağtndan ya 
pılmış bir harç içine dikilir. Bu so
vanlar kıştan korktuğu için saksı
lar mayısa kadnr çamlıklarda bu
lul,1durulur. Şubatta dikilen sovan
lar haziranda çicck açarlar. Bella
dona denilen cips beyaz, penbe ve-
ya erguvani çiçeklidir. Güzel koku
su vardır. Sovanı eylül veya niSan
da dikilir. Bi~e :ıonnranatk~
çek açaı:~- Toprağa ~ açıkta di
kilen bu sovanın yapraklan tama
men kuruduktan sonra, temmuzda 
uzun ve kalın bir sap üzerinde 6-12 
tane boru şeklinde büyük çiçekler 
verir. Bu sovanlann yeri değiştiri
lirse yeni dikileceği yerde ancak 
iki sene sonra çiçek açabilirler. 

Nazik Monbretialar : 

S arı ve kırmızı tenklerin bir
leşmesinden hasıl olan par 

lak çiçekli Monbretiaların sovan-
ları küçüktür. Nisanda gübreli, gü 
neş gören bir toprağa dikilirse tem 
muzdan itibaren kandil kandil za
rif çiçekler verir. Her sap üzerin
de 4-6 çiçek açar. Bir sovandan 2-3 
sap sürebilir. Sovanları kolaylıkla 
yavrular. Tohumlarından da sovan 
yetiştirilebilir. Ciçekleri katmerli -
dir. Kokusu yoktur. Vazolarda çok 
güzel gösterişi vardır. Bir hafta da
yanırlar. Sovanı 10 santimden faz
la derine dikmemelidir. Kışın so
vanlannı çıkarıp ılık bir yerde ka
ğıtlara sararak muhafaza etmeli -
dir. Adalarda, kışı mutedil ve kar
sız geçen yerlerde bu sovanı top
raktan çıkarmıya lüzum yoktur. 

Gül begonyan 

ideal bir çiçektir : 

B egonyanın gül gibi açan bir 
cinsi vardır.Bu cinse sovanh 

begonya derler. Çiçekleri katmerli 
olanlan makbuldür. Yedi renkli çe 
şitleri bir kamelya veya gülden 

. farksızdır. Sovanlan naziktir. Göl 
gede yaşarlar. Güneşte yanarlar. 
Saksıda bir kısım funda, bir kı
sım ince kum ve bir kısım çürümüş 
yapraktan yapılacak harca dikilir. 
Rütubetten çürürler. Bunun için 
sulamadan evvel toprağını muaye
ne ederek suya ihtiyacı oldukça su 
lamalıdır. Saksıda yetiştirilen bu 
sovanlar saksı ile dikilerek ve bah
çenin gölge olan yerleri süslenir. 
Çiçekleri devamlıdır. Bir sovan 4-5 
sap ve her sapta temmuzda 1-3 çi
çek açarlar. Eylül sonuna doğru 

yaprakları bozulur. Yapraklar bo
zulduktan sonra sovanlan toprak
tan çıkarıp kağıt keseler içinde ılık 
bir yerde saklamalıdır. Bu sovanla
n hiçbir vakit toprakta bırakmama 
lıdır. 

bakılacaktır. 

* 116 dişli general 
Harp esnasında bir Amerikalı ge

neral, dişlerini çektirmiş, ve takma 
diş taktırması icap etmiştir. Nevyork 
ta, bu meşhur generalin dişlerini çek
tirdiğini öğrenenler, hatıra olarak 
saklamak üzere, generalin dişlerini 

birer birer satın almışlar, böylelikle 
generalin 176 dişi satılmıştır. 

• Kitap satışı 
İngiliz edibi Victor Golan, kitapla

rının satışı için yeni bir reklam usu
lü bulmuştur. Açtığı bir klübün aza
ları, ayda verdikleri 50 franga mu
kabil bir kitap alıyorlarmış. Aksi tak
dirde, bir kitap için 200 frank ver
mex lmM ~11yötmuş. Böylelikle e
dip Viktor, az bir zaman içinde 60 
bin kitap satabilmiştir. 

