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ÇOCUK ANS i KLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 

d.ımcı.sı. çocutun en zengin kütüphanesldtr. Çocuğunu se

ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye. 

dtr. Müessesemiz tarafından n~edilmi~Ur. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Gaf enko Ankara da YENi BAREM 
M. f• • . 8 .. ..k p I k HC.zırlanan Proie 

ısa ırımız uyu ve ar a Bugün· Mecliste 

Tezahüratla istikbal Edildi Müzakere Edilecek 
Gaf enko - Saracoğlu 

Geceki Ziya/ ette 
Nutuklar Söylediler 

Sulh için Vücude Getirilen, Sulh içinde inkişaf 

Eden ve Sulh Getiren Balkan Antant&, En 

Mükemmel Bir Sulh Aleti Vazifesini Görmüştür 

J\nkara, 11 "(A. A.) - Romanya Hariciye Nazın ve Ba
yan Gafenko refakatlerinde Romanyanın Ankara büyük elçi
si B. Stoyka, Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver 
ve maiyetleri erkanı ile bugün saat 9.10 da Anadolu eks
presine bağlanmış olan hususi bir vagonla Ankaraya gelmiş-

ler ve istasyonda Hariciye Vekili Rumen Hariciye Naztnnın istikbaline ait bir intıba 
Şükrü Saracoğlu ve bayanı, Ankara l 
vali ve belediye reisi Nevzat Tando- ı Ki d d 

Tethiş ğan, Hariciye Vekale:i ~mumi katibi a DO a 
N uman Menemencıoglu, Ankara . 
mevki komutanı General Kemal Gök-
çe. Har iciye Vekaleti protokol daire-
si reisi Şevket K eçeci, H ar iciye B i
rinci daire reisi vekili Sedat Ors, An
kara Emniyet direktörü Şinasi, mer-
... ~ nvnu.ncuu o-ı.uıa LJClUU" ruJ a-
rafından karşılanmışlardır. 

lki dost memleket Hariciye Vek il
ler i ve refikalarmın karşılaşmaları 
çok samimi olmuş ve iki taraf refa-

• kat ve maiyetlerindeki zevatı biri
birlerine takdim eylemişlerdir. 

Pragda Alman ve Çek Polisleri 
Arasında Çarp şma ar Oldu 

Bir Çek Polisi O/dürüldü 
man jandarması Wilhelm Kniesselin 
katilinin bulunması için tahkikatı 

genişletmiştir. Şimdi P osef Cecak is

Proie Üzerinde Tenkitler Yapılacağı ve Bu 

Müzakerelerin Hararetli Olacağ ı Anlaşı lıyor 

Ankara, 11 (Tan Muhabirinden) - Büyük Millet M~c
lisi yarın (bugün) yeni barem kanunu layihasının müzakere
sine başlayaca~tır. Müzakerenin çok hararetli olacağına ve 
bir çok hatiplerin söz alarak projeyi muhtelif cephelerden 
tenkit edeceklerine muhakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Meclis mahafilinde bu işin lalet
tayin bir kanun projesi olmayıp çok 
mühim bir memleket meselesi oldu· 
ğu ileri sürülmektedir. Biıtün me • 

murlara maaşlı ve ücretli kaydi gö
zetilmiyerek müsavi hak ve refalun 
temini maksadiyle projeye yeni hü· 
kümler konulmasının zarun bulun -
duğu beyan edilmektedir. 

Bu cümleden olarak uzun zaman 
devlet hizmetinde bulunmuş memur 
!ardan tahsil dereceleri az olanların 

bariz bir haksızlığa mar uz btrakılma
malan ve devlet h izmetine yüksek 

tahsil görmüş olup da yeni girenle • 
riıı maaş derecelerinin bilgi ve kabi· 

liyetleri ile m ü tenasip bir şekilde ol
masının teminine çalı şılacağı ilave e· 
dilmektc dir. 

Diğer taraftan eski rüştüye ve ilk 

tahsil görmüş Vekaletler memurla - • 

rından müdür ve mümeyyizlel'ler de 

dahil olmak üzere bir çoklarının ye

ni haremde derece almak için lise 
imtihap.ı vermek üzere Maarif Veka
letine müracaat ettikleri haber veril
mektedir. 

Müstakil Mebuslardan 
Hüsnü Kitapçı 

Türkkuşu 

FİLOSU 
Bayan Saracoğ1u ile Bayan Stoyka 

tarafından Bayan Gafenkoya muhte
şem birer buket verilmiştir. 

Muhterem misafir imize, Rumen ve 

Türk milli r enkleri ile süslcnmi~ bu

lunan gar peronunda yer almış bu

hman bir ihtiram kıtası resmi sela-

Prag, 11 (Hususi) - Bir Alman 
jandarma çavuşunun öldürülmesi 
hadisesi üzerine Kladno mıntakasın
da alınan fevkalade tedbirler dolayı. 
sile, halle henüz dehşetli bir heyecan 
içerisindedir. Bilhassa, Kladno civa· 
rındaki köylerde derin bir korku hü
kür sürmektedir. Alman polisi, bir
çok evlerde taharriyat yapmıştır. 

minde bir hırsızdan şüphe edilmek- Bu suretle bu sene lise mezuni -
tedir. Cecak, hırsızlık, cebren evlere yet imtihanına hariçten müı:acaat e
girmek ve firar etmek cürümlerin- denlerin sayısı geçen senelere nisbet
den maznundur. le bir kaç misli fazla bulunmaktadır. 

Dün Geldi 
---o-

Filo Bugün Edirneye 

Romanyanın Ankara Büyük 
Elçiıi Stoyka 

Milli Şef 

Dün Otel T erman 

Şereflendirdiler 

Yalova, 11 (Hususi surette 
giden arkadaşımızdan) - 1\-lil
li Şef İsmet Inönilı bugün saat 
11.30 da Otel Termali teşrif bu
Yurmuşlar, Dahiliye Vekili, İs
tanbul Valisi ve diğer bazı ze -
\Tatla 15 dakika kadar görüş
müşlerdir. 

Milli Şefimiz, nu hasbihal es
tıasmda, Yal ovanın sükftn Ye 
huzurundan burasının gayet iyi 
bir istirahat yeri olduğundan 
bahis buyurmuşlardır. 

Cümhurreisimiz, bu kısa ge
tintiyi müteakip köşklerine teş
tif etmişlerdir. 

Tayyare Piyangosunda 
Kazanan Numaralar 

Tayyare P iyangosunun çekil
nıesine diin başlanmış, 15.000 li
ralık ik ram iye 17836 numaraya 
çıkmıştır. Büyük ikramiye bugü
ne kalmıştll'~ Dünkü keşidede ka
zanan numaraların tam listesi, sı
raya konulmuş olarak dördüncü 
sayfamızda dır. 

(Sonu Sa: 9, Sü: 4) 

T ah ki kat d erinle~tiriliyor 
Çeteka ajansının bildirdiğine göre 

Kladno jandarma kumandanlığı Al-

Çeteka tarafından neşredilen bir 
tebliğde hırsızın eşkali tar if edil
mekte ve şöyle denilmektedir: 

"Cecak, cüretli ve tehlikeli bir hırsızdır. 
(Sonu:Sa. 10,sü. 6) 

Barem projesi üzerinde yapıla -
cak müzakerelerin bir hafta kadar 
süreceği anlaşılmaktadır. Müzakere~ 
ler sırasında Maliye Vekili Fuat Ağ
ralı izahat verecektir. 

ı··p~-,;er, lngiliz Tak;;,-;,,~- 2 - O Yenildi l 
"---------------------rıır-·--------·----------...;.. ____ --..ı. ............ ~ .... ...-....,_. ..... ..._.....) 

Fenerbahçenin yıldönümü, dün parlak bir şekilde kutlandı. Maçın tafsilatı altıncı sayfamızda, merasime ait haberler onuncu sayfadadır. 

Hareket Ediyor 
Memleket içinde bir turneye çı

kan 11 tayyarelik. Türkkuşu filosu, 
Türkkuşu Umum Müdürü Yarbay 
Osman Nuri Baykalın kumandasın
da ve Başöğretmen Sabiha Gökçenin 
nezaretinde olarak dün saat 14.50 de 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Filo, dün sabat saat 8 de Etimesut
tan hareket etmiş, 9,15 te Eskişehi
re inmiştir. Havanın muhalefeti do· 
layısile Eskişehirde birkaç saatlik 
zaruri bir tevakkuf yapılmtştrr. 
Türkkuşu filosu Eskişehir - İs-

tanbul arasındaki ucuşu esmtsrnda 

1 

Yalova üzerinde şiddetli bir fırtına
ya tutulmuş ve hava şartlarının bu 

1 müsaadesizliğine rağmen yoluna 
1 devam ederek hiçbir arızaya uğra

' madan filo İstanbula varmıştır. 

Filo, beyannameler attı 

Tayyarecilerimiz, Yeşilköyde. Ha
va Kurumu erkanı, gazeteciler ve ka
la balık bir halk kütlesi tarafından 

1 karşılanmışlardır. Müteakiben. fiio. 
ya mensup üç tayyaremiz. tekrar ha
valanarak İstanbul üzerinden uçmuş
lar Ve lise talebesine hitap eden ŞU 
beyannameleri atmışlardır: 

"Li~eliler ,.e lise mezunları: 
Türkuşuna koşunuz! Tayyareci "llbayı 

ve Tilrkkuşu ö~etmenl olunuz! Yurd: se
malarının müdafaası için sizleri ıtfülüyor. 
Hepinize kahramanların kahramanı ol
mak yolu açılmıştır. Hava Kurumu ve 
Türkkuşu başkanlarına müı-acaalle şeraiti 
öğrenebilirsiniz." 

Filo, dün öğleden sonra. Fenerbah
çe - İngiliz takımı arasında vamlan 
maç esnasında stadyom üzerinde bir 
gösteriş ucusu yapmıştır. 

Filoda Türkkuşunun vetistirdi~i 
Bayanlardan Muzaffer. Sahavet. E· 
dibe ve Naciye de vazüe almış bu
lunmaktadırlar. 

Filo, bu sabah saat 7 de Yesilkö,•
den Edirneye müteveccihen hareket 
edecektir. 
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(BUGÜN 1 
Romanya 
Ye Balkanlar 

Yazan: Omer Rıza DOaRUL 

R omanya parlamentosu, Kral 
KaroUln parlak bir nutku ile 

açıldı ve daha sonra kıymetli misafi. 
dnıiz Hariciye Nuın B. Gafenkonan 
da Romanya harici siyasetini izah e· 
._ 'bir nutkunu dlnWI. 

Polonyanın 

Danzige 
Cevabı 

Almanlar Polonya 
Yurdunu Bastılar ve 

Müsadere Ettiler 

Yeni Romen parlamento.mı- a
pbp, Romen tarihinde mtUüm Wr 
lberhale tetJdl eller. Ummnl ~ 
1'eni Hflm kaauna dalresbule yap1l-
8Uf, n yeni parlamento tepkktil n 
ınetod bakımından, eski parlamento
dan ~k farklı olarak ricade plmlt- VIU'§Ova, 11 CA.A.) - Polonyannı 
tir. Yapılan dejlflldlkten maksat, Danzig fevkallde komilerl, Danzig
lfrat derecesine varan siyaal lhtillf· teki Polonya ıümrük memurlannın 
lara, ıl,..t dalaverelere n manevra- adedinin ualtılmuı ve bu memıırla
lara Htl çekmek, me1t-1arm noldai nn sadakat yemtnl hakkında D&nziı 
llUar lhtUAfmı dejll, füat muhte- lyıuunın ıaieplerinl reddeden Polon

F,.._. ortlrılan Er~ Rü C.... 
rol G....ıin, Lontlnqa si7GNI .nifi --
/qila ortl--"• lırıUlınılan • rıtMem oe 

7Mİ icat elihnif ailaMfJft "" t.Cln1ı ....... 
Ba ....... e.dtUılenleıi 6iri ......,.,,. cıluvntf 

ClEK 
Nurullah Ata 
ve Sarmısak 

Y acın: B. FELEK 

8 a Od iand J.lrblrlne atfea JUi• 
pm bir mflnuebetten delil bir 

~tten ileri ıeli>'or. Efen•lm! 
Nandlalu taDUlllllS. Bot sohbet, en• 
tereun, nepll fakat, titiz çocuktur. 
Ybi çocuktur 4enem pek te çocuk 
sayılmu amma itana bir nflYUif 11-
dl olarak kallandım. 

NaraUalıı taıuyanlar OD- bu tl
tlzllilnl bilirler. • 

İtte onun yeni bir tesahtirlne Wr 
iki stln evvelki Halterde olnıdalaa 
bir makalesinde pldt oldum. 

Nurullah Ata tramvaya •ınm1t. 
yamna aPı 1U11U1ak kokan biri .... 
mif, 7t1napn'f. ÖMir tarafına .. lçba 
içia prka olm)-- ltir dlleri ........_ 
Bir taraftan burna, -ate tanftaa b
lqı mump olan etlip ub .. p_ 
hamı Haberdeki makalHen almak 

lif meslekleri, lflerl, anadan ve te- ya cevabmı bug(ln wrmifUr. 
tekJdllleri temsil etmelerini temin Notada Danzig taleplerhıin Od 
etmektir. Mebular pMI kanaat ba- memleket münuebetlerini tanzim e
kumndaa 10Syallst, yalaut muhafaza. den mukavelelere mu.ıaytr olduju ve 
"kar olabilirler. Fakat meeU.teki n· pyet Damla &yam 3 haziftn fiLi1hll ------·----- ------------------------------ istiyor. 

aileleri •• d8f8nceled •e kanaatleri mektubuna kaydettlll husuata tat- H 1 t y . . s· s· <A ' • ı·ı 
teımiletınekdellldir.BeDdmemap ::~!:ır~=-= a ep e enı ır ıyası ın 1 er 
oldaklul korporuyona temsil ede- nl arbracalr ve Mrbeet tehir malra-

lek -- namına• .aylemektlr. mat hattı harek tind pnlf F k K ld nthayı ~-:: mee.:;e fır~ =· mlkyu:. icap eden :euC:~ e:tilıraç ır a uru u 
e .me ar a.., aa ya edeceii ve bunun da lktısadJ sahada 

lllenluptarlar. Bu Jlsden ~nen Danztg için büyük zararlar tevlit e- Şam, 11( Tan M:uhabirinden) - Halep ve havallsi 6fi- Sarıyorlar 
lllebulana hepsi de m.ilU bllruuna decelt bildirilmektec:Ur retlerinden Ebu Şaban, Elveledt, ElbU§eyh Afiretleri ile diğer 
hueketbün lwmdaDdırlar. Gerçi Alınan matbuatı Sed~ tarafııdan A...:-tlerin re1sl ·hl tarafından Cem,i--Uı1 ahdilinfaz o 
'7an meclisinde eski li7ul partilere verilen bı" ap&'° ve ~ er ".ııı:;"ua 1 1 
.... ap ka ı.aıwmaktadır. Fakat tehdidi, ~ty= :: bir Leh isimli siyasl bir fırka tefkil edilmif, fırkanın reiaHiine sabık Japon ar ngiliz 
'banlar da yeni rejime saclabt yemi- tecilr. ' te etmek- Halep polis müdürU Tevfik Garip seçilmiftir. 1 
.ım ifa etmlflerdlr. Gazeteler Polonyanm yeni notası )lmtafa Çelebi de fırkamn tekre- hediye edeeeklerdir. Ataıesini Casuslukla 

Ben, Nanıllahı Mftl'im, IUIBJla-

iı .. Mverim. Batta tramva11 .. _. 
Yerim. Battl alaturka m..udJi .. 
pek 1nerim. 

Bal'buki 'bmalann ara1anntla 
anlapmamazbk olduta o makaledea 
pek anlaphyor. 

Yabus p1anı tllkbt nokta p: 

sak, • tramvay, laattl • de ••nıa 
.. JOlc• •• te.Htiften ~ ... 
111- Yahm Nurullah mtifteld. 

- Sanmsak kokusuna .. 7"M • 
• b•kkmda Alman iltlhbarat bürosu ta- teri oımuttur. Halep, Cerüffuur, LAz- Siyasi mhafl1cte • dyarete cte Mi- itham Ediyorlar 

Yeni ıejbmle 10D ilk knldatbr. rafmclan llep'9dilen teblill iktlbu et- kiye, Humus f8hirlerlnden ve diğeı yük blr ehemmlnt atf~. 
\'e krala, muktedir ve faal bir tah· mektedlrler. Tebllicfe Polonya tara- kasabalardan birçok ıevat bu yeni Halep evkaf müclOrinün evinlll Boftl°kh)ls 11 (A.A.) - Doğu~ ler stlndtb sannuak yemesin! Dl:r-. 
al7et olan Bapeldl B. Callnwa fından tevdi edilen yeni notanın Po- fırkaya lftirak etmiflerdir. altında bir bomba tnflWr ~· ~ full,,ıte bulunan Çin çete- Sarnuuk 1emit adam•, hele n-
1ardım etmektedir. M. Gafenko ise lonyanm Danzlgte h&dbelere mey • Surtyede kabine bubnm hill de- Zabıta bombaJl patlatanlan bula- leri Şan..,., etrafmda mn•na.m bir kı da içmifle aefeai prçekten pek 
ehliyetli ve bapncı bir Hariciye dan vermemek dejil, bUAJdı her ça- vam etmektedir. Bfç kimle kabineyi mamıftU'. Bunun Gzerlne memıeır. çe'rirınıe hareketi )"~dırlar. Bu feu kokar. A•eta imll•m b1Q"llaaa 
Naan oldutuaa ilbat etmlt n te- reye bat vurarak hunlara lebebl7ft tefkile muvaffak -olamam~.~- Uıı blr9ok ~ p1en1er1 ve -.Ja•nt çeılrme ~ JçonJvm civar diıeil kmhr. Ukin •1le,.U. ki, 
lllU ettiil ller m11hltte ea ..,.ı la· verml:ye pltp,.,, -----te al • at IDahafilde S~• 19Di 1* .,_. nwa ~ •'f~ ~ -. ..,\lına• ...,...,. ve ~vuala- .. mesele Mm henls •...-et 1-
tıbaı lnralmdttır· ..... iddia MRmrlllMl:r. pJdl vOcude ~ ....... r* ~ ._ pOU8 ........ 1Ma ~· ......... slnnit deiiWh'. KaWI 

B. ~- .. . ..... ..,... Jlobl ~ ........ DlııUla- ..... ,~ ~ "°'"'' ... "'°" ::~ trua- .., .... .... .... ... koblan .. 
A Mttla ._.. ........,._. tat mGlllJ&h ı-..11 wcımroıt iiümıtrt- Sui'l;,e Uderlerliı&in Doktor AWw " ·i.Olt6mettn bu ctırmiln fat1inl Yao dil eifıi .. lı:ontroıo ......._ Anmllık ea ....... .ıur.a. 

aret ctmi~Lm~h.n IDü~at- hm""" :ı.t. .... ,.ı; l-.; ............. . ~ _,' .:;........ •• rahm:ın SPhbendPr refakatinde kala- meydana cıkarmadıiı. takdirde hal- altındadır. hususta cfa uru11ah arkada~ 
ya~ dild ası enn e\· ... yazmaktadır. balık bir heyet oldujU halde Şarki kın kendi aralarında tertibat yapa. Çin askerleri geçen 24 mayısta hemfikir oldatama bilim. 