--- ··-----
Huruç Hareketinin 

Yıldönümü 
Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 

Bugün Misolongi şehrinde, meşhur 
huruç hareketinin yıldönümü kutlan 
mıştır. 

Gazeteler, bu münasebetle, Avrupa 
nın vaktile bu muhasara ve netice
si hakkında duymuş olduğu heyecan 
ve hayranlığı hatırlattıktan sonra bu 
huruç hareketi ile kral ve B. Metak
sas'ın yüksek idaresi altında Yuna
nistanın bugünkü gayreti arasındaki 
!11üşabeheti tebarüz ettirmektedir. 

(Başı 1 incide) 
Saat 17 de Kont dö Martel, konser 

losluğa gelerek vekii uğurlamıştır. 
Otomobille Trablusşama hareket 

eden Vekil, yollarda köylerde ve bil
hasşa Trablusta coşkun tezahürlerle 
karşılanmıştır. Halkın dost ve kom
şu millet vekiline gösterdiği bu ala
ka çok samimi olarak trenin hareke
tine kadar devam etmiştir. 

Halepten geçerken 
Halep, 17 (A.A.J - Hariciye Ve

kilimiz Doktor Aras, bu sabah To
ros eksprcsile Halepten geçmiştir. 

İstasyonda Halep valisi, Fransız 
Halep murahhası. şimali Suriye or
du kumanda~, Halep ~mnlyet umum 
müdürü ve polis müdürü, vilayet ve 
kumandanlık erkim ve ümerasile jan 
darma, asker ve polis müfrezeleri ve 
Antakya ve İskenderundan gelen he
yetler ve Haleptc bulunan Türk va
tandaşları taraf;ndan çok büyük te
zahüratla karşılanmıştır. 

Dün Geceki Yaralama 
Dün gece saat 24 te İstiklal cadde

sinde Yıldız sinemasının önünde bir 
yaralama hadisesi olmuştur. Yusuf, 
Kenan, İbrahim ve Ahmet isimlerin
de dört arkadaş, bir kadın meselesi 
yüzünden eski tanıdıklan Süleyma
nı bıçakla karnından yaralamışlar
dır. Mütecavizler, yeti§en polis me
murlan tarafından hadiseden biraz 

(Başı 1 incide 
den gelen haberlere istinat ed 
Demirmuhafız hareketine karşı 
tedbirleri almak lüzumunu 
miştir. 

Malum olduğu veçhile yenl 
nunu esasi ilan edildiği zaman 
ron Cristea hükumeti bilhassa 
mirmuhafızları istihdaf ederek 
tün siyasi partiler ve cemiyeti 
leyhine şiddetli tedbirler alını 

Hareketin şefi Codreanu, d 
Partinin feshedildiğini resmen 
etmiş ve Rumen topraklarını t 
deceğini bildirmişti. Fakat b 
manevradan-iMtretti. Çüfikü 
Cordreanu'mn arkadaşlarına 

bir m~'t~ legeçirmil·~ 
Corareanu mektubunda 

zahiren feshettiğini ve faali 
devam edileceğini bildirmekte 

Polis bundan başka partinin 
reş üzerine bir yür.üyüş hazır 
nı öğrenmiştir. 

Dün yapılan birçok ara 
lar neticesinde külliyetli 
silah, cephane ve risaleler ele 
rilmiştir. 