-..,.._6e, • .,:.::~rin '8flenle Jt. Erdüne litmlftlı'· Bu heyet Emir Ab- zü aıılannı nanbafua 01~ Kanton phrtnıe peret saatleree stı- DoP.a ak! V,~aml vw~ W. 
" napanm lçytt. Alman SU.,llllBcleld Ratfbaio ,eh-. dullah Huntlerlae elma ft mloev· d~ ve bu fUHn falllnl de -. ..._ ......... ~. _.. ~ ,......ınler! 

:-ı )'almatlaa llrmlt •Wvta I~ rt. diln ~abJar aleyhinde 7apı- heratla murwa eül bir Arap kılıcı bulacatlarmı blldlrmlfleidir. J~ar • lil ~- S-nmuk ,...mıer de ne ~ 
~ ~~e h~~ ~~ lan bir takım baretlta eahne olmu1- * 1er anlanım? 

..,._ .. " e •-1.... YIUUU". tur. Bitler Jupnd erltimndan elli 1 Tokyo, 11 (A.A.) - CaJCan'da 15 
iki dost memleket ricalinin istipre- kifiden ve Gestapo ajanlarından bir n g ı· ı ·ı z H u·· k u·· m d a r 1 a r may11tanberi ı:nevkuf tutulan Ingiliz Gerçi ken•• doktor ftllWr .. 
'-1 mlltterek ve ytlbek menfaatle- lf'UP, "Polonya yurdu,, binamu isti- 1 tepıetıi tercüınan Cloper, Japon ma- ma aiabe>i faal beldmlerimWea 
il, aralarındaki it beralterliii ve llkı 16 etmfttir. Bu bina Almanyadald Po- bmlan tarafından casusluk cürmü Galip Ataam IUIDllak haldmMlald 
.., .. hk .... m.ndan her halde ~ok ıon,.aıııar blrlllbıln mahalli binası - Nevyork Sergisi11·1 Gezd·ııer sabit olmadı1ı için tahliye edilmiştir. methu.enuw •lbett• ifitmlt..,.. 
laayırbdır. chr. Binaya giren grup bu hareketle- InsWz atapmlltteri tetmen Spear kamuttur. Bu kadar i)iliii olaa ~ 

Romanya hflrrlyet ve latDdlllnl rinl muhik ıöstermet için Berlinden ile tabJdbtm aonuna ~ mevkuf 19ye, kokuyor diye ı.u dereee !ıma • 
'9r neye mal olana oban müdafaa· aJmıı olduklarım IÖ)"ledUderi bil tel- Nevyork, 11 (Hususi) - tnglllz Bayan Roolevelt ve lkl yüz davetli, blacaktlr met ıiltermek ına mım? 
>a w ueak • prefll hnf prtlan p-atı ptermif]erdir. Bu telgraf, bl- kral ve kraliçesini bAmil Varrinzton bu sabah Roolevelt'ln vaftiz edildlll Ari bu abalı Slr Robert Cral- Kokan ile tramvayda NanlWll 
'tlncle 1.......ıa umetmlf J.ir mem· nanın "Bitler Jupnct,, lebuıe miisa- mhhauwı seyri elDUlnda sahil mu- protestan kltleldnde bir ruhani Ayin- ele ile ta. biı ülikat rufa, J rüatm etme.iae rapnea NnBmk 
leketttr. Romanya Balkan manzume- dere edihnealnl &mir balunmaktadır. hafız pmilerlnden k•d'hn tayyare- de ham bulummqtur. h~ --.ı mev~ yemek, ~ kokma olma7aa. w el 
llaln ~k kıymetli bir amanıdar. ve Mütearnzlar bu tebllptı yapaktan ler zırbluwı ve mhhya refakat eden Oileden IODr& da Roosevelt'ln ma- ~ iz ~inin vaNaldltri raluttus etme,.... r1f. -
llaJba J.lrUilni konunak ve Balkan. soma Polonya fec:ten.,.onunun evra- ~ alaJıD üerinde UÇJ1lUflardır. HkAneai dahilindeki parkta 150 da- beat ~ a=nüld .::; nt, dayak, hak •• haram 7_,..._, 
1-. •erlaanp mttüJaaleala flatflnfln. kını milsadere etmlflerdir. Polonye, Kral ve kraliçe Nevyorka vardık· vetltnbı bulunduju bir piknik veril- ndclettllbd IncWa bQJ(lk elçiliiine bln defa mfireeeahtır. 
•• lnalmıdannüla pek yalmadan ali- armalanm ayak aıtma alıp ermifle- lan zaman kendilerini dört milJon miftir. bilctirmlfltir Zaten IMfh• blbam: 
.. dum. Btltlln Balkanblana aJai dlr. Pilsudıklnln ~erini Jlr't • Amerlkah karplamıftır. Bunlarm Jt. • fJaırmlAlmı, lirkealal ....,_.. 
'1l1ll'a tapdıldarmdan ve a)'lll ldrlk Dllflardır. içinde bir milyon melnepli vardlr. Lonclra, 11 CA.A.) - St.ar ,..ıe- ._ - Derler 
De harehet ettiklerinden sene bda.r POionya yurdunun lfpli milnuebe Kn1 ve kraliçe .. t 11 de Betler)' enin verdili bir habere pre. Insil- Kudllıh iki ..... pa~a )iJemes! • 
llphe edilmez. Billkil btltfln hWI- tile dün akf8Dl PolonyaWar aleyhin- Parka ıelmlflerdlr. tere kralı, Belçika1l 28 • 24 ilktefrin 8umlAk ltakkmdakl ita --• 
leler, hu hakikati teyid etmekte ve do muazzam bir nilmayif yapılmlf - lriciltere kral ve kraliçesi A&t tarihlerinde resmen ziyaret ~hı kral Pdlla 1 Öll Yar elhlnllle J.akıhna Nuallall Ata 
lenelerdenberi J.flttln Avrupa ijln tır. Polonya yurdu 3S senedenbert bu 12•30 da da enternuyonal teraiYI Leopoldün vlld davetlDi kabul et- 4Gllhunan artık paça ,.elDlll lmWI 
81ılla ineli. samimi lı beraberlilf ır. mıntakadald Polonyalıların kültür ıezmltlerdlr. lnıWs h0k1lmdarlan • -ı..ı.. Kudl9, 11 (~) - Pmta merkez bl tır 

D 
____ ,_.e_.:.:._ 21 to .... ._ &....,--. ıı..n...;__. _ _ -w.- ~·---- --"- - mallllf • 

-.ıt, dowtluk Ye mfllltet hareket, re- hayatlaiuwı merke&i idi. m mu.-uuua pare P a....- --- --r &v~ .-
.ıa.t siyuet lrnetl ola Balbn ı.tr- mıp. 1 lum'f olu bd bomba lDfllö etmiş Diyecektir ki: 
........ a7D1 7olda yflrtimekte devam •••ı•r ........ IncWz hWdbnclularmm 1erglye 316 ...... S.yya.. ft bet Mil llmlftir· BUlardan dör- - Benbn ~a ne 1tla ,-ı & 
edeeelbal ıa.termeldedir. Çtlnktl: leyaHtfa l•l••--••I muvualatlannda Italyan pavyonu .. Uyor 4fl Yalull plllai. biri blr IDllliz u- 7ak takılftlnün da het'•-' 
llanranlar ftla en emin yol budar Sofja, 11 (A.A.) - !'ranl1Z Pari• relal Amiral Catu. ballan tenkit edi- Çanakkale, 11 CTAN 11 .... birln- kerldlr. Bb~ ay evvel lnp ec:tilmlı Bu da doin! Llkin 181 zımk ~ 
\'e Htb her yol, Ballwalan wak Sok ıuete9i BqveJd1 Kölelvanofun el nurıltılan arumda fql8t uaulil O. llen) - BuıQn saat 13 te fnaDla han.. oAlill pmta btae11nwn davan tamamne Jip trmava,. 'blnmeJI ......,.,_ 
fel&kete stlrflkler. lllllkanl•na, feli- bir müllkatmı ııep"8tmektedi. Bil- lelbı vennlfdr. cbra1ı Arendera Star vaPmf1e 311 ~. Diler clMttea Hayfamn pJlr ltalu uallah Ata 111111.._ı.\i 
ltete llrflklenndyecek dereeede açık buJd Bapeldl ~ patenin m• Bnternuyoml ....,. reisi krala. eenrah ıelmiftlr. 150 _,,.., fibrin fhmıllnde ktia 'ifesbM lamindeki Ya- ...- bu ..... ı•ea1 ..w;,,.,ı 
..._tll, nak rlrfltltl oldatana is- habbine mmbt ftl'IDll!Üf, ancıak Jumld dtln)"anm bir remzi olmak il- ltirillecek 1fJl"lerlnl aezmitl• " hudl Jr.iJ1aiıa atWW a. .-.un ta- eak PAtada ......... ......._ 
'-t etmqtir. kendfalle -rtlfllltlftGr. Bu g&riple- _.. ım.taklmı bir k8re ve bir de .ı- Trova hanbelerble lf~. V,a- 8l'IUUDe' .... 161J11Mktedtr. :aivayete fire tlmtll ~ _... 

Vasiyet•• •aldbt 1ta merkesde de BqveJd1 e&)"lemedlll bul lf.._ tın piramit takdim etmtftlr. pur saat 18 de ı.tanbula harebt et- ~llleıdm ldıl alar auret&e yan. .. wk 1 t ed•lmlt 
•ldatu için Balkan memleketlerinin 1eri muhtnt olarak lntipr etnüfdr. lnaWz kral ft kraltçe.t, Bay ve miftir. lan"'lp» Zate: . 

_..nadaki ballan. aDml kuvvete 
t'ardarmalan ve her fınat ve vesile-

._ iltlfade ederek arttırmalan, ea .--------
ta•tt laarekettir • 

..._aa7a llarlelye NUll'lllm zi7a· 
'-ileri Mltfln ı.a mhalan taumman • 
ettlii lfla bfltfln Tflrldptle en derin 
._IUalyetle katplanmqtır. 

HAD i SEL ER i N i Ç Y UZU 

l 
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Tayyare Piyangosu 
Çekilen Niımaraları 
Sıraya Konulmuş 

Olarak Neşrediyoruz 
Büyük ikramiye Bugüne Kaldı 

Hava Kurumu piyankosu - 29449 
"k" . k "d . d"" b 30474 nun ı ıncı ~şı esme un aş- 32182 

lanmıştır. Ikramiye kazanan, 32571 
numaraların tam listesini sıraya 33572 
konulmuş olarak aşağıda bula- 34605 
caksınız. 36231 

15•000 l . k N 37422 
ıra azanan o. 38233 

17836 38588 

3,000 lira kazanan No. lar: 38921 
39972 

29599 29600 20674 30301 
30985 31036 31831 32108 
32312 32449 32513 3254~ 

32608 32718 32772 33001 
33696 33958 34262 34330 
34782 34844 35576 35780 
36299 36686 37053 37113 
37747 37890 2~012 38169 
38291 38314 383li0 38531 
38675 38693 38758 38896 
38998 39279 39586 39723 

508 14741 

1,000 lira kazanan No. lar: 30 lira kaz.anan No. lar: 

2254 23994 38149 

500 lira kazanan No. lar: 
112 851 254~ 4531 4397 

6489 7578 11838 18830 1P156 
23089 32054 32199 33978 35279 
36075 37095 

168 
955 

1621 
2162 
3131 
3683 
3856 
4530 
5125 
5598 
6583 
6940 
7777 
6683 

516 
991 

1674 
2241 

3323 
3723 
3951 
4677 
5276 
5939 
6690 
7118 
7944 
8890 

778 
1039 
1852 
2391 

3421 
3761 
3983 
4678 
5294 
6024 
6711 
7275 
8380 
9110 

820 
13!)9 
1943 
2~34 

3585 
3789 
4319 
4892 
5550 
6419 
6905 
7656 
8460 
9439 

!l~7 

1460 
2077 
2964 
3(~0 

3843 
4400 
49'*7 
5556 
G4GO 
6919 
7692 
fl509 
9464 

200 lira kazanan N o. lar: 

1521 2352 3940 4766 4888 
5317 5373 68~2 8994 9265 

13439 15276 17729 18525 19921 
20514 21276 23459 24788 27492 
28086 28287 28427 30558 30837 
32899 34820 35850 37384 38038 

100 liTa kazanan No. lar: 
9557 
9932 

9608 
9933 

283 1354 1668 lB-11 3664 10899 ll07l 

9714 9721 9361 
9937 10676 10821 

11091 11168 11407 

4008 5449 6406 9367 9532 11517 11587 11608 11931 
9687 10526 10865 11495 11528 12520 12934 12954 13167 

12246 12941 13639 13732 13960 l3447 l3477 13592 13552 
14197 14427 14934 16290 17512 14153 14389 14396 14409 
17542 17598 17689 20225 2~408 14935 l5456 15493 15543 

15810 15827 15936 16022 
23435 24848 25323 25857 27048 

30753 16286 16326 16429 16721 
28073 29547 29842 30341 
32978 33935 33938 34744 35007 16878 16985 17020 17116 

17348 17704 17786 17846 
35323 35909 36936 3G951 3&341 

18339 18363. 18486 18854 
50 lira kaz.anan No. lar: 19028 19092 19191 

12277 
13384 
13954 
14462 
15809 
16155 
16842 
17219 
18182 
18859 

104 368 379 577 624 19846 20055 20064 2V'l20 

828 936 968 1030 1131 20245 20530 20946 21068 
1758 1866 1984 2191 2368 ,21084 21170 21242 21430 21928 
2462 2853 2877 2900 3080 21944 22029 22141 22280 22328 
3235 3530 3935 3960 4390 22628 22629 22641 22932 23132 
4525 4909 4980 550f> 5658 23390 23418 23475 23483 234P4 
5738 5929 5881 6216 6550 23510 23618 23685 23677 23693 
6671 6925 7034 7154 7410 23843 23852 24074 24161 24177 
7418 7419 7531 7597 8019 24305 24354 24422 ~470~ 24771 
8118 8155 8255 8298 8311 24784 25458 25712 25893 26072 
8624 8676 8955 9013 9083 26242 26744 27085 27113 27337 
9199 9727 10035 10525 11033 27426 27604 27717 27855 28023 

11225 12067 12188 12428 12509 28070 28125 28330 28353 23535 
12688 12801 12902 12915 13427 28661 28832 28866 28904 28988 
13754 13781 13783 14168 14536 29125 29227 29243 29382 29294 
14628 14760 14840 14866 15132 29503 29831 29944 30012 3U093 
15767 15831 16005 16179 16226 30540 30722 31307 31654 31723 
15250 16344 16582 ıu696 16912 31928 31931 32134 32310 32321 
17247 17262 17736 17756 173~2 32373 32405 32614 32358 32958 
18141 18346 19918 20338 20365 32911 32921 33059 33196 33401 
20418 20564 20585 20799 20337 33513 33664 33788 33804 33830 
20954 21001 21581 21600 21747 33887 34122 34242 34320 34332 
21873 21980 22034 22ü01 22918 34616 34740 34771 34779 35226 
22919 23044 23149 23173 23491 35468 35602 35717 35731 35819 
23789 24029 24129 24204 2J2~5 35822 36262 36346 36559 36663 
24644 24704 24824 24948 25191 36710 36918 36944 ~7117 37129 
25355 25416 25515 256~7 26010 37142 37374 37555 37512 38034 
26353 26653 26930 27927 27825 38037 38088 36153 38267 J8472 
27890 28082 28250 28290 28463 38620 38710 38729 33792 38927 
28502 28796 28838 28884 29389 38886 39174 39786 39958 

Son Yağmurlar Her 
Yerde Mahsul için 
Çok Faydalı Oldu 

Son günlerde ynğan yağmurlar bü- Ipsalnda yağmurlar yüzünden bu 
.. ün memleketteki kuraklık tehlikesi- seneki mahsulün çok venmli olacağı 
nin öniine geçmiş bulunmaktadır. tahmin edilmektedir. 

TAN 12 - 6 - 939 

Acı bir .zıya : 

Profesör Marcel 
Labbe ve Onun 
Türk Talebesi 
P rofesör Marcel Labbe'nin Pa

riste 31 mayıs 939 tarihinde 
ölümü Türk hekimlerinın büyük te
essürünü mucip olmuştur. Zira yir
minci asrın bu değerli ve umumi bil
gi seviyesi yüksek olan aliminin ö
lümü cidden acıdır. 1920 de Istan
bulda bir seri konferans vermiye gel
diğinde Mütarekenin o acı günler in
de Türk hekimlerine derin bağlılık
larını izhar etmiş ve yanında çalışa
cak Türk hekimlerini beklediğini ve 
onlara elinden gelecek yardımları e
:;irgemiyeceğini vaadetmiştir. Marcel 
Labbe hakikaten dediğini yapmış, 

yanında çalışan vatantlaşlanmız.ı a
ğabey, baba gibi alaka göstermiştir. 
Marcel Labbc, yanında çalışan 'furk 
arkadaşlarını mesaisine iştirak ettir
miş ve Literatfire isimlerini kendi is
mile beraber geçirtmiştir. 1930 da 
son defa memleketimize gelmiştir. 
Türk doktorlrıra dediklerini yapan 
profesöre çok bi.ıyük misafirperverlik 
göstermiştir. Dr. Marcel Labbc"nih 
yanında olan şimdi Unıvcrsitemizin 

hidroloji ve klimatoloji profesörü o
lan Dr. Nihat Reşadı buluyoruz. Pa
riste Tıp fakültesinde tahsılini ikmal 
ettikten sonra en çok yantnda bulu
nan ve ilmi mesaisine iştirak eden
lerden biridir. Halen dahilıye kliniği 
doçenti bulunan Dr. Muzııffer Şevki, 
uzun zaman yanında çalışmış ve ke
za ilmi mesaisine iştirak etmi~ir ve 
beraber bazı etütler neşretmişlerdir. 
Dr. Kadri, Marcel LabbC'nin tevec
cühünü kazanarak yanımla çalışan

lardandıt. Profcsor Süheyl linver 2 
sene Marcel Labbc'nin yanında ilmi 
mesaisine iştirak etmiştir. Hocası o
na karşı takdirkiırlığını Diyabet ders 
leri eseri mukaddimesinde bildirdiği 
gibi Paris fakültesindeki liıboratuvn
rile o zaman Pitic hastahanesindeki 
kEniğine a.:;istan ilarak tayin ettir
miştir. 

Dr. Ahmet Sait, Dr. Cafer, klini
ğinde çok zaman kalarak çalışmışlar-
dıI'.-Vr. t.~vıu \..t:ıun, =•. ~~-"' .. "Ç• -»•ı 

Dr. Emin Şükrü, Dr. Albiıkrek ve 
ismini şu anda tesbit edemediğimiz 
diğer bir çok Türk hekimleri keza o
nun teveccühlerine iayık olacak şe
ki!de yanında çalışmışlardır. 

Bu arkadaşlarla yakından temas 
eden Profesör Labbe, memleketimi
zin ilim ve harsına karşı çok biiyük 
alakalar göstererek onları sık sık top
lantılarına davet etmiş ve hasbihal
lerde bulunmuştur. 

Marcel LabbC, memleketimizi çok 
iyı tanır ve severdi. Zira 3 defa u
zun fasılalardan sonra memleketimi
ze gelmiş ve bl.:.leri çok sevmiş
tir. Avrupada kendilerini tanıtan ve 
beynelmilel şöhreti haiz olan ilim a
drı.mlarımızı çok takdir ederdi. Tur
kiyeyc ait aldığı güzel haberler onu 
daima sevindirir ve Ttirk inkılfibına 
karşı hayranlıklarını bildirirdi. Onun 
bir emeli vardı: Uzun zamanlar Tür
kiyenin bazı yerlerinde doluşarak gü
zel ve kuvvetli fırçasilc Türk bedıi
yatını tesbit etmek ve bunları bir al
büm halinde neşretmek. Marcel Lab
be bir vakitler Fransadn edebi ten
kitlcrile meşhurdu. ~ igaro gazetesi, 
kolleksiyonlarında onun güzel ve i
hatalı tenkitleri göze çarpı:ır. Iyi bir 
ressamdı. Pazar günleri onu bazan 

0

Pariste resim atölyelerinde çalışır 
bulurduk. Eserlerini senede bir de
fa Pariste açılan Salon dcs Mcdecins 
(hekim ressamlar sergisinde) teşhir 
ederdi. Sanate büyük nşkı vardı. E
vinde daima Türk eserlerinden mü
rekkep ve derin bir alaka ile topln
dılf. kolleksiyonu arasında yaşamak 
ona hayatının en büyi.ık zevkini bah
şetmiştir. 

. 
Bu Baba Katil midir ? RADYO 

Okuyucularımızın 
Verdikleri Cevapları 

Neşrediyoruz: 

ANKARA RADYOSU 
Tiirkiye Radyodifüzyon Postaları 

Tiirkiyc Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

ı639 m. 183 Kes. 120 KW· 

T. ·A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 KW· 

T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes 20 KW· 

Pazartesi, 12. 6. 1939 
[Bundan birkaç gün evvel, 6-6-939 

tarihli niishamızda kurtuluş ümidi 
kalmıyan hasta çocuğunu ölduren 
bir babanın hikayesini okudunuz. 
J ürinin bu baba hakkındaki kararını 
söylemeden evvel, okuyucularımızın 
gönderdikleri cevaplan neşre devam 
ediyoruz. Jürinin ne karar verec~ei
ni, sebeplerile beraber yazarak he
nüz bize göndermemiş olan okuyucu
larımızdan bu h usustaki kanaatlerini 
derh al bir mektupla bildinnPlerini 
rica ederiz. Gelen cevaplan neşre de
vam edeceğiz:] 

"Cocufunu öldüren baba katildir. Kıı
nunların tayin ettiği cezayı görmeli, cvHlt 
katili olarak icap ediyorsa asılmnlıdır. Bir 
babanın hasta ve aUJ oğluna 17 sene mü
temadi bir emek ve gayret sıırfı suretile 
bakması. onu bilfıhare işledigi bu suçun 
günahından hiçbir şekilde kurtaramaz. 
Bu babayı, 17 sene varını yoJ;runu hurcach. 
elinden geleni yaptı, fakat muvaffak ohı
madı diye mazur mu göreceğiz? Hayır. O
nun yaptığı işin hiçbir fevkaliıdelfö yok
tur. Bir babanın oğlunu yetiştirmek, bü
yütmek, ne çeşit hastalık olursa ol.,un a
zamı ihtimamı göstermek, iyi etmek için 
her çareye başvurmak esas vazifesidir. Ve 
bu baba, anlıyoruz ki vazifesini clind"n 
gelen şekilde. yapmıştır. Fakat, bu keyfi
yet hiçbir zaman ona çocuğunu öld!lrmek 
hakkını bahşedemez ve kendisini hiçbl,. 
şekilde mazur görmemize imk!'ın yoktur. 
Evet oma ne yapmalıydı? Gayet basit.. 

~~~~~~-·~~~ 

şıyan bilHln fertler ayni hakkn nnsıl sa-
hipse, en büylık hnk olan yaşamanın da 12,30 Program. 12.35 Tiirk mü7li!l· 1-

Hkazkfır pesrevi. 2 - Zektıl Dedenin 
-Hicazkar a~ır semal!ıi- Gül.,ende he· 

bu zavı:ıllılara verilmesi ldzıındır. Esas<'n, 
bu baba, çocuğunu öldurmekle onurı te- zar. 3 - Rakımın -Hicazkfır şnrkmdavlslnden, masr::ıflanndan kuı·tulmıış o-
l hll . Uık" 1 d b 11 ~f'kledlrn tl'ı fecre kadar. 4 - Çorlulunurı n ır. ın v c an aza ının e m pen- . 

• d 1 k t 1 k v 11 • -Hıcazkftr sarkm- Ben sana gönm ve· 
çesın en nası ur u ııca er eceıt ~e- ı reli. 5 - Sazla halk Hlrkü lİ - Su dait· 
zaya gelince. ona verilecek hiçbir ce7.a, gıt-
tikçe şiddetini arttıracak olan vicdan azn- lan .delmeli 6 - Sada halk türküsil 
bından biıyUk olamaz. Jlirinln bu nokt:ı- - Bülbül taşta ne gezer. 13 Memleket 

c;aat avarı. aians ve meteoroloji h:ıber'e· 
rl 13.15 M07lk (Karısık oroı::ram - Pil 

lan nazarı ltibare alması lazımdır." 

Beflktaş Muhtarıevvel sokıık 23 13,45 - 14 Konusma (Kadın saati - F\ 
numarada Ekı-em Kızılağaç 

• 
hayatına dair). 

19 Prol!nım. 19.05 Müzik (Melodiler -
PJ.) 19.15 Türk müziği (Karışık pros.?· 
ram) 19.40 Türk müzl/ti (.\şık edcbly t 
!laz şairlerinden örnekler) 20 Memlekrt 

"Hayatla alfıka peyda eden her insan 
kanunların tekeffülü altında bulunması 1-
tibarıle hasta ve ı:ayrl knbill tPdavi clahl 
olsa hiç kimse kimsenin h:iyntınn kııste- !!Bat avnrı. ajnns ve meteoroloil haber'e
demez. ri. 20.15 Nesell plCıklar - R. 20.20 TiJrk 

Hastalığı ırnyri kabili tE'dnvl bulı~an bir müzi~l (KJl'ımk prom-am) Ankara Radyo• 
hnstc, irin ölum bir iyilik olarak diı~ünülse 1 su 1 Kllme Heyrtl. İdare eden· Mesut Cc
bile S<'l!ımetl umumlvc icin yapılmıs olı:ın mf. l - WBeyat!:ı.rabnn peşrevi. 2 - S:ı· 
kanunlar böyle bir filli cllrüm addPder. dullah Aganın - BcyaUaraban birinci 

Birkaç sene evv<'l Amerikalılar tedavisi beste- Nevelvanım. 3 - Sadullah A(!ıı· 
gayri knbil ola hast ların eUbba ril nın -BeyaUarabnn ikinci b<'ste - BUl
tesblt edilı>rrı, 

11

mdO.-lllrrıesini kanu~~~tır~ bülil dil Ey g~l!l rana. 4 - Sadullah A
mnk istedıklerl halde bunu yap:ı.mamııı- ~anı.n -Beyııtıııraban Ağır semai - Rıı1t; 
!ardır. seylıyecek. 5 - Ney taksimi. 6 - IJ •• 

Blnaenolevh; hastanelerde, bahusus akıl 
hastanelerinde böyle teodavfsl imkftnı bu
lıınaml\'an binlerce hastayı öldlirmek mi 
1fı7Jm gc-llr? 

Baba, kanun nıı7.orınd:ı. mOttehimdlr, 
hiçbir mazeret bu ithamı izale edemez." 

Beyo{jlu Parmakkap ı Yerılyol 

sokak No. 20 de Sıra 

-o----
Mali vaziyetinin lmklınlarına göre onun POLiS : 
tedavisini bir hastane heyeti sıhhiyesinlıı 

Selim - Muhayyer şarla - Ey goncııf 
nazik terin. 7 - Varda Kos1a Ahmet 
-Muhayyer sünbüle şarkı- Ey nihtılİ 
lşı:e. 8 - Leminln -BeyaUnrabaıı şar· 
kı - Bakasız hüsnün güvenme anına. 
9 - Rahmi Beyin -Beyattaraban şar

lo - Bana seyranı cemalindir. 10 - Sar. 
semaisi. 21 Konuııma, 21,15 Müzik (Rnd• 
yo Orkestrası - Şef: Pr:ı.ctorlus) 1 -
Fr. Sehubert - 7 inci senfoni Do Ma
jör. a) Andante - Allegro, ma non trop· 
po, b) Andante con moto, c) Scherzo -
Trio, ç) Allegro vlvnce, 22,15 Müzikli ko• 
nusmo (Halil Bedii Yönetken tarafındtll 

- Schubert H.) 22.30 Müzik (Neşeli mu· 
zfk) - Pi.) 23 Son ajans haberler!, TJrr· 
at, eshnm, tahvillH. kambiyo - nukut bor
sası (fiyat) 23,20 Mü:ı:lk (Cazband - Pl.) 
23,55 - 24 Yannki program. 

eline te\•di etmek ve mukadderata boyun 
eğmek. Böyle yap!ıaydı, çocuğun tıbbt bir 
ihtimam altında bulunuşu, kendisini bir 

Bir Dalgıç Boğuldu 
dereceye kadar azaptıın kurtarırdı. Geçenlerde Ayvansaray sahillerin-
Dahası da var: Evet, bugün bUtün etıbba de, hurda demir yüklü bir motör bat

lltifakla bu çocuğun iyi olmasımı lmkftn mıştı. Evvelki gün motöriin battığı 
bulunmadığı hükmllnü vermiştir. Ve belki yere dalgıç indirilerek bu demirlerin 
de, babanın hareketinde en mühim amil 
de bu olmuştur. Fakat, bu. bugiın için, dışarı çıkarılmasına başlanm1şt!r. 
yani tababetin bugünkü lmkdnlnn daire- Dalgıçlık işini tulumsuz olarak yn
slnde \erilmis bir hükümdilr. Yarırı, öbtır pan Hamit isminde bir işçinin denız
gün yeni bir tıbbi buluş, yahut yepyeni den çıkmndığını gören arkadaşları, 
bir tedavi usulü saveslnde bu çocuğun ız- k 1 1 b hi h l ' 
1ı,.0ı.·-· .. .._ ... _____ -.. . • . __ l:iruıca ın: a onu;ıiarı ~nlfirr:a c.:e 
yahut hiç def!ilse rahatsızlığını kısmen gl- ı;-urı 1S1

J urrmş rmı · .11.ur 
dermek pekald miımkün olabilirdi. tnranla Balat Musevi hastanesine ge-
Maksadım şudur: Babayı bu harekr.tinde tirilmiş ise de biraz sonra ölmu~ür. 

mıızur görmek isteyenler, şllphl' yok ki, Üç Kaza Oldu 
doktorlann vr.rdikleri hükmü esas olar:ık Istinyede oturan Remzi isminde bi-
alncaklardır. İşte bu esas. yanlıştır. Ve 
doktorların yarının yeni keşifleri. buluş- risi evvelki gün Bnkırköyde satın al-
lan hakkında bugUnden fikir yürütmek mak istediği bir evi gezerken balkon
lktld:ırlnrı mevcut olmadığını da gözönün- dan aşağı düşerek muhtalif yerlerin
de tutmak gerektir. den ağırca yaralanmış, sol bacağı da 

HuHlsa, bu baba, katildir. J!lrl, mahkO- kırılmıştır. Yal"'.alı hastaneye kaldırıl-ı 
miyetine karar verecektir. Fakat, 17 sene mıştır. 

sarfettlğl cehti gayreti ve doktorların kov- e 
duklan teshis dolayısile d0$tuğü i.ımltslz- Beşiktaşta Şenlikdede mahallesin-
liğl nazarı itibara nlarak cezasını bir mik-
tar nzaltncaktır. O kadar. Yoksa, bu baba, de oturn Geziban isminde genç bir 
bcraet edemez!' kadın benzinle entarisini temizlerken 

EyUp Sofular. 56 No. da 

Ahmet Fethi 

• 
"Bu baba, kntll değildir. zavauı oğlu 

benzinin ateş alması neticesinde a
yakları yanm1ştır. Kadının feryadı
na yetişen mahalle bekçisi Kasım da 
ateşi söndiıreyim derken elleri yan
mış, her ikisi · de tedavi altına alın

, .................. . 
LİSAN İKMAL 

•-1o:ı.--•- -!-~~-"'...: 

BERLİTZ 
Lisan Dersanesine 

M ü racaat e d iniz. 

Tatil Müddetince 

Yalnız 7 .50 Lira 
Beyoğlu istiklal 

C addesi 294 , 
nüz malum olınıyan bir motisıklet 

Şişlide Halasklırgazi caddesinden ge

çerken Taksim orta okulu talebesin" 

den Aliye çarparak muhtelif yerle
rinden ağırca yaralanmasına sebebi· 
yet vermiştir. Yaralı hastaneye knl· 

zaten rahmi madcrden hayata değil, meza
ra doğru çıkmıştır. Babanın yaplı~ı hare
ket 1 c, onu mukadder olrın yerine koy
makla ebedi süküno ka..,·u turmaktır. Böy
le elemli bir vaziyette. bile son çareye 
başvurmak kimsenin elinden gelmP7.. Ben 
yapaınnm, siz yapamazsınız. Fnknt, babanın 
çektiği ıztırabın derinliği kıırşısında duy
duğumuz büyük bir teessürle onu m:ızur 

görur ve jürinin de bizim glbl dUştınmUş 
olmasını isteyebiliriz." 

mışlardır. 
• dLrılmış, suçlunun aranmasına bas -

M erıln: Füruzan Hepoer 

• 
"Bu meseleyi iki noktadan düşünmek i-

cap eder. 
l - Kanun noktasından. 
2 - Vicdan noktasından. 
Kanunun bu h!'ıdiseyi suç sayıp sayma· 

dığını bllmıyoruz. Vicdanı noktaya gelin
ce; \'aziyet şudur: Eğer bir cemlye•, iyı 
nesil meydana getirmek için, bunycslndckl 
biltiln alil, uıyıf ve blçnrelerl yok edecek
se meydana gelecek olan bu neslin de hod
pm maddi olacağını ve bundan gene ce
miyetin zarar göreceğini unutmamak lfı
zımdır. Bu g(blleri yok etmek hal·kını 
kim, nasıl bulabilir? Cemiyetin içinde ya-

Numarası ve şoförüniin ismi he- lanmıştır. 
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tın 
15 Ha7.İran Perşembe Akşamı 

TU RAN Tiyntrosunda 
Halk San 'atkarı 

NAŞIT ÖZCAN 
GECESi 

Mezruat bu son ynğmurlardan çok Fakat bir poyraz fırtınası, burast
büyük faydalnr görmüştür. Hemen nı adeta kışa döndürmtıştur. Kışlık
her yerde umumiyet itibarile fayda- hırını sandıklarına dolapların:ı ko-
lı olnn yağmurlar bazı yerlerde de 1 

Hekimlerin şahsiyet sahibi olmala
rını ve hekimlikten başka ilim ve 
hars şubelerinde kendilerine lazım 
bilgilerle miicehhez oimalarını ister
di. Kendisi de böyle yetişmiş ve ha
yatta öğrenilmesi icap eden hiç bir 
noktayı ihmal etmemiştir. Muhakkak 
kı yüksek l:)ir insandı. Marcel LabbC
nin mun tazam ve verimli çalışmala
rında.. refikası, cerrahi kliniği pro
fesörü Reclus'ın kızı olan Madam J,ab 
be'nin büyük hizmetleri vardır. Ko
cnsının ne yüksek ruhta ve kabiliyet
te yaratıldığını görmüş, onun çalış
malarına daima kolaylık göstermiş
tir. 

Ur. Onun bütün seyahatlerinde ka
dınlık, zeraf et ve faziletin timsali o
lan madammı kendisinden ayrılmaz 
buluyoruz. Kocasına olan en derin 
bağlarını her an şefkatile izhardan 
geri durmamıştır. 

ERTUGRUL SADİ TEK, Darülbedayidcn 
HALİDE PİŞKİN, Okuyucu SABRİYE TOR

SÖZ birlikte HAYRET EFENDİ Vodvil 3 
Perde, Varyete, Düeto, Solo. Tafsilat el 

ilanında. Telefon : 22127 Yanlar yeniden çıkarmış ar ve pal
mevzii olarak ufak mikyasta zararla-
ra sebep olmuştur. tolarını giyinmişlerdir. 

Muhabirlerimizden ge1en telgraf Çemişkezeğin Bnşvartenik nahiyc-
ve mektuplara göre, Manisada son sine on dakika mesafede bulunan 
günler hep yagmurlu geçmiştir. Ha- Şchinkal mevkiinde yuz döniimlük e
va birdenbire soğumuştur. Yağmur kili arazi muhtelü yerl~rinden çat
bütun mahsuller için faydalı olmuş- famış ve yirmi metre dedıılikte hen
tur. Yalnız, harmanlar, pamuk, ve tü- eıckler açılmıştır. Bu suretle mahsu
ti.ın mahsulleri son yağmurlnrdaıı bi- lü de mnhvolan köylüler yer çatlama
ı az zarar görmüşlerdir. sının devamındnn ürkmektedir. Na-

Antnlyadn yağmur doluya çevir - hiye müdiirltigu tarafınd::ın bu ha-
miş, mahsulata zarar verıniştır. 1 valide ıcap eden tedbirler alıntnıştır. Marcel Labbc çok seyahat etmiı;-

Marcel Labbe, Fransa ve beynel
milel tıp iıleminde olduğu gibi yetiş
tirdiği Türk talebesi itibarile Türk 
t ababetinin de mabihili!tıharı ola
rak ebediyen kalblerimlzdc yaşıya
caktır. 

Ailesine, oğullarına ve kızına. ta
ziyetlerimizi sunarız. 

** 

Saraç Elişi ve Makine Kalfası ile Makine ile Di· 
ker Erkek ve Kadın Terzi Aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No.lu dikim evi için saraç el işi ve makine kalfası 
ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yac; ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - 'ÜcrE:t haftalık verilmek ü:zere t aliplerin hüsnühal ve ;tfo aŞl 
kiıl?ıtlarile birlıktc hemen dikim evi müdurliiğiine miiracaatları . (4009) 
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400 
160 
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1 Sene 
8 Ay 
a Ay 
1 Ay 
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1500 

800 
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Kr. .. 
• 
• 

MilleUeraruı posta ittihadına dahil 
olm.ıyan memlekeUer için abone 
bedeli mOddet ıırulyle 10, 18, 9, 
a,5 liradır. Abone bedeli peelndir. 
Adre1 deliştlrmelı: H kuruttur. 
Cevap için mektuplara 10 kurullu& 
pul lll vesi lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Rumen Hariciye 
Nazırı Aramızda 

Dost ve müttefik Bomanyanın 
Hariciye Naan Gafenko, iki 

gilndenberi, memleketimisin miaafi • 
ri olarak aramwla bulunuyor. Ru • 
men diplomatımn hkarada htiku • 
metimiz ricali ile yapacaiı temular, 
Türk • Rumen dostlutu bakımından 
olduju kadar beynelmilel milnue • 
betlerin bqtlnkil safhaları içinde de 
bilyilk bir ehemmiyeti haizdir. 

Galenko, htanbulda sazetecilere 
verditi beyanatında Ankarada iki 
memleketi alakadar eden müşterek 

1 
meselelerin görüşüleceğini ifad~ et • 
miş ve bu görüşmelerin "Balkan an
tantını ebedile§tlrmek gayesine ma
tuf" olduiunu bilhassa tebarüz et • 
tirmittir. 

Türk • İnglliı anlapnasının ta • 
hakkukundan sonra, bazı gülünç ve 
menfi propagandalar hillfına olarak. 
Türkiye, kuruluşunda bizzat amil ol
duiu Balkan blokuna sarsılmaz bağ
blığını ve Balkanblan allkadar eden 
meselelere karşı ötedenberi mevcut 
yakm alakumı Mr zamankinden da
ha büyük bir dikkatle muhafaza et
mektedir. • 

Balkan Birliiinln ild kuvvetli un· 
suru olan Türkiye ve Romanya, Bal
kan sulhilnil korumak ve hariçten 
gelebilecek tebltkelere karp beraber 
kaqı koymak umladetllrler. Bu iti • 
barla, iki dost ve müttefik memleket - . -
lan bu yeni temaslar, Baıkan Birli -
iinin takviyesi ve aziz misafirimizin 
dediği gibi, bu birliğin "ebedileşti • 
rilmesi" bakımından da aynca husu
ıi bir ehemmiyeti haizdir. 

* 
rıaı Kazalarına ICarıı 

Banyo ve plaj mevsimi başlıyor. 

Bu münasebetle, alakadarların bir 
nokta üzerine nazan dikkatini cel -
betmek istiyoruz: 

ller sene htanbulun muhtelif sahille 
rinde bir çok deniz kazalan ve bo • 
tutma vakalan oluyor. Geçen sene. 
bu kazalann eski yıllara nisbetle ol
dukça kabarık bir yekdn tuttupnu 

hatırlıyoruz Deniz mevsimi ıelince, 
hemen hersÜn bu sibi vakalardan bir 
ikisini gazete havadisleri arasında o
kuruz. Okur ve geçeriz. 

Halbuki, bu kazalann nazarı dik

kati celbedecek derecede çotalması, 

meseleyi, iizerinde ehemmiyetle du

rulmasını icabeden bir mevzu haUne 

koymu,tur. 

Açıkta denize girmek memnudur. 
Polis, açıkta yüzenleri, denize ıiren
leri görürse meneder ve haklannda 
kanuni takibat yapar. 

İlk it olarak, bu memnuiyeti te • 

illin edecek olan kontrolü aıklqtJr • 
lbamıs lwnıdır. 

Fakat, boiulma vakalannrn ek • 
aeriya, plajlarda vukua geldiiini de 

sözden uzak tutmamalıyız. 

Bu hal, plijlarda acemi yiizücil -
lerin sığ sulardan dışan çıkmamala
l'ını temin etmekle bir dereceye ka
dar önlenebilir. Ancak, plijlarda de
llize sirenlerin açılabilecekleri saha· 
IUn hududunu tekrar fenni şekilde 
tesbit etmek zarureti vardır. Bunun 
için de, bu sularda esub iskandiller 
Yaptınımab, ili zaımedildiii halde 
2amanla bir çok kuyular peydahlan
ltut olan plajlarda, bu kuyuları dol • 
clurtmah ve her türlü tehlike lhti • 
bıallerini bertaraf etmelidir. Beledi
Yer.-.ı, İstanbul sahillerinde denize 
&irilemiyecek yerleri tesbit ve ilin 
etınek yolunda bir karan oldutwıu 
bildiğimiz için, plaj kazalannı önle -
inek için alınacak tedbirler sırasında 
bu cihetin de ehemmiyetle tetkikini 
iatiyoruz. 

TAN 

Neden arap 
ihraç 

Edemiyoruz? 
(Muharrir, '7 /8/1939 tarlbll nOıha

mwla çıkan ilk yU11ında, üzüm mah
ıuUlmOzün ihraç vazi7etinl tetkik et
ml1. uu,ı srttırma imkAnlan üzerinde 
dunnqtur. İIWısalle beraber lltlhllk 
artmadıtı Jçln, nicl rakip!er kRJ',aın
da nuıl harekete mecbur oldulwnuzu 
da bu yazıda okuyacaksınız.• 

* Evet; ne yapacağız ve ne yap-
malıyız? Kalifornıya, Tür

kiye, Avustralya, Yunanistan ve 
Iran istihsalatı yetmiyormuı veya 
kolaylıkla satılabiliyormuş gibi İ
talyanlar da, zorla ltalyan yapmı
ya çalıştıkları, Oniki adada çekir
deksiz üzüm bağları yetiştirmiye 

başladılar. Istihsalatın her yıl art
masına mukabil istihlak kabiliyeti 
yerinde sayıyor. Bu durum .kal'fl· 
sında ne yapacağız? 

Ne encişe verici düşünce değil 
mi? 

Halbuki Türkiyenin bu mülaha
•ya muammalı bir endip vaziye
ti vermesinden daha manasız hiç
bir şey olamaz. Uzümü muhtelif şe
kitlerde kıymetlendirmek imkin
lan mevcutken 100 bin, hatta 150 
bin tonluk rekolteleri endi§_eli gö
ı uşıerıc ucgu, ıcranıı oaKışıarıa 

karşılıyabiliriz. Yeter ki devlet, 
her işte olduğu gibi, bu işte de hal
ka el uzatsın .. 

Yine mi devlet, demeyiniz. Te
\'arüs ettiği harap bir vatan üs
tünde hassas bir titizlikle didine
rek bin bir iş başaran ve daha on 
bin bir, yüz bin bir iş başaracak o
lan devlete muttasıl boyun büküp 
avuç açmakta mana bulunmadığını 
her düşünebilen yurttaş gibi, ben 
de gayet iyi bilirim. Benim istedi
ğim devlet elinin maddi tutarı yıl
da 300 bin lirayı geçmez. 

1 nhisar idaresinin rllık "şa
rap rüsumu,, varidatı nedir, 

bilir misiniz? Yarısı idare masra
fına gitmek kaydile 600 bin lira .. 
Rica ederim, muazzam bir üzüm 
meselesi karşısında bu kadarcık bir 
rakkamın; hatta bu adedin beş mis
linin lakırdısı olur mu? 

Bu noktayı ıöylece tesbitten son
ra sadede geleyim: 

üzümün kıymetlendirilme şekil-
leri şunlardır: 

1 - Şarap, 

2 - Teksif edilmiş üzüm suyu .. 
Bu iki şeklin haricindeki kıy-

metlendirme usulleri, esas tedbir
ler olarak zikredllemez. Filhakika 
yaş halinde ihraç lfile sirkecilik 
ve taze iızüm suyu (Most) halin
de istihlAk, maddl yekl\n bakımın
dan §imdilik, mühim birer netice 
arzetmezler. Bu sebeple üzüm işi
ni mütalea ederken ele alacağımız 
iki mevzu, prap ve teksif edilmif 
üzüm suyudur. 

Tuhafhr, Seylln adbmdan ge
len çayı veya Brezilyanın kahve
sini fincan, fincan satmak istiyen 
her vatanda§, umumi mükellefi
yetlerini ödiyerek, istediği yerde 
bir (kahvehane - çayhane) açmak
ta serbest iken Manisa üzümtinden 
yapılmıf bir bardak şarap satma
nın bin bir külfeti ve munzam bir 
alay mükellefiyeti vardır. Çay ve 
kahve, Türkiyeye giriflerinde. güm
rük resmi ne ise onu öderler. Hal
buki Manlunın prabı, istihsal i
çin ihtiyvl mecburi külfetlerden 
bafka, litrede 6 kurut inhisar ree
mine tabidir. Bu 6 kuru§luJıc inhisar 
resmi kaç kuruşluk JBl'ap içindir, 
bir litre şarabın maliyeti nedir ki, 
resmi 6 1'uruş oluyor ve nihayet 
prap, bizim memleketimizde, o 

ihraç edilmek üzere hazırlanan üzümler vapura yükleniyor 