Bükreş civarındaki "Yeşil 

Demirmuhafızlara ait birçok 
VE: kooperatifler polis tarafın 
gal edilmiştir. 

sonra yakalanmışlardır. Yarabı 
taneye kaldınlarak tahkkiata 
mıştır. 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Çocuk Ansikl~ped's 
Müessesemiz tarafından neş-

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması IAzım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malı1matı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri. 
Türk çocuklannın ihityaçlannı ve 
mektep programlannı gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Esel' 1500 sayfalık ild büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyab 7 liradır. Muallimlere ve 

TAN Neşriyat E-vi 
lstanbul 

mektep talebesine aynca 
yapılır. , 

Bu eser yalnız çocuklar fçtı' 
ğil, bütün tlkmektep öğretrtı 
için en kuvvetli yardımcıdıt· 
kü bütün dersler bu... eserd' 
simlerle ve geniş malUınat il' 
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir ed 
istiyorsanız aşağıdaki kup01111 

durup bize gönderiniz. siJI 
dava bir broüşr göndeririz. BıJ 
şiir size Ansiklopedinin kıyısı 
anlatacaktır. 

r ISTANBULDA TAN MA1"9A.Afl 

1 :Veni Çocuk Ansiklopedisi 13~ 
1 

den bir tane 1ıöndermenııl 
11 

1 aillmlere alt son fiyatınJ%1 ti 

1 

niı.I rica ederim. 

irim: • • • • • • 
Adrea: • : : : 
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Devlet Demirvollan ve Lımanları ısletme U. idares1 ııanıarı 
, . 

l - Tahmın edilen bedeli (18-,500J lira olan &8800) fdetre Kaputluk 
~ 19 Nisan 1938 tarihine rutlayan Sah lid ... t 11,5 da ka1>4-
h zarf usuliyle alınmak üzere münanuya konubnllflur. 

2 - Muvakkat teminatı (12371 lira (50) kuruş olup, şartnamesi ko
~an her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mettuplannı en geç belli tün ve saatten bir aat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon Ba§kanhğına makbuz mukabilin· 
de Vermeleri. ( 1722) 

• 
1 - Tahmin edilen bedeli <24.3~ Ura olan C9000l metre m..emr k• 

ln8f 19 Nisan 1938 tarihine rastlıyan -.Iı sünü saat 14 wbpalı pd USU. 

liyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminat f1822) lira (IQ) ~· ŞuUıamell. pU8lll 

oıu.ac komJ8yonclan her ıOn bnabUtr. . 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tariftı dahilinde tanzim edecek

leri kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evve
lhıe kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon baıkanlıjına makbuz mukabi 
linde vermeleri. (1723) 

• • • 
M. M. V. Deniz Merkez ~tınalma 'komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 5511 lira 20 kuruş olan 12 Roda Katranlı. 

28' Roda Çelik tel halatın pazarlıkla münakasası 21 NJaan 938 tarilılne 
rn6aadit perteJnbe ,Unü saat 14 de vekalet binasında müteşekkil komis-
Yoııumuzda icra edilecektir. • 

2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya gir
inek iteyeıılerin de mezkUr ,un ve saatte 413 lira 34 kurufluk ilk temi
ııatlan ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları. (1987) -- -
Osmanll Bankasına Memur Alınmak 

için Müsabaka ilanı 
Osmanlı Bank1111nca bu kere yeniden hizmete alınacak Tilrk memur

lum intihabı için ~ayıs 1938 ayı zarfında blr müsabaka açılacaktır. 
Yap, 35 ten aşağı olup bu müsabakaya girme' iateyen erkekler nam
ikllırlDI kaydettirmek ve kabul şartlannı öğrenmek 6zere nisan ayı 

"ltmda her hafta salı ve cuma günleri saat 14 ile 15 arumda Osman
::.ankasının Galatadaki merkezinde Kişi lfleri aervlline müracaat ede-

ler. 
a.}aUpler hOvfyetlerinf mOıbft evrak ile beraber tahsD tatdikmıme ya
..._ fehadetnamelerini ve pyet bir vazifede istihdam adl1mtı iMier. hl> 
~ feQdetnamelerlnl birlikte getirmelidirler. 