~~~~ .. Ya.tan: ·~!!!!!!!!il!!!!!~![!!iiii1 

Zeynel Besim 
I ESICI HiZMET GAZETESi SAHlll J 

kadar taammüm etmiş bir mata, 
yahut cihan pazarlarında muay
yen müşteriler l\DÜJl edebilmiş bir 
ihraç malı mıdır ki, resıne tabi tu
tulmuştur? Kaldı ki, bu resmin 
baliği, devlet bütçesinde, göze çarp
mak kabiliyetinden külliyen mah· 
rum bir hüviyet tapyor ve devlet, 
ayni zamanda, ihraç edılecek he-r 
litre şarap için, 2 kuniı prim veri
yor, yani bir taraftan şarabın da
hili istihlikatı zorlqtU'llırken, di
ğer taraftan ihracı teşvik olunu
yor ama yıllardanberi ne inhisar i-

daresinin, ne de aerbest Amtllerin 
prap ihracatı yeJaUıu bil' türlü ca
zip, hatta üzerinde dikkatle duru
labilir bir rakkam arzedemıyor. 

Ifte flmdi yarancı üstüne 
parmak basıyoruz. 

Neden şarap ihraç edemiyoruz?. 
Neden müşterisi mahdut olan ve 
Almanya gibi züğürt, dövizsiz tek 
pazara bağlanıp kalan üzümlerimi
zi prap halinde kıymetlendirerek 
bütün cihan piyasalanna göndere
miyoruz? Neden üç aylık mahsulü-

BEŞERiYETiN TEKAMUL SEYRi !" MACARADAN 
BASLAR, MACARADA BiTER 

.............................. 

Çünkü: 
• Şarap; çay oe lıalaoe si/Ji 

lıolaylılıla ve aerbatçe Ja. 
lalli utilalalıata arzolunamı
yor. l#mıg eJilecelı her litre 
f'IJ"Gp iP,. 2 lıu1'llf prim .,. 
riUifi ltaltle JahUi utiltlalı 
iP,. utiMal etlilen F"Pı 6 
lnnıq I nhüar ramine t&-
6itlir. 

Çünkü: 
9 Şarap imali, aer6at Jefil

tlir. lnlaiMır IJarainin aru
.Ue laer zaman f'INP ima
linJen merNtlilebilen amil
ler, pGTa Jölıerelı, lenni 
Fflar Jairaintle ihraca h
bil parap yapamıyorlar. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
müzü alivre satışlarla bir y~ ya
yarak bin bir zahmet içinde boca
lamak yolunu bırakıp üzümlerimizi 
eskidikçe kıymeti artan bir şekle 
kalbetmiyoruz? 

Çünkü şarap imali serbest de
ğildir; çünkü inhisar idaresinin ar
zusile her zaman şarap imalinden 
menedilebilecek vaziyette bulunan 
ve ancak o şekilde ve bu ka)•ıtla iş 
gören amiller, para dökerek, fenni 
şartlar dahilinde ihracı kabil şa
rap yapamıyorlar, çünkü şarap çay 
ve kahve gibi kolaylıkla ve serbest
çe dahili istihlikata arzolunamı
yor. 

Size tepeden inme bir iddia ile 
geliyorum: Bizim çekirdeksiz Ü· 

aümden yapılmıı praplarnmz. de
rece itibarile, Fransız ~arapların
dan üstündür. Kalite şarapları için 
değil; fakat alelide haJk şaraplan 
için bu iddiayı aerdederek tsbata 
amade bulunurken şunu da arze
deyim ki, bilir misiniz ki, .Fransı. 
lar kendi 9 derecelik şaraplannı 
12 ye iblAğ için bizim teks!f edil
mit üzüm sularımıza muhtaçtır
lar? 

Zannedersem bu iddialar efkin
umumiyemiz için pek yeni, belki 
de naşenide şeylerdir. Fakat ben, 
bu iddialarımı size, sırası gelince. 
vakıalarla, hadiselerle isbat edece
ğim. Şimdilik, umumi mahiyette, 
şarap mevzuu üzerinde duruyo
rum: 

B izim çekirdeksiz üzümleri
miz bir buçuk kilodan bir 

litre şarap verirler. Bu şarabın de
recesi 12 dir. Şaraplarımızın bır 
hususiyetleri de sekiz aylık bir dev
reyi müteakıp gayet mükemmel i
çim kabiliyeti iktisap etmeleridir. 

Bir kilo yaş üzümün vasati alım 
fiyatı 100 paradır. Bir litre şarap, 
bir buçuk kilodan alınabildiğine gö
re iptidai ve intihal maclde parası 
olarak vereceğimiz miktar sadece 3 
kuruş 30 paradan ibarettir. Bu 
miktara tesisat amortismanı, müs
tahdem ücretleri ve saire gibi za
rurt masrafları istediğiniz kadıa 
yükletiniz, maliyet büyük istihsal
de 5, üç dört milyonluk küçük is
tibsalde de nihayet 6 buçuk kwıı
ıu geçemez. 

Maliyeti bu olan şaraplarınuzı 
cihan pazarlarına arzederset ka~ 
para verirler dersiniz? Acaba bar
cı üem İspanyol, Fran~'tZ ve Yu
nan şaraplarına meseli §imal mem
leketlerinde ve lngiltaıede karf1 
koyablllr miyiz? 

Sayın okuyuculanm, litresini 8 
kuruşa verirseniz şaraplarlnızı ka
pıpcaklardır. Nitekim bu yıl Izrnir 
incir ve Uzüm Tanın Satış koo
peratifleri birliği bir Alman firma
sına bir milyon litre f&l'abı 10 ku
l'Uf ,31 santimden gayet kolaylıkla 
satabilmi§tir. 

Dikkate çok pyandır ki, bunu 
satın alan firma, geleceJı: sene en 
az beş milyon litre huırlaıımuıuı 
şart koşmll§tur. 

Olçüsü litre değil, hektolitre • 
laD §U'ap, küçük bir tetyik ve hi
maye görürse batcılığımızı kmta-

1 
•••••••••••••••••••••••••••• 
1 Serbest Sütun J 
............................ 
Köy Mekteplerinde 
Tedrisat Meselesi 

M aarif Vekaletince, yeni hır teş
kilit kanunu liyihuı hazır-

landıiı ve Yüksek Maarif ŞUnısmm 
da işe bqbyacatı ıu sıralarda mu· 
rif dertlerimlsin, köy kültürü saha
aındakl ihtiyaçlanmızın her çepdl
ni tebarib ettirmek mesleki ve mil· 
U bir vuifedir. 

1 - Memleketteki llktedrisat, ba-
siln (ZI) maddesi mtilp olan 23 ey• 

1
161 3Zt tarihli 101 maddelik <Tedri· 
satı iptidaiye kanunu muvakkati) 
ile idare edilmektedir. Bu yirmi bet 
senelik muvakkat kanunun bir çok 
maddeleri köy kWtilrilnü .ılikadar 

etmektedir. 
Meseli: 40) ıncı maddesine aöre, 

"Kariyelerde ihtiyar meclisleri, 
kariyenln amma maarifinden me
ıuldilr. 

Bu itibarla ihtiyar meclisi bir en
cümeni maarif hükmündedir.,, (78) 

ci maddesinde "Her yıl bir ay sar
fında kariyenin ihtiyar meclisi 7 7a
pndan 13 yapna kadar olan ~ocak· 
1arm bir defterini tanzim ile mektep 
muallimlerine tevdi ve mektebin kil
şadından çocuk velilerini haberdar 
eylemete mecburdur.,, (79) cu mad
desinde "Mektebi terkeden çocufun 
velisi, terk sebeplerini ve nerede 
tamile devam ettireceiini muallime 
bildirmezse, (Kariye) meeUshıin ka· 
rariyle (125) kuruı para cezası ala-
nır.,, 

Köy öiretmenlerinl üzen en mü
him amil talebenin devamsıı.lı&ıdır. 

2 - Köy okullarının önemini her 
yıl hayata saln·erdiii mezun adedi
le ölçmek lazım geline, bu netice 
çok verimsizdir. Bilfan (150) mev· 
cutlu bir köy okulunun son lllUf 
müdavimlerini sayıllll; bu miktan11 
(ZO) yi seçmediiini cöriirsllnilz.. Be
le, köy okullarmm çoiundan her yıl 
diploma alanlanıı sayısı hayret ecll· 
lecek derecede azdır. Bu miktar: 
3 - 15 pcuktaa ibarettir. Bunların 
içinde im talebe ise, beıte bir dere
cesindedir. Bunun bir çok sebepleri 
vardır: 

A - Bizde kasaba ve köy okul
ları Hasında çocutu hayata hazırla
mak cihetinden bir hususiyet yok
tur. Her ikbtinin sistemi aynidir. 
Bugün için kuaba okullarındaki ço
cuJdar, en çok orta okul ve liseyi 
düşünerek tahsile devam ediyorlar. 
Köylerdeki talebe neyi düşünsün~ 
Köy okulunu bitirince, 1ıene köy 
muhitinde kalmak üzere ıiraat ve 
sanat sahasında kendisini yetittlre
cek bir derece yüksek başka bir o
kul yok ki. 

Bu küçük imkanlar blle köyün kıs 
ve erkek çocutunu hevese pdrcek 
bir sebeptir. Mevcut köy okulların
daki Uç unıOı tahıll ise, okwna, yu
ma ve biraz hesap ötrencllktcn son
ra, köylüce daha fazlasına lüzum 
görülmiyen bir durumdadır. Çflnktl, 
çocuk ikinci sında kadar okula de
vam edip te, okuyup yumayı ve 11-

f ak hesapları öğrendi mi, ekseriya 
velial onu üçüncü ıınıfa devam ettir
miyor. Çünkü, şahadetnameye kı7-
met vermiyor. 

B - Köy hayatında erkek ve km 
çocuklara f8]ıadetnamenin kıyıneti

ni tanıtacak ve tatbik yeri bulwaa
cak tedbirler alınmalıdu. 

Tahsilin lüzumu. okul phadetaa
mesinin erkek ve kız köy çocuklan
na hayatta bir kıymeti ve faydUJ 
olduiunu gösterecek ilk tedbir: Köy 
kuruluna tercihan şehadetnamesi o
lanlann seçilmesini temin etmelidir. 

Z5 yd önceki ihtiyaçlara göre ya
pılan Z3 eylfil 329 tarlhll muvakkat 
ilktedrisat kanunu baatiniln prtla
nna uypn şeklide yeniden tedrin 
edilmeli ve köy kanununda kllltlirel 
ve idari detitikUJder yapılmalıdır. 

Her köye, köy yasa!undaa bqka 
köyü ve kiylüyil Dsilendiren her 
türlü kaaunlaim ıönderilmesi de 1&• 

ruri bir lhtiyaçtu. 

Rua OZ 

racak ve memlekete kliring heu-
bı yerine serbest döviz getirecek 
bir lkslr mahiyetini iktısapta ula 
gecikmez. 

Size bundan sonraki yazımda 
geçen sene Girit Adasında, Ko
rent civannda ve Peloponez mın
takasında yaptığım tetkikler neti
celerini arzettikten sonra bu ınev· 
auun teferrüatma gireceğim. 
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G alatasaray - Fenerbahçe teka 
ütlerinin 0-0 biten maçla • 

kaütlerinin sıfır sıfıra biten maçla
rından sonra Fenerbahçe - Kur • 
tuluş atletizm karşılaşmasının üç 
müsabakası daha yapılarak atle -
tizm müsabakalan da nihayete er
miş oldu. 

Tam saatinde, beşi on dört ge
çe İngilizler sahaya çıktılar. 

İngiliz idareci kaptanı, Fener 
stadındaki Atatürk heykeline def
ne yaprağından yapılmış bir çelenk 
koydu. Ve heykeli hürmetle selam 
ladı. 

İngiliz takımının peşinden Fe • 
nerbahçe takımı sahaya girdi. Her 
iki takım da çok alkı~ıandı. 

Fener takımı şu şekilde yapıl
mıştı: 

Cihat - Lebip, Yaşar - M. 
Reşat, Esat, Ali Rıza - Rebü, Fik 
ret, Melih, Şaban, Naci. 

İngiliz takımı da şöyleydi: 
E. J. Mulley (kaptan)- F. Hi -

cks, J. W. Firth, H. R. Brown, L. 
N. Hockaday, J. Richardson, M. 
Griffiths, R. S. Anderson, A. R. 
Head, D. Kelleher, J. C. Gerrans. 

Hakem, Kemal Halimdi. 

1 İNCİ DAKİKA: İlk Fener a
kınını İngiliz sol müdafii çe-

virdL 
Oyun seri gidiyor. İki taraf da 

ayakta top bekletmiyorlar. 
5 İNCİ DAKİKA: İngilizler bi

zimkilerden daha iyi yer tutmağa 
başladılar. 

8 İNCİ DAKİKA: İngiliz mer
kez muhacimi vücut çalımları ile 
üç kişiyi geçerek, İngiliz top sürü
şünün tarzını gösterdi. Alkışlandı. 

15 İNCİ DAKİKA: İngiliz sağ 
açığının pek mükemmel iki vü -
cut çalımı ile geçip ortaladığı to -
pu sağiç kale ağzında yakaladı. Fa 
kat çalımla içeri girmek istedi. Şüt 
çekmediği için Cihat kurtardı. 

17 İNCİ DAKİKA: Oyun hala 
ıüratli devam ediyor. 

18 İNCİ DAKİKA: Fenerbah -
çeliler soldan ilk defa kazandıkla
n korneri dışarı çektiler. 

20 İNCİ DAKİKA: Melih sağ 
dan aldığı pasla tek başına kaleci
nin karşısında kaldı. 

Köşeden atmak arzusu ile dı -
§an vurarak gol kaçırdı. 

22 NCİ DAKİKA: İngiliz mü • 
dafaa hattından çıkan top iki pas
la sağaçık ayağından kale ağzına 

dayandı. Kaleci Cihat çıkmıştı, Fe 
nerin sağ müdafii kaleye geçerek 
çıkardı. 

23 ÜNCÜ DAKİKA: Fenerbah
çenin solaçık Fikret vasıtasiyle 

yaptığı hücum, İngiliz kalecisine 
tehlikeli bir saniye yaşatmış oldu. 

Z5 İNCİ DAKİKA: Takım ovu-

FENERBAHCENIN INGILIZ TAKiMi iLE YAPTICI DONKO MAÇA A.IT /Ki GOZEL ENSTANTANE 

FENERiN 31 iNCi ·YILDONUMU 
' 

lngiliz Takımı F enerbahçeyi 
Dünkü Maçta 2-0 Mağlôp Etti 
nunu İngilizler oynuyorlar. Fener y Aralarında birinci sınıf oyuncu

lar olduğu halde çok gol çıkarama bahçeliler bazı bazı top hakimi - =----.... -._ azan : ........................ $ 
yeUerindeve"ba~~T«a~~~r'Wii•y.o~~~~.:::'.:'.~~==f:~.-..:;:; 

ıar.B•ştanberi hakimiyetin iki ta- , şre ]- ;)·ejlk ! 
~-ı---.. ~N n. .-t.a,.. .... ta-1 

manlardan üçünun aynı ayar a ve 

rafa geçişini hesaplamak I8zım ge- : .................................... - ... · ······-· ........................... : 
lirse, İngilizlerin ağır basışları 
daha devamlı .. 

38 İNCİ DAKİKA: İngiliz mer 
kez m u h a c i m i hiç bekle
meyen bir zamanda ani bir şüt çek 
ti. Cihat kurtarılması pek güç olan 
şutü fevkalade bir planjonla tut -
tu. 

Cihadın bu kurtarışını İngiliz 
sağ müdafii de alkışladı. 

40 iNCi DAKİKA: İngiliz ta -
kımı ağır basıyor. Çektikleri üç 
güzel şüt kale üstünden aştı. 

Birinci devre sıfır sıfıra bern -
bcrlikle bitti. ... 

1 KLVCİ DEVREDE: Birinci 
dakikada Fenerbahçe sağ -

dan bir korner kazandı. Neticelen 
diremeden döndüler. 

İNGİLİZLERİN İLK GOi.Ü: 
10 uncu dakikaya kadar Cihat iki 
kere şiddetle alkışlanacak şekilde
ki şutleri tuttu. Fakat İngiliz sağ 
içinden İngiliz merkez muhacimi
ne, oradan da hiç bekletmeden içe 
ri doğrulan yerden şutü tutamadı 

İngilizler bu golle beş dakika~ 
dır sayı yapmak üzere sarfettik -
leri büyük gayretin semeresini al 
mış oldular. 

12 NCİ DAKİKA: Fenerbahçe 
golü telafi için bütün gayretiyle 
çalışıyor. İngiliz nısıf sahasına gir 
diler. Melihin İngiliz kalesine sür 
düğü tehlikeli bir topu İngiliz mü 
dafii kornere çıkararak tehlikeyi 
uzaklaştırdı. 

Fenerliler bu korneri de neti • 
celendiremediler. 

15 İNCİ DAKİKADA: Fikretle 
Melihin beraber sürdüğü topu İn -
giliz kalecisi muhacimlerin ayak -
larına atılarak kurtardı. 

17 NCİ DAKİKA: İngiliz go -
lündenberi alevlenen Fener hü
cumları devam ediyor. 

İngilizler onuncu dakikadan bu 
dakikaya kadar geçen yedi dakika 
içinde dört kere Fener kalesine u
zun akış yaptılar. 

20 İNCİ DAKİKA: Ovun müsa 

Dünkü Fener - lngiliz maçından diğer bir görünüş 

vileşti. İngilizlerin mukabn hü -
cumlarını açık ve uzun yaparak 
her inişlerinde tehlikeli bir şüt çe-

kiyorlar. Fakat Cihat yerinde mü 
kemmel kurtarışlar yaparak gol 
adedinin artmasına mani oluyor. 

İNGİLİZLERİN İKİNCİ GOL
LERİ: 32 inci dakikada İngilizler, 
derin pasla merkez muhacim -
lerini beslediler Merkez muhacim 
sürüp soliçe geçirdi, soliç Fener 
kalesinin sağ köşesinden ikinci go 
lü yaptı. 

İngilizlerin bu gölünden sonra Fe
nerliler kudretlerinin yetiştiği, ta
katlerinin kadlığı kadar uğraştı • 
lar. Fakat bir gol evvelden çıkara 
madılar. · 

Fener muhacimlerinin son da : 
kikalardaki gol yapma hırslarının 
hoşa gidişi, maçın ilk dakikasın • 

dan itibaren devam eden sürattfr. 
İngilizlerin seri oyununa uymak 
mecburiyetiyle itiyatlarından pek 
fazla yorulmuş olan Fener hücum 
ları topa rakiplerinden evvel yeti
şemedikleri gibi, müsavi şartlarla 
yetiştikleri vakitte de onlardan 
daha çabuk vuramamak yüzünden 
bir iki fırsat kaybettiler. 

İkinci devre de bu suretle bit
ti. Ve İngiliz takımı 2 - O galip va 
ziyette sahadan çıktı. 

lngiliz Takımı Nasıl 
Bir Takımdır ? 

1 ngiliz takımı seri oynamak
ta ve topu oyuncularından 

fnzla koşturmak hususunda bizim 
takımların hepsinden üstün bir te
şekkül olduğunu gösterdi. 

İngiliz birinci sınıf profesyoneller 
takımındaki derecede olmayışıdır. 
Hasmın tehlikeli tarafını hemen 

anlayıp icabını icra etmek bakımın
dan bizim takımlarda hiçbir zaman 
göremediğimiz kavrayışı Ingilizler 
gösterdiler. 

Melihin, Fikretin gol çıkaracak 
gibi ateşli akınlarının tarzını iki, 
üç akışta kavradıktan sonra arka
larına nöbetçi vaziyetinde birer o
yuncu dikerek tehlikeleri sahanın 
yarısında kesmenin yolunu buldu
lar. Fakat iki oyuncumuzu bilhas
sa bekliyen o iki lngiliz oyundaki 
rollerini de ayni zamanda ifa etti
ler. Oyle sadece rakiplerini kolla
makla vakit geçirmediler· 

Senelerdenbeı;i Fikrctin, Melihin 
nasıl kaydıklarını, ne şekilde ak-

tıklarım biliriz de, dün lngilizlerin 
mani olduğu şekilde akınlarına ma
ni olamayız. Hem bu iki tehlikeli 
elemanı oynatmamak hususunda 
buldukları çarelerin hiçbiri kasdi 
favul ve kıskaca almak gibi şeyler 
değildi. 

Melihin dahcılığını muhataralı 

gördüklerinden on sekiz pas çizgi

si içinde topları daima yana çele
rek Fener merkez muhacimini kes
tiler. Fikretin çalımla geçmelerine 

mani olmak için de müdafi ile mu
avin basamaklı yer alarak oynadı
lar. 

Dünkü İngiliz oyunu bazı seyir
cilerin gözlerini dolduramadı. Bu
nu arkamızda konuştuklarından 

farkettik 
Bir kaleden diğerine geçişi, iki 

nihayet dört pasta olan bir takım
da topla beraber evrilip, çevrılip 

lüzumsuz vakit kaybetmek baha
sına dört, beş çalım yutturacak 
gibi oynıyanlar tabiatılc yer ala
mazlar. Ingiliz muhacimlerinin sol 
içi, hazan da sağ içi icap ettiği va
kit topun seyrini bozmadan nasıl 

vücut ve ayak çalımı yapıldığını 

da gösterdiler. 

1 ki müdafii yer tutmak ve top 
kesmek ve rakiple topu 

paylaşmak hususlarında bizim ta
kımdakilerden çok üstündüler. Mu-

l KW· 

ı K'W'· 

avin hatları "lngiliz ayarma naza.. 
ran,, birinci sınıf olmamakla be
rabeı- bizim en iyi muavin hatları
mızı aratmıyacak gibi idi. 

Kalecilerine büyük bir iş düş • 
medi. Fakat bazı müdahalelerine 
bakarak şu hükmü verebiliriz: 

Dünkü Cihat, Ingiliz kalecisin
den üç gömlek fazla idi. 
Şunu da kaydedelim ki, alelu

mum Ingiliz oyunları çalımlı ve 
kombinezonları fazla oyunlara na
zaran ilk zamanlarda göze alıcı 
gelmez. Fakat süratine alıştıktan 
sonra da sahanın ortalarında der 
vişler gibi döne düne ilerliycn sis
teme tahammül güç olur. 

Dün Fenerbahçenin cluha fnla 
gol yememesinin bizce iki sebebi 

-ı.ı.=rngmz mu 

de çektiğini sokan cinsten değil~i.. 
2 - Fenerbahçe de bu sene oy

nadığı oyunların hepsinden daha 
yüksek bir oyun çıkardı ve kalesi
ni Cihat gibi biri bekliyordu. Ay
ni takım ikinci bir ms.ç yapsa, ih
timal berabere kalır, belki de ye
nilir. Ama bir üçüncü ihtimalle de 
ayni Fenerbahçeye beş gol de a
tabilir. Şu ihtimaller onlara bugün
kü oyunlarına göre verdiğimiz de
receyi değiştiremez. 

Muhakkak olan bir şey var
sa, Ingilizlerdeki bu sürati 

gördükten sonra bizim oyunlarıı 
bazılarında canımız sıkılmıya baş

lıyacaktır. Topun bir kaleden öbü
rüne gidişinde feda edilen dakika
lara acımak arzusu bila ihtiyar içi
mizden geçecektir. 

lngilizlerin oyun tarzı gözleri -
miz önünden tamamen s'ilininciye 
kadar iki taraf oyuncularından ye
di sekiz kişinin bir top etrafında 

kümelenmiş, yumak olmuş vaziyet
lerine de hiç tahammul edemiye
ceğiz. 

Oyle zannediyorum ki, dün Me
lihle, Fikreti ve Cihadı Ingiliz ta
kımındaki eşlerile dr•ğiştircrek on
ları Ingilizler tarafından oynat -
saydılar, sarı laciverdin yediği gol 
adedi altıya varırdı. 

Çünkü Ingiliz merkez muhaci-

minin beş kere yanı ve önü onar 
metre boş olduğu zamanlarda dört 
pas aldı. Melih o vaziyette alacağı 
pasların ikisini olsun behe!meho.l a· 
tardı. Sol açığı da içeri doğru ka
yıp kaleye şüt çekecek iiç mühim 
fırsat buldu. Onun ikisini de I<.ik
ret sokardı. 

Yukarda da söylediğimiz gibi, Jn. 
giliz takımı tam birinci sınıf bir 
profesyonel ekibi gibi oynıyabilme 
si için iki tane dünkülerden iyi, 
yüksek muhacime muhtaçtı. Fakat 
dünkü derecesi de bize kafi bir de
rece idi. 



lZ - 1-939 =:==:=:======================================= 

Saç Tuvaleti 
Y'azın .Saçlarınızı 

Dinlendiriniz 

C. açlannda tabü dalgalar 
6' olanlar ve11a permanan 

11aptıranlar, llflZ'n eaçlarını 
ur'beat bırakarak llOlnız tabii 
dalgalarla Udila edebUirler. 
Ve bu auretle gerek llaflannı 
gerek baflarının clltkrl.nl. lir 
kete ve pena gorgunl:uğun • 
dan kurtanrlar. 

1 - Tabii dalgalar yapıla • 
rak tartınmıf firkete Vf! pena 
kullanılmagan bir llGf mode
lülir. Bu tarz 8tJf tuvaleti lk 

. 
denize, kırlara gitmek, otomo 
bile binmek ve hattd uyumak 
çok rahattır. Ayni zamanda 
güze temiz bir Uade verir. 

J - Görülen reaim, a11nl in 
aanın ~ ol.up, akftun la • 
uaf etinde firkete 1cullanıl • 
nuıluıızın 11t1ç ıalatılarak top • 
lanmıf pklülir. Bu tarz ta· 
rtınmıf 8tJf ta güze hem ma • 
aumlget, hm de zarafet ve· 
rlr. 

GllızaDIDk 

Göz Kapatındaki 
Yüz eki izgiler 

Nastl Giderilir? 
Her kadın güzel olmalı ve bilhassa şişmanladıkça çenesi

nin altında, ensE'sinde, pazılannın iç tarafında hasıl 
olan yağlan eritmek, yüzünde ve bilhassa g&zkapaklannın al
tındaki yorgun1uk çizgilerini gidermek ister .. Bunun için tav
siye edeceğimiz bir kaç noktaya dikkat eden her kadın, bütün 
bu nasihatleri evinde kendisi ve yak!nından birisinin yardım\ 
ile temin edebilir. 

Çene altındaki yatın erimesi 
için parmaklann ucu ile çenenin 
ortamdan yana dojru veya yu • 
kardan apğı doğru masaj yapmak 
lazımdır. Bunu herkes yapabilir. 

Kollardaki ve ensedeki yajla -
rın erimesi için de evde bir yar -
dımcının bu yerler üzerinde çene
deki hareketleri yaparak masaj 
yapması çok faydalı olur. 

Yanaldan ve çeneyi aaracalc 
tekilde uzun müstatil bir pamuk 
ile göz kapaklannm alhnı örtecek 
derecede küçük dört köşe pamuk
lar kesmeli Evveli sıcak suya batı
l'lp sıkarak yüze koymalı bir müd
det istirahat ettikten sonra da soluk 
auya batınp tekrar yüzü bu pa -
lllukla örtmeli ve istirahat etmelL. 

Y andlan 6oycuna mulii 

Yanak boyası için ya macun 
halinde, yahut da kurutulmUf pud 
ra halinde boya istimal edilir. Ma
eun halinde boyanın dijerine ter 
clh edilmesinin sebebi daha çok 
müddet devam etmesi ve cildin 
kolay musetmesidir. Maamafih her 
hangi boya olursa olsun bıraktığı 
tesir tamamen kullanılma tarzına 
bağlıdır. Bunun için aşağıda kay -
dedeceğimiz bir kaç noktaya dik -
kat etmek faydalı olur. 

UZUN YÜZLE& iÇiN: Boyayı 
§akaktan başlayıp elmacık kemik -
lerin altından burun hizasına ge -
tirmeli ve burun hizasından ku
lak dibine gelen hattı geçmemek 
üzere ortada basıl olan boşluğu bo 
Yamalıdır. 

YUV ABLAK 'Y()'ZLEB iÇiN: 
Gözkapaklarm altından dofru el -
ınacık kemiklerini boyayıp burun 
hizasına getirerek yüze oval ifa
de vermeli. 

Ucuz Sokak Kıyafeti 1 
• 

Y ukanda 16rille11 kıyafet. I· 
pekli janetlen 7APWmt tay 

yirle, hafif klot herine kapalı pli· 
seli etekten ibarettir. Janeaba ze. 
mini 1i7ah olup tberl••• beyuh 
kare ve çl.,ıler Yardır. Ta17irilll 
•otnıeleri, eeplerba ve yakanın ke 
aarlan llcivert ve dtb jane ile 
çevrlbniftir. 816zda orpatl olup 
6a ince pllaeli 'Ye dUlmeUdir. 

ö~OTLER 
o 

Anne Sütü 
ile Beslenen 

Çocuklar 
Ne Zaman Sütten 

Kesilmelidirler? 

Ç ocuk yedi sekiz aylık olun • 
caya kadar tamamen anne 

sütü ile beslenmelidir. Bundan 
sonra her sıhhatli çocuja yavq ya 
vaı fincan ve kapkla mamalar ver 
mele baflayarak bir yq olan ha -
kild sütten kesme zamanına ka -
dar baıka gıda almala ahftırma -
malıdır. FevkalAde olarak çocuğu 
sütten kesme zarureti haaıl oldu -
tu takdirde de tereddüt etmebl
zin hemen kesmelidir. Zaruri ola
rak çocuğun sütten kesilmesini i
cap ettiren Araz şunlardır: 

1 - Çocukta mütemadi gas. 
yan ve kilo kaybetme. 