( 

- Orman Koruma Genel Komutanlık latalan lhti)'llCI için 4'00 met 
tif ç8dır kapalı zarf usullyle ihalesi 30 t 938 günO .. ı 10 An-

Yenifehirde komutanlık binaaındald Satınalıne KO.mlayonunda 
aktır. 

- Muhammen bedeli 29780 lira ve muvakkat teptnetı 2232 Ura. 
- Şartnameler 1 Ura 50 kuruş mukabilinde Satınalma Komlqonun-
.W.billr. 
- İsteklilerin prtnamesinde yazıtl vesikalarla beraber teklifli mek

lhale saatinden blr saat evveline kadar ----- wm elen 
....... (I038) 

... -.a Komisyonundan : 
- Orman Koruma Genel Komutanlık kıtalan ihtiyacı için 3200 ad-i 

kapalı zart usuWe ihale 30 t 938 Cumartesi günü mt J.t 
Yenlfehlrcle Komutanlık blnam.,C Sahıt91al1t komisyond 

'8ktaft 
10,000 ..-
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'ı Seliıniye Askeri Satınalma 
.DıDii1tJllU İliıilan 

Eski HA YDEN, Yeni 

BAK ER 
mağazalannı 

ziy~t ediniz. Emsali arasında 
en mükemmel olan bu majaza
da muhtelif mobilyaların en zen
giıı çeşitlerini bulacaksınız. SA
LON, YEMEK ve YATAK TA
KIMLARINI her yerden iyi ve 
ucus fiatlarla 1edaıtt edebillr
sinia. 

- Dr. lhllan Sami -
ISTAFILOKOK AŞISI 

tstaftlokoklardaD miltnelllt (er
gerıllk, kan ~bam. toıtuı alb çt-
1'181, ..,..) " .... ellt .... 
talıldanna lıarfl pek teldrU bir 
• apdır. DlYaayolu No. 11.S e. 

• 

' 'r· IZMIR PAMUK MENSUCATI 
T. A. f. YAIAFINDAN 

ÖledMINt tailMDhiDe ......... ve hallm\f• nCW 

Vlcutte ~ uld -- - ek-
.... t pbi maddeleri eritir, kam te-

..-. leDett bot. aJmmtl' ... , .............. _..,...... .. 
dak 8U içerisinde almar. 

INGILIZ KANZUK 
• ECZANESi 

BZYOOLU - tsTANBUL 

k Hava Kurumu 

........... CI TERTiP 
IUyiik Piyangosu 

k.,W.: 11 • MCIJll • ,_ cleclJr. 
.,. , ....... ,.: Uraclar ... 

kezmmş olllD •• bL n . 

KABOT BEDEi ........... ~··" ...... 
.. Tip Atıl • il. .. • 

.. .. " "'· . . 
., • Dellzmeall IO • • .. .. . . . .. . 
• 

Çünlcü ASPlRiN seneler· 
denberi her türlü sooulcal

''""'ctann• ve aQrıl.ta iarşı 
feslri 111,maz bi~ tlAc olcfuaunu 

isbat •im iıttr. 

A S P l R i N 1" tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ 
sına elikle•• ediniz. 
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HASAN MEYVA OZU 
Midenin iyileımesi 

Barsakların faa6yeti 

Hazmın kolaylaşması 

tştahm ziyadeleşmesi 

Neıenin artması 

Sıhhatin düzelmesi 

Haaan Meyva Özü ile kabildir. 
Çok saf meyvalarm usarelerin

den iltihaal ve t.tihzar edilmit 
olup mideyi ve baraaıldan ıalah 

eder, temizler. Elqil~ tifkinlik, 
ağn, .ancı ve inkıbazı defeder. 

İftihayı tezyid, hazmı kolaylat
lJnr, 

Her yemekten bir saat aonra 

yarım ila bir çorba kqığmı ya~ 
rım bardak au içine karıfbrarak 
ve köpürterek, içenler, mide ra
hatsızlıklan çekmezler. Her" sa

bah aç kamina bir çorba katılı 
müleyyin ve ikisi mü.bildir. Ço
cuklar yarım tertip almalıdır. 