2 - Fazla diyare ve kilo kay -
betme, 

Çocuk kilo aldığı ve hatıl nor
mal oldutu takdirde defi tabiisi is 
hale yakın olsa da sütten kesmek 
vaziyeti hasıl olmuş demek değil
dir, 

3 - Defi tabiisi normal oldu -
ğu halde mütemadiyen kilo kay -
betme. 

4 - Annenin mühim bir has -
talıja tutulması, 

l(iJo lttqhetmenin aehehi 

Anne sütü ile beslenen bir ço
cuk kilo kaybetmeje bapaymca 
muhakkak bir sebebi olduğunu dü 
şünmek ve arqtırmak lizımdır 

Bunun için de ıu noktalan araştır
malıdır: 

1~ Çec:üa ••taam m••alarla 
Mit •erllmlt JDWk? Z. Çocak pqu 
... ,.r ma? 3. Çoeuiaa defi taWi • 
..... ishal alameti .... mı! ... A9-
nenin aldığı gıda muvafık mıdır? 
Banaklan muntazam çalıpyor mu:' 

Bu suallerin cevabını müsbet 
verdikten sonra çocuk kilo kay -
betmekte devam ederse sütün ki
fayetsizliiine liükmedilir ve ilk 
tedbir olarak çocuğa anne sütü ile 
birlikte bir mıktar da iyi bir hay
van sütü verilir ve çocutun defi 
tabilalnde kilosunda ve guyan et
mesinde bir dellflklik olup olma
dığına dikkat etmelidir. Bu durum 
larda müsbet delifiklik olmupa 
tedricen harici gıdayı arttınp an -
ne sütünü azaltmalı ve sütten kes
me zamanı gelince tamamen kes
melidir. 

Çocutu sütten kesmeji icabet
tlren bazı mühim vaziyetler de an
ne cHıetinden huıl olur. 

Me.ell: Aauaenia •tefi )'tlklek 
bir hHtalıfa tutulınuı laallade fu 
la hararet slltU bozar, ba alt çoea· 
la mamr oldata pbi emslnnekte 
denm eden anne de o nlabette fu 
la kanet kaybetmif olar. 

Böyle bir vaziyette hastalık ge
çinceye kadar çocutu sütten kes -
melidir. Maamaflh bu müddet ur 
fmda da annenin sütü ıüt ptiren 
aletle muayyen zamanlarda bir ti· 
f8Y8 satılmalıdır ve annenin llh
hati düzelince yine anne sütüne de 
vam edilebilir. Fakat annenin ve
rem, böbrek hutalıiı, falaiiddem; 
sar'a, sinir hutalıiı gibi hastalık
lara tutulmuı, tekrar himile ol
ması ve mütemadiyen kilo kaybet
mesi vaziyetinde çoeuju hemen ıüt 
ten kesmek zaruridir. 

Çocafıı .Utten -.-. 

Yukanda mevzuubfbsolan l · 
razdan biri dolayısıyle anne, ço -
cujunu sütten kesmeje karar ver
dikten sonra çocuğa verilecek ıı· 
danın nevi ve mıktannı ayni za -
mancla çocujıın ne tanda bealene
cejini tayin etmek meselesiyle kar 
plqır. 

JJunun için çoeutun btln)wlnl 
bilen doktorun tavsiyesine müra • 
caat etmelidir. 

Ayni zamanda çocuk 8 aylılı: • 
tan evvel sütten kesilm•pe kapk 
ve fincanla klfl dencecle bellene
miyecett için fifeden süt emdir· 
mele alıftırılmalıdır. • 

Ziyaret Kıy af eti 

Y ukanda ıörUlen l'Nİnuleld kı)'afet düz ve haf'ıf klot bir siy1lh etek, 
tlaaa.I Jalıe veya Wa., 1tiı .. fiyatp pek pahah olmayan moiri 

denea .hareli kUIMftan ya,.._. dtb cekettir. Ceketin altı- eteklik ve 
bl6s 7Ulne dantel yakalı siyah Wr elW.. de slrlleblllr. Bu takdirde el· 

bile de aşn pyilebllerek iki aın luJafet temia etlilmlf olar. 

NE PiŞiRSEM 7 

içi Doldurulmuş 
Pancar Salatası 
Nasıl Y' apılır? 

1 çl doldurulmut P.8JIC8I' t.ıa • 
tası yapmak içln (6 kifilik> 

fU malzeme Jfımndlr: 
6 adet ha§lanmlf pancar kökü, 

2 çorba kqılı iri iri dövülaıüt 
ceviz içi, üç pancann içini dol· 
duracak 1'adar ince dotrahmll lAh
na, 1 yumurta ile yapahılq mayo • 
nez, 1 çay fincanı Franm salata 
suyu ( 4 çorba kafliı sirke, 8 çor • 
ba kaptı zeytinyatı, 1 çay katılı 
tuz, yanın çay kapğı biberin birbi
rine karıtmaaı ile meydana gelir.) 
Lezzet verecek kadar tuz ve pç • 
rika. 

Usul 111dur: Pancarları bqla • 
dıktan IOlll'a sap tarafından bqla
yarak içlerini iyice oyunu ve çt • 
kan pancarlan bir tarafa ayırnm. 
Sonra tabakta düz durabilmeleri i
çin alt lmmı1anndan hafifçe Mai -
nlz. İçlerine ve üzerlerine Fransız 
salata suyunu döküo(lz; Dlfer ta
rafta ayırdıjmız pancar içini iyi • 
ce rendeliyerek ayııl mıldarda lah 

., 

na dofrayıp ceviz lçi ile karqtıra
rak üzerine tu ve paprika illve e

ctinls. Bunun da üzerine mayones 
illve ederek huı1 olan lçt pancar

lann içine doldurunuz. Genifçe blT 

tabalnı içine yetil salata yaprak
lan yayarak doldurulmuş panc~ 

lan Wıerlne c:Usinlz ve IÖVÜf etle 

birlikte IOfraya getlrinlz. 

' EV iŞi 
o 

Ev Kadını 
için Pratik 
Tavsjyeler 

Yün Spor Çorapları 

Nasıl Kurutmah 1 

Y ün spor çoraplannı yıkamak 
usulü şöyledir: 

Çoraplan son suolarak 
ılık suda çalkaladıktan son • 
ra sıkmalı ve asmadan evvel iç ta
rafına eller geçirilerek genlşllline 
doğru açıp yalnız birer ucundan 
mandab iliştirmeli. Bu açılış hem 
yünün daralmamaaına hem de ço
rabın şeklini muhafaza etmesine 
hizmet eder. 

Uzun zaman giyilmiyerek ktl
dınlmış ayakkaplar, sıcaktan aert
letükleri zaman yumşatmak lçln 
evveli, bir süngeri ılık suya batı • 
rarak ayakkaplarm üzerini ıslat • 
malı ve sonra da hintyab ile oar
latmalı. 

Sabun lnnltlanıwlan İdil""• 

Eve sabun alıp kalıplan keser
ken dökülen kınntıları bir araya 
getirerek bir fanile parçasının için 

de biriktiriniz ve sıkıca bağlayıp 

sıcak suyun içine atınız. Fanila

nin dışından yoklayınız, sabunlaT 
yumşaymca bezi çıkarıp soğuk su

ya atınız. 

Ballı bezin içinde kalıp halin

de soğurlar. Sonra herhangi bir 
pyi yıkamak üzere kalıph sabun 
-1bi JmUanınız . 

Deri eltllo8fllerin tenüle1u11eei 

Eldivenleri elinize giyiniz. Lüks 

sabunu köpüğü il~ hazırlanmıı ı -
lık suya bir kaç <İamla zeytin ya
ğı damlatıp hasıl olan mahhilde 
yıkayınız ve sonra da ılık suda du

rulayarak ellerinizden çıkanmz. 

Parmaklann içini üfleyip şipre • 
l""'k bileklerinden asınız. 

Ev Kadınının 

lı Programı 
Bir ev kadınının ev itlerlnl 

muntazam görmesi ve idare etme
si için lüzumlu §81'tlar vardır. Bir 
defa evde yapılacak lfler, günlilk 
veya haftalık olarak Ud kılma 
ayrılmalı, günlük if1er 1abahleyfn 
erkenden yapılıp vaktlle bltlrO
melldir. Utü ve büyük temlzJlk i
çin baftanm muayyen birer afbıl
nfl seçmek tyi olur. Günlük itlerin 
en bqmda yataklan açarak hava
landırmak, bulafıklan yıkamak, 
odalann tozlannı almak, yemeli 
hazırlamak ve nihayet yatakları 

yapmaktır. Tertipli ve muntazam 
çalışan bir ev kadmı, hiç yorgun
luk hlsaetmiyeceline emin olma
lıdır. 

- Moda Haberleri r-

Giyinlfte umumi ... p~ 
kıs kıyafeti•lr. 

ELBiSELER: Aakıh etekle 
bltb kıyafeti, elblaelerla etek • 
)erinde Ud katb ince plise, dlbı· • 

veya pllae etekli elbiseler ar. -
rine ayni renkte bolerolar, etek 

yaka, kol bpaklaruadaa meb • 
zal volanlar. 

KUMAŞ DESENLERi: İpek 
keten, pamak llurine kareli 
çiqiler. 

KUMAŞ: Oqandl, ·~ reak 
•....U emprimeler. 

ŞAPKALAR: önden arkaya 
Htra autdmq ve emede Hl· 
Janm•t tillerle donatmL 

ELBİSE ve ETEK BOYLA· 
RI:Kua. 

AYAKKABI: Aqam elhl • 

1 
seferiyle pymek itin &Uta bot 
derecesinde kapah a,akkaplar. 

' 

. ............................ 
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BULMACA 
Dilnktl ltalmaeammn 

ti 
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İstanbulda Yalı köşkü sokağında Eminönünde Topkapı tramvayı 
nın durduğu yerde kain Bankamız emlakinden Ayniye Hanında a 
ayrı kiraya verilmekte olan depolardan 6 numaranın kira müddeti 
Haziranda 1 ve 2 numaralıların da 30 Haziranda tamam olacaktı 
Bunların hepsini veyahut h~rhangi birini kiralamak istiyenlerin 1 
Haziran 1939 Pazartesi günü saat 14 de her birisi için 500 lira ilk t 
minat akçesi ile Bankamızın Yapı ve Binalar Servisine müracaa 
lan. (4109) 

Düğün Devam Ediyordu 
Her Taraftan Bilhassa Hükümdarlardan Gelen 
Hediyeler Elçiler Tarafından Padiıaha Yeriliyordu 
Düğünün bu ilk günleriyle da- kum, bet ayı balığı dişi, yirmi de- kuJesiydL Her Bd tarafından şid-

ha sonraki günlerinin her birinde likanlı köle göndermişti. Fas ve detli bir top af.etl icra olunduk-
yüzden ziyade rum, ermeni vesa- Merakeı Sultanlannın elçileri se- tan eoma, blridnin hendeğinde 
ire, müslüman oluyordu. Bu gibi- def sandukça içinde pek kıymetli yer ahmt olan asker, ikincinin 
lerin saraya götürülüp sünnet e- bir tesbih, sırmalı iki ve meyva, duvarlan üzerine hücum ettiler. 
dilmeleri için başlannı açarak, ağaç resimleriyle süslü dört ipek Bu kulenin dört duvan yıkıhr 
birer parmaklarını kaldırmalan seccade, altınlı - elmaslı bir eğer, 71kılmaz, içinden dört dOmuz çık-
kaliydi. Düğün sırasında her ak- mücevher bir iğneyle süslü ve tılı görüldü. Bu marifetli ejleD-
şam meydanda, bin tabak pilav balıkçıl kufwıun siyah tüylerln- cenin kıymetini arttırmak için, 
ve yirmi öküz eti da~ tılıyordu. den yapılma bir sorguç, incm el- İmparator elçWnin evinden geti-
Halk bu yemeklere öyle atılırdı maslı üzengiler, bir çok ipekli ku- rilmİf olan bir befincl clomaz, tıç 
ki, meydan bir lahzada kırılmış maı toplan, dört top nrmalı ku- arslana parçalattırıldı. MeJc1amn 
tabaklarla, her tarafa dağılmış pi- maş, albn üzerine kondunılmUf öbür köfe1erinde )'ah.udiler, zen-
Iavlarla dolardı. Tersanede bulu· inciler, vergi olmak üzere dört eller "Matezina,, denilen kaba 
nan esirlerden, iki yüz kişi mey- ·bin kuron altını getirdiler. rablarla Pyrrhus nmanmdan 
danı temizlemeğe, elli saka da su- Gece yapılan ateş oyunlan ara- kalma llorelka daNUU yapıyor-
lamaya memurdu. Gün batınca, sında halkın üzerine - kuyruk- larc:b. 
yüz büyük fanus ile, o büyük di- lanna mepleler, f'ışekler bajlan,. Haziramn onunda Avu.turya 
rekteki binlerce fener yakılır ve rmş - ayılar, köpekler, tilkiler lmparatorunun elçlal kırk bin du-
valnız meydanı değil, bütün şebi- bırakılarak bu yepyeni oyunun ka albnı kıymetinde üç gerdan-
ri aydınlatacak kadar çok mik- seyirciler üzerinde uyandU'dığı hlda bet parça nefis elmu ve ga-
tarda fişekler, mehtaplar tutuştu- korku büylkler için eğlence ol- yet güal ild madalyon takdim et-
rulurdu. ' du. Bu esnada şairler tehzadenin mek isteclt Ancak Venedik elçi-
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SOLDAN 8AGA VE 
YUKARDAN AISAGI~ 

1 - Sabıkası olan. 
2 - Bir harf - Bildiren, gl5steren - Bir 

harl. 1 
3 - Bir hayvan - İkinci derecede, son- ı 

raki - Asker. 
4 - Yatmaktan emir - Keclinln bir 

hecesi - Lezzet. 
5 - Bir krallık - Zaman, müddet. 
6 - Eski bir ~lçü - Öz, asıL 
7 - Argo dilinde caka - İle • Bir isim. 
'- - fıe - Uzüntü, merak - Avlanır. 
9 - Bir sesli harf - Fukaraya verilir -

e.r sesli harf. 1 

10 - Müsavat Qzere olan, m<ısavl. 

Vapurların Haftallk Hareket Tarifesi 
12 Hazirandan 19 Hazirana kadar muhtelif hatlar 

kalkacak vapurların isimleri, kalkıı gün ve 
saatleri ve kalkacakları nhtımlar. 

Karadeaia hattuua 

Bartın hattıu 

bmit hattm• 

Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Tan 
Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımı 
dan. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Me 
sin). Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da CU 
Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.43 d 

Bandırma hattına 

Kara'blea hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

tTrak) sistemi vapurlardan biri. Cuma 
aynca 13.30 da ve Pazar aynca 20 de (Sus 
Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus 
aynca Çarşamba 20 de (Mersin), Cumarte 
20 de (Antalya). 

.. Sab ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nh 
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın 
- Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 d 

(Bartın) Sirkeci rıhtımından. 
İzmir Sür'at hattına - Pazar 11 de <Ege) Galtlta rıhtımınıian. 
Mersin hattına - Salı l O da <Konya), Cuma 10 da (Dwnlupı 

nar). Sirkeci nhtımmdan. 
NOT: 

Haziranın altısında gayet tuhaf sünnet düğünü için hazırladıklan linin kendisine takaddüm ettiril· 
giyinmiş altı yüz saka kırbalariy- şiirleri sadra:ıamın huzurunda o- dilini ve 

0 
gün aeldz bin duka Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda telefon nu 

le payıtaht sokaklarui.ı dolaştı, o kudular. Afrika zencilerine malı- Bigada Eli§i Sergileri maralan yazılı acentelerden öğrenilir. 
günün gecesi bir Macar istihkamı sus oyunlar, yahudi komedileri ~~~le, takarmadhn- Karaköy Acenteliği Karaköy, Köprit başı 42362 

~aaa.u va .. --... ., Biga (TAN) - Halkevinde yet-üzerine hücum taklidi yapıldı. bugünün eğlencelerini gece yan- Galata Acenteliği Galata, Deniz ticareti 
lanlanm d\il(inclen 1e>nraya bı- mi§ be§ kadının dört aydanberi de-Muharipler mızrak yerine değ- sına kadar uzatlL -~ Mild. binan altında 40133 
..... u. vam ettiği resim, biçki ve dikiş kur- 1 nek, miğfer yerine küçük yastık Sirkeci Acentellil ;_ Sirkeci Yolcu ulonu :!2740 

Haziranm yirmi blrlnc:l su bitmiştir. Müdavimler tarafından taşıyorlardı. Ertesi gün Av'lstur- H aziranm Mldzlnde yeniçeri en IOD- hazırlanmıı olan eserlerden mürek- (4160) 
1 · · B Pr ik' bitlerine ..ı--.. t ---=1.aı. ra, lstanbuı esnafının pek deb-

ya e çısı aron eyner on 
1 

ça- za -.r114e YC.L.uu kep bir sergi açılmıştır. / Bankamızın Fabrika ve Havuzlar İdaresile İstinye dok fabrikala 
VUŞ ile düğüne davet olundu. A- Her biri yetmif iki kifillk bir çok debell geçit resmi bqladı, )'imıl rında tamirattan çıkmış eski ve yeni saç, köşebend ve sair demir v 
cem ve Lehistan elçileri iki gün sofra kurulmuştu. Sadrazam ve bir gün sürdü. O arada muhıelif Ortame'kteple Sakarya ilkmektebi 

--ı....- bul··---'- e,51 ........ eler vap·'dı. Ka-+• .. Kılıç de birer sergi armışlardır. 1 çelik parçalan açık arttırma suretile satılacaktır. evvel kendilerine aynlan yerleri yeniçeri ağası yc:.lllCAM:: ~- ~ .,, u ,,-.. ~ 
;., cebeciler 'hi,_•t e++n- D .. .ı;a.._ Ali ::, geçeleri attırd1" l\a- ldman yurdu gençleri, yurtları ' Arttırma 30 Haziran 939 günü saat on dörtte Tophane Deniz hanın ~gal etmiştiler. Leh elçisi Fili- ---nı ~~ 1"L!''l' .. -r!J". da Alım Satım servisinde yapılacaktır. 
povski iki Dogue k~ğiyle altı hın IOlaklan, lderi, ~ val er, bilhassa alAka uyan- ve çocuk esirgeme kurumu menfaa· 

--.t;li8ııiiı~ifi-..1liiiijlj ... ı!ijiıiii1iittnil1...W..e~~~llıll_.~..._~.-1~~~~~i1M-8._;;--..__._.__.,,-..,--th--~1tr-;~~~~~~~~~~~~~ he-pi· ._ ~-
yük :ıcmıur gettnni§M 'it!, 1'a ,._..... .. - için de yukarda yazılı gün ve saatte mezkur servise müracaat lerin içinde kırkar deri bulun- ederek, atıcılık hiinel'W 'gtiılfe.ı~· l*IJ:d, 'kule, kale, fil resim- zıl çağlayan,, ve "Has bahçe,, piyes-
m~a ve her yükü bin altın tah- diler, mızrakla zırh ye pıiğfer leri vücude getiriyorlardı. Der- lerini muvaffakıyetle temsil etmiş- leri. <41591 
min olunmaktaydı. Transilvan- delmek mümareseleri yaptılar. vişlerin gösterdiği alay da ilgi u- !erdir. , 
ya elçisi Ladislas Salançi, çifte Dokuz haziranda ulema, müf- yandırdı. Bunların bir kısmı ağız- -0-:::::---
dipli yedi gümüş kupa, yedi gü- tü, kazaskerler, kadılar, naipler, lanna, ateşte kıpkırmızı hale ge- Zilecle Böcek Mücadelesi 
müş tepsi, iki leğen, ikisi altınlı müderrisler, hocalar, ff!Yhler, 1- tlrl1mi§ demirler alıyorlardı. Bir Zile (TAN) _ Meyva ağaçlarına 

lstanbul Daimi Encümeninden: 
dört avize ibda eyledi. Ragozalı- mam yetmif IOfrabk bir ziyafete takımı bıçak yutuyor veya ona musallat olan muhtelif haşerelere 
ların, Moldavya ve Ulah Voyvo- çağrıldılar. O gün padipbın otur- benziyen pyler yapıyorlardı. O karşı açılan mücadele neticesinde, 

Bedeli muhammeni 5923 lira olan Taksim bahçesinin sahne1 Ame 
kan Barı, Salon Bar kısmı ile Helilar, mutfak ve ahsap cardak kısımı 
nnın enkazı kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. Buna 
şartname her gün Zabıt ve MuamelAt Müdürlül'ü kalemine müracaa 
görülebilir. İhale 23 - 6 - 939 günü saat 15 de yapılacaktır. Taliple 
444 lira 60 kuruşluk teminat makbuz veya mektubu ile bu baptaki te 
lifleri havi zarflan ye\•mi mezkiirda saat 14 de kadar daimi encüme 

dalannın hediyeleri gümüş kupa- duğu yerin karşısında ild kule smette ki, 111 garip kafilenin geç- 13660 elma ve erik ağacına birinci 
lardan, kıymettar kumaşlardan, yapılmıştı: Kırmızı ve san ilem- tiği 1e>kaklara nlztr pencerelerde ilaçlama yapılmıştır. 
asma saatlerden mürekkepti. Kı- lerle müzeyyen olan büyük kule, oturmut kadnıJann içinde, bayı-

938 - 939 mücadele mevsimi es-rım Hanı da on yük samnr, on müslüman kulesini temsil ediyor- lanlar vardı. Bir dervif ,wmıar.. 
yük diğer kürk, beş yük zerdava, du. trzerinde mavi ve kırmızı baç la dolu bir fıçının içine girdi. nasında 151 domuz öldürülmüş ol-
bet yük - kadınlar için - ks- resimleri olan ikincisi, hıristiyan (Devamı var) dulu anlaşılmıştır. teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (4006) 

Nakleden : Şehdbettln Fuat 

Cenup cephesinde bir kardeşim daha var: "Van
ya,,. Kendisinden bir mektup aldık. Bir paket erzak 
wadediyor 

ZIMqu 
Açız!-

Babam, galiba, ayda (1200) ruble kadar kUlıııı
yor: Ben, (800). Her ikimiz de öğleyin' vesikayla 
yemek yiyoruz; ve tayın ekmeği alıyoruz. Fakat 
o kadar :ız ki... insan bit hafta bununla kalsa, aç
hktan geberir. 

Dün, annemle babam bu mesele için uzun ve 
acıklı bir konferans akdetüler. Yapyabilmenin yo
lu? Nasıl edip te, ölmemeli? Açlıktan gebennemek 
için, ne yapmalı? Nihayet, her gün l>ir kilo patates
le, ;yanm kilo pancar satın almağa karar ventiler. 
Ölıl, diri yaşamak için zaruri olan asgari gıda bu. 

H:ılbuki, bir kilo patatesle, yanm kilo p~ 
(250) ruble tutuyor. Demek, ayda, (7500) ruble lA
zım. Bu parayı nereden bulmalı? 

Annem, eşya namına ne var, ne yoksa hepeJnl 
satmayı teklif etti. Babam şakaklarını ellerine al
dı; uzun müddet ağzını kıpırdatmadan; kurbanlık 
koyun gibi, düşündü. Sonra, ağır ve boiuk b~ ses
le dedi ki: 

- ôyle olsun, bafka çare yok, ıatalım. Aman 
yarabbi, aman yarabbi! .. 

Sonra, dar ve uzun sırtında bir titreme dolqtı. 
Başını kaldırdı; annemin gözlerine baktı. Baıut ar
kasını döndiığü için, gözlerini göremiyordwn. Fa
kat, hiç şüphe yok, müthiş gözlerdi onlar! Annem 
ağlıyordu: 

- ihtimal Allah halimize acır da, yardım eder, 
dedi, "V anya,. bir P.~et erzak gönderec;:eğini vaa
dediyor. 

TEFRiKA No. 18 

Babam, ümitsiz bir tavırla başını salladı; ve ciiz
danından çıkardığı paralan saydı. Sonra ayırdığı 
parayı anneme uzatarak: 

- lşte, dedi. Yann için al pı parayı. Kararlaş
tırdığımız gibi, bir kilo patatesle, yarım kilo pan
car satın alırsın. 

Bir ki>feye çekilmiş, onlara bakıyordum. Ağla
mak, hıçkırmak ihtiyaçlariyle yanmakla beraber, 
ajlıyamıyordum. Gözlerimde akacak yq kalma
mıştı. Fakat, "Boris,, diğer bir köşede, acı acı ağlı
yordu. 

Döndüm; ve gayri ihtiyari, bomboş bir kalple. 
eski duvar saatimize baktım. Emektar bir duvar 
saatiydi bu. Düz dururken işlemez, ancak eğri ko
nulursa, i§lerdi 

Rakkas gidip geliyordu: Tik tak, tik tak.; 
İçimde idam mahkUmlannm intizanna benziyen 

))J.r his duydum. Saate uzun uzun baktım. Sanki 
her da'ldka geçtikçe, ölüm anlan yaklaşıyordu. Ağ
lamM istedim, ağlıyamadım. 

Fakat, yataja girip te, baflDU yorganın altına so
kunca, birdenbire, gözlerimden yaşlar bofandı. 
Yastığım, göz yaşlariyle ıslak. Uyuyorum. 

28 Mayu 
Bugün annem, sabahleyin erkenden, çarşıya el

bise satmağa gitti. Annemin dört kat elbiwi var. 
Dördünü C.e, masanın üstüne serdi. Hangisini inti
hap edeceğinde, uzun müddet tereddüt etti. Bir 
taraftan c1~ meyusane bapnı sallıyor, içini çekerek 
göz yaşlarmı siliyordu. Nihayet, koyu mavi bir el
biseyi seçti. 

Evden beraber çıktık: O, çarşıya gitti, ben, pos
tahaneye. 

Yolda başım dönüyordu. 

-
30 Mayıa bol bol, ağlaciUD· Okwnağa doyamıyordum. "Ma 

Dairede aç olduluft\u ttnoo?y~ ljelli etmem. Dai· rusya,, gelinclye kadar, bir iki defa daha t~krarla 
ma güler, şakalaşır, gevezelik ederim. Fakat, bu- dım. 
gün, "l\fanısya,, ansızın acaip bir tavırla, bana Nihayet. ''Marusya,, geldi. 
baktı ve sordu: bs· Elimde tuttuğum mektubu sallıyarak, ona do v 

- "Fenya,, , dedi, son günlerde neden huyunu 12.b koftUD1: 
değiştirdin, anlamıyorum. Fena, şirret bir lOz ol- - ''Marusya,, , "Marusya!,, Diye bağırdım, oku. 
mağa başladın. Oku ..• 

Birdenbire korktum; fakat lAkayt bir tavırla göz. "Marusya,, mektubu okurken, dikkatle simasını 
lerimi kaldırdım: tetkik ediyordum. Şüphesiz, "Frenef,, in beni sev-

- Iliç te öyle değil, dedim, bunu da nereden Çl· diline hayret ediyor. Kimbllir, belki de kıskanıyor. 
kanyorsun?. Hayır, hayır. "Marusya,, çok iyi bir kız. Beni ka-

Fakat, odadakilerin hepsi birden alayh '* tiyen kıskanmaz. Muhakkak, benim saadetimi · 
ahenkle bağrıştılar: ter, bilirim. 

- Şirret bir kız oldu, fena bir kız oıau. •• Huyu-
nu değiştirdi.. •. 

-'- Çehresinde okunuyor .. : 
- Yok&M kara sevdaya mı tutuldu? .. 
- "Fenya,, , söyle Allah aşkına, kime Aşıksın? 
Hepsine karşı içimde derin bir hiddet yükseldL 

~ütec:essia simalanna göz gezdirdim ve haykır
dım: 

- Bırakın, bırakın beni, Allah aşkına ... Benimle 
uğr~yın! .. 

Birisinin kafasına bir kalem sapı fırlattım ve 
koridora kaçtım. Arkadan, kulağıma kadar gelen 
sözfori ifitiyorum: 

_ Amma da malmış ha .• 
- MurdF kız ... 
- Şirret .•• 
Aman yarabbi. aç olduğumu bilmiyorlar. 

31 Mqu 
Bugiin açlık hissetmiyorum. Açlığımı tamamlyle 

unuttum bugün ... 
Sabahleyin, daiı;eye gelince, masamın üsti'mde 

bir mektup gördüm. Tabiatiyle kalbim, çılgın gibi, 
çarpmala bafladı. Yazıya dikkat ettim .. Acaba kim· 
den? "Frenef,, ten olmasın? ı 

Asabi parmaklarla zarfı yırttım. Mektubu oku
dum. Yanılmamışım.. Mektup "Frenef,, ten. Saade
timden ağlamağa batladım. 

lsabet olacak, erken gelmiştim. Odada henüz 
kims~ikler yoktu. Mektubu terar tekrar okudum: 
lki defa, üç defa, dört defa... Ve serbest serbest. 

"Marusya,, mn simasında okşayıcı bir tebessüm 
uÇUJtu. LAkin, gözlerinde gayri memnun bir ifade 
beliriyor Yoksa o da, muradına ermiyenlerden bi
ri mi? Kimbilir? .. 

Nihayet, kelimeleri sürükler gibi bir sesle dedi 
ki: 

- GOzeL Yalnız... Sana, küçük bir kıza hitap, 
eder gibi yazıyor. 

Sesi umimt ve muhabbetkAr olmakla beraber, 
"MarWıya , nın bu sözleri izzeti nefsimi fena hald 
kamçıladı. 

· - Sen anlamıyorsun, dedim, pekaIA, sen öyle 
zannet •• ôyle bile olsa, ne lazım gelir sanki?.. Beni 
seviyor ya, sen ona bak. Esasen bu tarzda llitaP, 
edi§inden de hoşlanıyorum. ikimiz de. bir birim· 
den hopıuduz, beni seviyor ya .• 

"Marusya,, cevap verdi: 
- Kızma. "Fenya,, , dedi, anlıyorum.. Aranızda 

ki aşk, saf ve masum bir çocuk aşkı.. Daha doğru 
su, ilk aşk ... Evet, itiraf ederim, ilk sevgi böyle 
lur ... Senı sevdiği muhakkak. 

- iyi buldun.. Dk sevgi.. Bu bizim ilk aşkımız. 
- Ben henüz kimseyi sevmedim. 
'"Marusya,, bu son cümleyi hazin ve meyus bir 

sesle söylemişti. Ansızın, kendisine karşı derin bir 
merhamet hissettim. Sanki ben zenginmişim de, o 
fakirmiş gibi. O, henüz hiç kimseyle sevişmemiş .. 
Halbuki ben, bu yaşta kaç erkekle, seviştim. 

IDevamı varl 
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Tefrika No. 72 

Oldürüleceği Feride ihbar Edilmişti 
Ferit Bu Haberi Ahr Almaz Şaşırmış, Gümülcüneli 

lsmail Hakkının Kucağına Yığıhvermişti 
B u teahhur Çolak İbrahim 

Beyi titizlendiriyordu. Çün
kü, damat Feridin Pariste akte
dilecck konferansa gitmek için, 
llazırlandıgını o da biliyordu. Da
rnat Ferit, hiç şüphesiz, gidece
ği konferansta, vatan ve milleti 
taht ve saltanatlarına foda ede
cekti. 

Buna meydan vermemek için 
didiniyor, çırpınıyordu. O gün, 
İbrahim beyin evine Dıramalı Ha
lil bey gelmişti. Halil beyin geli
şi, Çolak İbrahim beyi ger~ekten 
sevindirmişti. Çünkü, onun uzun 
rnüddet sadrazam TaHit paşanın 
rnaiyetinde bulunduğunu ve sad
razamların harice karşı korunma
sı tarzlarına vakıf olduğunu bili
yordu. Muhatabına açılmakta te
reddüt bile etmemişti. Derdini ö
nüne sermişti. 

- Kuzum Halil, demişti. Buna 
bir çare. Sen bu kadar zaman sa
daret muhafızlığında bulundun. 
Alınan tedbirlerin zayıf noktala
rını herkesten iyi bilirsin. Reh
berlik et, şu arkadaşlara. 

Ş imdi Bakırköyünde, Hazine
dar tuğla fabrikasında me

rnur bulunan Halil bey, bu tekli
fi yurda hizmet ve cana minnet 
bilmişti. O günden itibaren Talfıt, 
Salih Mehmet ve Osmanla birleş
rnişti. Halil bey, yapılacak taar
ruza, Tepebaşı ile Şişhane mey
danı arasındaki sahayı muvafık 
bulmuştu. Ünyon Fransezin tam 
önünde taarruz yapılacak ve da
rnat Ferit te, milletin haklı olarak 
hışmına uğramış sadrazamlara 
katılacaktı. Millet ve m emleket 
te bu hainin elinden kurtarılacak
tı. Dört arkadaş, yanlarına ikişer 
tabanca ve bir de bomba alınış
lar, caddeye sıralanmışlardı. 

O gün, damat Ferit Babıaliye 
gitmek için Nişantaşındakı kona
ğından çıkmak üzere bulunuyor
du. Biraz evvel ziyaretine gelen 
mösyö Pantikyan ve Gümülcüneli 
lsmail Hakkı ile göriişerek salon
dan çıkmış, antreye doğru iniyor
du. Tam o sırada, Nişantaşı tara
fından son süratle gelen bir oto
h'.tobil, konağın kapısında durmuş, 
içinden telaşla atılan şişmanca ve 
gozluklü bir adam merdivenlere 
doğru koşmuştu. Bu, kara yüzlü
lerin sayılı elebaşılarından (E. 
Ş.) idi. Merdivenleri ikişer 
Ü.çer atlıyarak antreye çıkmtş ve 
damat Feridin karşısında kolları
nı gerip durmuştu. Heyecanlı bir 
sesle haykırmıştı: 

- Aman paşam, bugün sokağa 
çıkmayın. Hayatınız tehlike al
tındadır. 

Hain Ferit, bu ihbar karşısında 
birden sararmış ve sarsılmıştı. 
Şaşkınlıkla Gümülcüneli İsmail 
İiakkının yüzüne bakakalmıştı. 
Yaverler, ağalar telaşlanmış, ka
pılar kapanmıştı. Gözlüklü adam 
heyecandan inip kalkan göğsünü 
bastırarak anlatıyordu: 

- Paşam, inanınız maruzah
rna. Binbaşı Çolak İbrahim, sizi 
öldürtmek için geçeceğiniz yolla
ra adamlar koymuş. Şu anda, 
devlethanenizin 'kapısından itiba
ren biitün yollar tehlike altında
dır. İstihbaratım zanna, tahmine 
ll}Üstenit değiJdir. Bu işe ait mü
zakereleri bizzat dinlemiş bir zat 
ifşa etti bu sırrı bendenize. 

F eridin artık yürüyecek de
ğil, hatta bu adamı dinli

Yecek bile hali kalmamı§tı. Titri
yerek bayılmış, cansız bir ceset 
gibi Gümülcünelinin kucağına yı
ğılmıştı. Tabii, mösyö Pantikyan 
da teliışlanmıştı. Mensup olduğu 
istihbarat servisinin aylıklı bir n
damı olan (E. Ş.) in, bu ihbarı, 
doğrudan doğruya damat Feride 
Yapmasına da canı sıkılmıştı. Si
nirli bir tavırla: 

- Emin misiniz . Demişti. Al
dığınız bu haberin doğruluğun

dan? .. 

- Elbette mösyö Pantikyan. 
Emin olmasaydım, koşar mıydım, 
buraya. 

- Niçin servisimizi haberdar 
etmediniz? .. 

- Edemezdim. Çünkü vakit 
miisait değildi. Paşa hazretlerinin 
her sabah bu saatlerde konaktan 
çıktıklarını biliyordum. Tabii bu 
hususta yazacağım mufassal rapo
rumu servise de vereceğim. 

Bu esnada, Gümülcüneli, key
fiyeti saraya ve dahiliye nazırına 
bildirmiş, ihbara mübalağa kata
rak işi biraz da fazlaca şişirmişti. 
Biraz sonra, emniyeti umumiye 
müdür muavini lspartalı Kemal 
ve hademei hassa müdüni kay
makam Zeki konağa gelmişler, za
ten pek iyi tanıdıkları (E. Ş.) ile 
baş başa vermişlerdi. 

(E. Ş.), bu malumatı, Çolak lb
rahimin vaktiyle ticaretle meşgul 
olduğu sıralarda yanında muhase
beci sıfatiyle bulunan (Ramiz) a
dında birinden aldığını soylüyor 
ve şunlan da sözlerine ilave edi
yordu: 

- Paşa hazretlerine bu sui
kastı yapacak adamlardan bir kıs
mını Ramiz bey şahıslarile, isim
leriyle biliyor. Bunlar, sabık ko
miser muavinlerinden Osman, sad
razam Talatın muhafızlarından 

Dıramalı Halil ile Talat ve Salih 
imiş. Diğerlerinin kimler olduk
larını öğrenememiş. Hem bu zat, 
Çolak İbrahimin evinde bir çok 
mavzer ve cephane bulunduğunu 
da gözleriyle görmüş. 

Tahkikat uzamış, vakit akşamı 
bulmuştu. K ara kuvvetler, yine 

ayaklanmış, Babıali ile Nişantaşı 
ve Balta limanı arasındaki cad
delere dağılmıştı. Fakat, tesadü
fün gayet garip bir cilvesi olarak, 
Dıramalı Halil beyle arkadaşla

rının sabahtanberi sabırsızlıkla 

beklemekte oldukları Tcp<?başı -
Şişhane arasına kimseler ıığrama
mıştı. Ortahk karardığı halde, bu 
babacanlar yerlerinden ayrılma

mışlardı. Eller ceplerdeki taban
calarda, gözler yollarda bekleşip 
durmuşlardı. Teşebbüslerinin du
yulduğundan, her tarafta aranıl
dıklarından haberleri olmıyan bu 
dört arkadaş, o gece yatsı vaktin
den sonra, ümitlerini kıran kah
pe talie lanetler savurarak İstan
bul tarafına geçmişler, Gedikpaşa 
semtine gelmişlerdi. Hilmi bey 
sokağına sapmak üzere bulunu
yorlardı. 