HASAN Gazoz özü 
Muz. Çileli, Ylıne, Limon, Kayısı, Ağaç Çileği: 
~anas, Sinalko, Şeftali, Portakal, Mandalina, 

Frenk Üzümü 
Haan Gazoz Ozü, Meyva ÖZünün evsafında olmakla beraber çok lezzetli, p.mpanya gibi nefiatir. 

HMaD Gazoz Ozü tekerli ve meyvalı olup kolaylıtı ve temizliği ve ucuzluğu sebebile Avru
pada bainolarda içki ve fUDP anya Ye,rine iatimal edilmektedir. Büyük aileler misafirlerine 
Huan Gazoz Özü ikram ediyorlar. 

Şiıesi 25, iki misli 40, dört misli 60, kuruş. 

EZ
1

:~ ~\l KABIZLIK 
O_,~~ HAZIMSIZLIK 

~:.;.·~ M İ DE 
E•ıHlli, Şlıklnllk ve T anmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki 
paslılığı defeder. Mide ve barsaklan alıştırmaz. İş 
tihanızı ve sıhhatinizi düzeltir. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla müşa
bih isimlileri ve taklitleri ısrarla reddediniz. 

NEOKALMINA 
GRiP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJi e 

Bütün ağn, sm ve sancllan derhal dindirir. 

Okıirenlere ve 
göğls aezlelerlne KATRAN HAKKI EKREM 

--~-
DURUNUZ! 

AŞINMA 

KUVVET KAYBETME 
MOTÖRUN FAZLA KIZARMASI 

Yatlama keyfiy"ti rayri klfi ise, •t••· 
maya ve yorgunluta meydan venl"'lt 
olur. Yeni VEEDOL. akaıne ola~ak 
bütün bu mü,kilitı def eder. T aham• 
muza ve tortn teıekkülüne mukavt'met 
ettitinden daima emın Ye ekonomıktir. 

"J. 23 niabetinde daha dayanıklıdır " 
daha faıla kilometro yapmal'1 ve daha 
ınükeaımel bir yiiriiyii' tamiıı eder •• 
motönı daha mukavim kılar. 

Heınen buı\inden tecrube ediniı . 
Taaarruf edeceluıni&. 

YEEDOL 
TOrklre Uıııaııı Depoıft1r " ""' •ertıezı 
Amerikan Madeni Yatıar Evi 

·v. KARAYANOPULOS 
Balık Pazar Yajlcı ııokak No. 10 

3'c0 kat IST ANBUL 

HAYATIM.iN · 
En büyük 
HE-~ECANı ,,,. 

YEN/ SiNEMA 
YILDIZI 

1 uç meraamı awıunae adi bir pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldım 

Pudra, cildimde parça parça yapı,ı 
yor ve yUztlm "makyajlı,. bir şekil 
gbsteriyordu. Bp pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim. Ve hava.Jandınlmı~ 
ve krema köpüğU ile kanştınlmış ye-

~---------------11111!••-----' .. ----------~ ni ve tamamen göıiinmez bir pudra · .... tı:anl~r· 1 kullanmağa başladım. Beni görenler Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 
KU-If U -·s lS T.E M Fabrikumda 

~,~r!~ KURU SiSTEMLE 
~ LD5D yapılan KELEBEKmarka 

KONTR ·PLAKLAR 
--0.0--

Çarpılma, çatlama, kabarma ve 
saire gibi hi~bir anza göstermez. 

Kontr-Pli.klar bu gibi &rızala
r& kartı garanti ile aablır. 

KIZIL. KAYIN, KARAA~AÇ'dan mamul 
Kontr • pliklar ıtok olarak her zaman mevcuddur. 

Sahı Yerleri : 
latanbulda: ROŞTO MURAT OOLU, Mahmudpqa Kürkçü 

Han No. 28 - ISAK PIUFIDIS, Galata, Mah
mudiye caddeai No. 21. 

Ankarada "! VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 
lzmirde : KARL HORNFELD. 

Levazım Amırhın ~ ~~ş?ordu. Çünkü ben artık aynı de. 

S · b' · ·ı ·k k l ğilc un. uvarı ınıcı ı o u u u;m Keşu 
mucibince atlama sahasının pazarlığı 
19 Nisan '938 Sah günü saat 15,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği satına1-
ma komisyonunda yapılacaktır. Ke
şif bedeli 1363 lira teminatı 204 lira 
45 kuruştur. Şartname ve keşfi Ko
misyonda görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalariyle beraber belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

"488., "2075,, 
Maltepe Piyade Atış Okulu i:;in 

:o hin kilo tutuştu:-rı:a odunu 19 Ni- Pudra alemınde Keşıedıhnış en bU· 
san 938 Salı günü saat 14.30 da Top- yük sırdır. Bu yeni ~ranm formUlU 
hanede Satınalma komisyonunca pa- ve ıstimal hakkı bUyUk malt fedaklr
zarlıkla alınacaktır. Askeri evsaf da- lıklarla hemen Tokalon mUeaaeaesı 
hilinde ihale günü teslim şartile ah- tara.fmdan aatm aluınuştır. Şimdi Tn. 
nacak olan odun içm isteklilerin bel- kalon pudruı namile ve her gOn da. 
li saatte komisyona gelmeled. ha taze, daha nermin, daha güzel gö. 

"490 .. "21Ht. , ' 
Kat'ı AICika 

Anadolu Anonim 

rünUnUz. 

Bayanların 
Nazarı ·Dikkatine 

1 

IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRi IŞMAN. ,, 

. ŞABAN MAHMUD KöKNER. 

Satın aldığımız Tokalon kremi va· 

Samaunda GöÇMEN OCLU KARDEŞLER. 
Umumi satı' yeri: lıtanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han 

• No. 3 YENi KONTR ·PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 • 

Türk Sigorta Şirketinden: zolarının büyük bir kıymeti vardır. 
Şi!ketimiz tahıildarlanndan Onları bayiinize iade ettitlnlzde be· 
Ekrem Erkoç'un müesseae- heri için 5 kurut alacak, ayni zaman. 

mizle olan alaka.sının kesil- da kıymettar mUWatlan bulunan 
mit olduğu ilan olunur. Tokalon müsabakasına ittirak hak-

.. ___________ kını veren bir bilet takdim edecek-

tir. 

Çallıamıyor. 

Uğramı§ 
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Devasız Bir Derde 

Gibi Meyustur. 
t' 

Düşünmüyor ki bir iki kaşe 

NEVROZiN 
onu bu yanm baş ağnsiyle sinir ağrılarından kurtarmıya kafi gelecektir. 

NEVROZiN 
Bütün ağn, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına, gripe, 
romatizmaya, baş ve diş ağrılanna, nezleye, sinir, adale ve bel ağrılariyle 

kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

p 

~ .................... .. 
Son Moda Renklerde 

Yünlü Kumaşlardan 

En Güzel 

KOSTÜM 
Tayyörler'in 

Paris ve Viyana 

MODELLERi 
Deyoğtunda 

KARLMAN 
Pasaiında 

Radyosu ile 
bütün 

dünyayı 
dinleyiniz. 

Toptan ıahı deposu: lstanbul Sultanhamam Halll~ 
dibey fJ~İdi No. 54, perakende satıı yeri: GolO 
tankalar caddesi RADYOFON mağazası ve Anod0 

lunun bütün ıehirlerlnde acentalarımız vardır. 

Sahibı ve umumı neşnyatı ıdare eden. Ahmeı Enırn \' ALM~ b"" 
Guetecillk ve Neenyat Türk Llmıtet Şirketi. Basıldığı yer TAN a.ta~ 