Onde giden Dramalı Halil Bey 
köşeyi kıvrılırken, anstzrn durmuş 
ve arkadaşlarına dönerken de fı

sıldamıştı: 
- Eyvah çocuklar. Çolak Ibra

himin evini basıyor düşmanlar. 
Dördü de, o anda elleri tabanca

larında donmuş gibi durmuşlar .. 
Yüz yüze baka kalmışlardı ve bir 
şey yapamıyacaklarını anlamışlar, 

karanlık bir sokağa dalmışlardır. 
Düşmanlar, hakikat o gece lbra

him Beyin evıni bir miifreze ile 
sarmışlar, aramışlardı. Bir miktar 
cephane ile altı tane mavzerin bu
lunmasını, yapılan ihbarların doğ

ruluğuna bir delil saymışlar ve Ib
rahim Beyi de mevkuf bulunan it
tihatçılar arasına katm1şlardı. 

(Devamı var) 

SEDEF HASTALIGI 
Bir insanın üslubu kendisini 

belli eder, derler. Bu sedef hasta
lığı üzerine ~·azı isteyen okuyucu
muzun da pek na:ıik ve pek kibllr 
bir zat olduğu üslubundan belH o
luyor ... Ancak bu sayın okuyucu, 
her nedense, bana öfkelenmiş ola
cak. Belki bir gün kendisinin canı
nı sıkacak bir şey yazmışımdır. 
İnsan böyle yıllardanberi her gün 
yazınca, arada sırada - belki daha 
sık sık - miinasebetsiz yazmaması 
ve okuyucularının hepsini hoşnut 
etmesi miimkün değildir. 

Sayın okuyucumun da bana ku
şı öfkesi mektubunun şeklinden 
belli oluvor. Bana bir ceza tertip 
etmek istediğinden mektubunu 
ma\'i kağıt iizerine mavi miirek
keple yazmış. Yazısında böyle 
mektup yazması bir ceza ~edibi 
rnaksadile olduğunu söylemıyorsa 
da, nazik ve kibar bir zatın hunu 
açıkça söylememesi de tabiidir .• 

Bununla beraber, bu mavi ka
ğıt üzerine mavi miirekkeple mek
tup cezasının haklı olduğundan 
şüphe etmediğim için sayan oku
yucumuzun arzusunu yerine getir
meğe çalışacağım. Bu bahis başka 
okuyuculanma da alaka vereceğin
den yazı şahsi bir cevap sayıla· 
maz. 

Zaten okyucumuzun bu hast:ıhk 
üzerine yazı istemesi, hastalığın 
tedavisini öğrenmek için olmadığı 
tabiidir. İstanbul gibi, her hastalı
ğ'ın mütehassısı bulunan bir ver
de insan hastalığına gazeteden 
derman aramaz. Gazetede bir has
talık için ne ic;crden, ne dışardan 
kullanılacak bir ilaç reçetesi ,·eri
lemiyeceğlni elbette bilir. Burada 
yazabileceğim şe~·. hastalığı bil
meyen okuyuculanm için, onun 
şekli, aslı hakkında bir fiklı ver· 
mektir. 

Sedef hastalığının şf'kli pek ba
sittir. Viicudün herhanıl bir tara
fında, fakat en ziyade dirseklerde 
ve diz kapakluında, iki taraftan 
birden, cilt üzerinde ilkin bir nok
ta ıtibi kırmızılık peyda olur. Üze· 
rine basınca kavbolur, tabii "onra 
gene meydana ç.ıkar. Bu kırmızılık 
Kittikçe bü~·ür, yayılır ve üzeri se
def renginde beyaz beyaz kabuk 
bağlar. Kabuğun üzeri kazınınca 

da pul pul ve ince ince kalku. En 
ince tabakalar da toz gibi dağ1l.r. 

Bu cilt hastalığı haylice olursa 
da, bereket versin, daha ziyade er
keklerdedir. Dirseklerinde sedef 
hastalığı olan erkekler kollarını 
acmadıkları için herkes görmez ... 
C'ilt üzerinde ıı;edef gibi az c;olt de
ğerli sayılan bir şeye benziven le
kenin dirsek üzerinde görlinmesi 
pek te çirkin olmusa da havanlar 
ciltlerinin iizerinde - sedefe bile 
'ıenzese - leke bulunmasını iste
mediklerinden bu cilt hastalığının 
kadınlarda daha az olması onlara 
karsı tabiatın bir iyiliği demek
tir. 

Bu hastalık, görenler için çirkin 
olmadılı ~bi, sahibi icin de - has
ka bir şeyle, hele ovnak ~·erlerinde 
ağ'rılarla karışmadığı ·,·akit - e
hemmiyetli bir rahatsızlık dPtfJ · 
flir. Zaten arada sırada kaybolur. 
~ylarca, yıllarca görünmez. Sonra 
hır hevecan iiıerine, kadıntarda 
gebelikte, tekrar meydana <:ıkar. 
ihtiyarlıkta büsbütün ~ecer. 

Böyle, bir taraftan ihtivarhkta 
geçmesi, bir taraftan da büluğ ya
şında yahut ondan biraz önce bas
laması, gebelikte tekrar me,·dana 
çıkması onun hormon çıkaran 
guddelerle ve en ziyad~ erkeklik 
ve kadınlık hormonlarlle münase
beti olduğunu gösterir. Tedavisi
nin ıtiicliitü de bundan ileri gelir. 

. Bu hastalık için bulaşık riei!'il· 
dır derler. Fakat bunda iiltra-\ i
riis dediğimiz mikroplardan dıııha 
küçük eylerin tesiri oldu~ fikTi 
de \•abana atılamaz. Bundan dola
, .,, ~lmdiki halde en yeni fikir hu 
hastnlıiın aslı hormonlarda oldu
ğu, fakat onların istidat verdi~i 
kimsede mikroplardan daha kticük 
o şeylerin, dirsek ve diz kapa~ ~i
bi. dalma bir temasa ka~ı l?f'len 
yerlerde tesir ederek hastalığl 
meydana çıkard1klandır. 

Anneden, babadan çocuklara 
~ttmesi de hem hormonlann ver· 
diği istidat, hem de öyle vücut ü
zerinde iş gören o mikroplardan 
kiicük şeylerin tesiriledir. Demek 
ki bu dit hastahiı insanın kendi 
f"O<'uklan idn bulaşık, fakat esa
ınndan istidadı olmıyanlara bula· 
şık de!-fldir. 

Gaf enko Ankara da 

Misafirimiz Çok Parlak 
Tezahüratla Karşılandı 

(Bt:ışı 1 incide) 
mı ifa eylemiş ve mızıka Rumen ve 
Türk milli marşlarını çalmıştır. 

Büyük tezahürat arcuınJa 
Bay Gafenko, yanında Hariciye 

Vekilimiz Şükrü Saracoğlu olduğu 

halde ihtiram kıtasını teftiş etmiş ve 
istasyonun içini dolduran kalabalık 

bir halk, samimi tezahilratla dost mi
safirimizi selamlamıştır. 

Misafirlerimiz istasyondan ikamet
lerine hususi daireler tahsis edilmiş 
bulunan Ankarapalas oteline gelmek 
üzere otomobillere bindikleri zaman 
ıstasyon meydanında birikmiş olan 
halk ta ayni tezahüratta bulunmuş
lardır. 

Ilk otomobilde B. Gafenko ile. Ha
riciye Vekilimiz, ikinci otomibilde de 
Bayan Gafenko ile Bayan Saracoğlu 
ve diğer otomobillerde Rumen Hari
ciye Vekilinin rcfakatlermde bulu
nan ve istikbale işUrak eden zevat 
yer almış bulunuyorlardı. 

lstasyondan itibaren Ulus meyda
nına kadar baştan başa Rumen ve 
Türk bayraklarile süslenmiş bulunan 
istasyon caddesinden geçerek Ankara 
Palasa gelinciye kadar yol üzerinde 
yer yer toplanmış bulunan halk, Ru
men Hariciye Nazırını ve bayanını 

alkışlamış ve büyük misafirlerimiz 
bu samimi dostluk havası içinde o
tellerine gelmişlerdir. 

Rumi ziyaretler yapdJı 
Gafenko, öğleden evvel Hariciye 

Vekili Şükrü Saracoğlu, Başvekil 

Doktor Refik Saydam, Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Rendayı zi
yaret etmiş ve bu ziyaretler iade e
dilmiştir. Bayan Gafenko da Bayan 
Saracoğlunu ziyaret etmiş ve bu zi
yaret iade edilmiştir. Bay ve Bayan 
Gafenko öğle yemeğirıi Romanya bü
yük elçiliğinde hususi olarak yemiş
lerdir. 

Misafirimiz, bugün saat 16 da ma
iyetleri erkanı ve Romanyanın An
kara Büyük Elçisi B. Stoyka ile Ro
men matbuat mümessilleri olduğu 

halde Etnografya müzesine giderek 
Ebedi Şef Atatürkün muvakkat kab
rine bir çelenk koymuştur. Bu ta
zim ziyareti esnasında Ankara Em
niyet Müdürü Şinasi ve bir polis 
ihtiram müfrezesi de hazır bulun
muştur. 

At yarıflannı seyrettiler 
B. Gafenko, ve Bayanı, bugün saat 

17 ye doğru Hipodroma gelmişler ve 
orada hazır bulunmakta olan Başve
kil Doktor Refik Saydam, Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu, Ziraat Ve
kili Muhlis Erkmen ile birlikte at 
yarışlarını takip eylemişlerdir. 

B. Gafenko ve Bayanının Hipod
roma gelişi burada bulunmakta olan 
kalabalık bir halk tarafından sürek
li alkışlarla karşılanmıştır. 

Rumen gazeteciler heyeti 
Ankara, 11 (A.A.) - Bugün şeh

rimize gelmiş bulunan Romanya Ha
riciye Nazırı Gafenkonun refakatin
de bulunmakta olan Romen matbuat 
mümessilleri şunlardır: 

Romen matbuat umum müdürü B. 
Dragu, Romen ajansı umum müdürü 
B. Th. Solacolo, Romanya hariciye 
nazırının mürevviciefkıin olan Tin
pul gazetesinin başmuharriri B. M. 
Grigosescu, Romanya gazetesinin si
yasi muharriri B. Jacquer Paleolo
gu, Curenttıl gazetesinin siyasi mu
harriri B. Romulus Dianu, Seara ga
zetesi muharriri B. Damasehin. 

Dün geceki ziya/et 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 

ve refikası, bu akşam Ankarapalas
ta dost ve müttefik Romanyanın 

muhterem Hariciye Nazırı Ekselans 
Gafenko ve refikası şerefine bir zi
yafet vermiştir. Bu ziyafette bazı 
Vekiller, hariciye ve Romanya bü
yük elçiliği erkanı, Balkan devletle
ri diplomatik mümessilleri hazır bu
lunmuştur. Bu ziyafeti, çok samimi 
bir hava içinde devam eden parlak 
bir kabul resm\ takip eylemiştir. 

Ziyafetin sonunda Hariciye Veki
li Şükrü Saracoğlu, aşağıdaki nutku 
irad etmiştir: 

"Aziz dostum B. Nazır, 
Ekselansınıza Ankaraya hoş gel

diniz demekle ve sizi bu birkaç gün 

içinde sıkı ve dostane bir temas ha- kı kuvvetli ve canlı bir bağ haline 
linde aramızda bulundurmaktan getiren his, her türlü imtihanı mu -
duyduğumuz sevincimizi bildirmekle vaffakıyetle geçirmiş sadık hır dost
bütün Türk milletinin hissiyatına luğu üade eylemektedir. 
terceman olduğumdan eminim. Bu do tluk, ınillctlcrimizi a~'l'll -

Cümhuriyet hükumeti adına ve maz bir tarzda birbirine bağlamak -
şahsan kendi adıma, ekselansınızın tadır. Do thık, hükumetlerimizi bir
şahsında dost ve müttefik memleke- birine rapte~·lcmcktedir. YinP. Jost -
tin muhterem mümessilini selamla- luk, bay nazır, ikimizi birbirine yak· 
makla hassaten memnun bulunuyo- laştırmış ve aramızda emniyetli ve 
rum. muhabbetli i birliği münasebetleri 

Balkan antantının tarafımızdan \'Ücude getirmi~tir. 
üzerine kurulduğu sağlam temeli Türkiye ve Romanyanın birlikte 
teşkil eden sulh idealine, Atina ve- ifa edecekleri vazifenin doğru bir 
sikalarının imzasındanberi geçen se- tarzda anlayışını bu dostluk hissine 
neler zarfında dürüst ve sadık bir medyunuz. Kader, gerek sizlere ve 
surette hizmet edilmiştir. Mesut iş- gerek bizlere, milli inkişafımız çer -
birliğimizi, ayrı ayrı hepimizin siya- çevesi içinde, büyuk Avrupai ehem
setlerimizin istiklalini bir ittihat miyeti haiz birbirine müşabih vazi
noktası haline ~etirerek teşkilatlan- feler vermiştir. Sizler, büyiık bir 
dınnağa muvaffak olduk. Bu ittihat inkılapçının idaresi altında muhte -
noktası, harici münasebetlerinin şem bir milli kalkınma hareketi ile 
sevk ve idaresine Balkan devletleri- yepyeni bir vaziyete giren bir devlet 
nin" müşterek direktüini teşkil eyle- otorit~si ile Boğazların emniyetine ne 
miştir. zaret ediyorsunuz. Bizler de, hakim 

Sulh için vücude getirilen, sulh i- ve cesur bir kralın inkılapkar haı·e -
çinde inkitaf eden ve sulh getiren keti ile yepyeni bir vaziyete giren e
Balkan antantı, en mükemmel bir nerjileri gittikçe daha mühim bir ha
sulh aleti vazifesini görmllstiir ve le gelen bir vazifenin emrine vere
hidiselerin teakubil her ne olursa rek aşağı Tunanın hürriyetine neza
olsun en mükemmel bir sulh ileti ret ediyoruz. Bu birbirine benzeyen 
kalacaktır. ve birbirine bu derece sıkı surette 

Türkiye ite Romanyayı birbirine bağlı bulunan vazifeler, bizleri, en -
bağhyan rabıtaların bu tarzda tf'lak- ternasyonal tesanüt vazifelerimizin 
kl•d, Balkan devletlerinden her biri hakiki kıymetleri ile anlama sevki 
için en hakiki ifadesini, harici !iiya- amirdir. Umumi mahiyette menfa -
setin muvaffakiyeti ıçın en e!iaslı atleri müdafaa ediyoruz. Bu vazife -
unsuru teşkil eden kuvvetli bir da- lerimizi, bütün devletlerle en iyi mü 
hiJi teşkilatta bulmaktadır. nasebetler idamesine gayret ederek, 

Bay Nazır, işte bu unsuru, Ro- anlaşma, uzlaşma ve bitaraflık em -
manya, bütün milletin kendi büyük niyeti dahilinde yapmağa azmeyle -
hükümdarı etrafında birleşmesinde miş bulunuyoruz. Fakat biz, gerek 
bulmağa muvaffak olmuştur. Bük- bizim için gerek digerleri için bu de
reşten hareketinizin arifesinde, milli rece faydalı olan vazifemizi ancak a
organiza onun kati bir merh alesi- razimizin emniyetini ve milli istik • 
nin küşadında bulundunuz ve yeni lalimize hürmetı muteyakkız bir su
Romanya parlamentosu önünde kuv- rette temin etmekle ifa edebiliriz. 
vetli, müttehit ve kendisine düşen Bizim için Her şeyden daha ziyade a
vazifeleri müdrik bir memleketin ziz olan mülkler, esasen, coğrafi va
harici siyasetini mesut cümlelerle ziyetimiz dolayısiyle de yüksek en-
izah eylediniz. ternasyonal bir menfaat irae etmek-

Bay Nazır, tedir 
Sıkı bir azimle Avrupanın en ka- Balkan birliğinin ehemmiyeti 

rışık bir kıtasını teskin etmiş olan Bay Vekil, 
Balkan devletleri, kanlı hadiselerin Komşu milletler arasında bir sulh, 
karışıklık ve kabus devrelerinin a - birlik ve kardeş işbirliğine alet olan, 
cısını bir çoklarından daha iyi his - hiç kimseye karşı müteveccıh bu -
setmektedir. Bu devletler, tehlike - lunmayan ve hiç bir Balkan mille -
lere büyük bir cesaretle karşı koy - tini hariçte tutmıyan Balkan Antan
mayı bildiklerinden dolayıdır ki ge- tının sulhe ve Avrupa müvazenesine 
rek kendileri, gerek bütün dünya i- lüzumlu olduğunu müdrik bulunu -
çin sulhe azimkar bir surette bağlı yoruz. İşte bundan dolayıdır ki ni -
bulunmaktadır. yetlerin ve sulhperver idealim bu 

Dünya yüzünde hüküm süren cm- derece sarih cümlelerle tebarüz et -
niyetsizlik ortasında, bizler,, beş se - tirdiğiniz bu antantın faydalılığını 
ne evvel bizi toplayan ayni idealin ve ehemmiyetini, Elen ve Yugoslav 
etrafında birle,mi' bulunuyoruz. Bu dostlarımızla dürüst ittihat halinde, 
birlik, bütün Avrupa için mühim bir her türlü şeraitte, teyide ve ispata 
sulh unsurudur ve bundan böyle de, karar vermişizdir. 
milletlerimizin ve bizler gibi ayni Aziz dostum bay vekil, 
mukaddes davaya bağlı bulunan her Sözlerimi bitirmeden evvel, ge -
kesin en büyük nefine olarak ınii - rek refikamın ve gerek şahsen be -
him bir sulh unsuru kalacaktır. nim, Türkiye Cümhuriyeti merkezin-

Aziz dostum, de bulunmaktan ne derece memnun 
Büyük dost ve müttefik memlekc- olduğumuzu ve bayan Saracoğlu, siz 

tin hariciye nazırının Ankarayı ziya- ve bütiın Türk hiıki'ımeti tarafından 
reti, Romanyanın harici siyasetinin bize karşı gösterilen hüsnü kabul -
şefliği vazifesi ile Balkan Antantı den ne derece mütehassis bulundu -
konseyinin bu seneki reisliğini şah . ğumuzu size bildirmek isterim. Siz -
sınızda birleştirdiğiniz bir zamanda lere, hepinize, derin surette medyu-
vukua gelmektedir. nu şükranız. 

Bu iki yüksek vasıf ile, sözlerim- Her adımda Kemal Atatürkün ha 
de, kalpten gelen samimi bir dost - tırasr görülen, feyiz ve kuvvetler do
luğun hürmetkar ifadesini bulmanızı lu bu şehirde "büyük başancının ha-
rica ederim tırası önünde hürmetle eğilirım.,. 

Kadehimi, majeste kral ikinci Ka- Ve onun büyük eserinın liyakat-
rolun s1hhatına, dost ve müttefik li ve asil devamcısına karşı derin 
Roman yanın şan ve refahına kaldı-ı hürmet hissiyatımı ifade ederek. ka
nr ve, aziz nazırım, sizin ve Ankara dehimi ekselans Turkiye Reisiciım -
da bulunması ziyaretinizin bizde bı- burunun sıhhatine memleketimi'l 
raktığı minnettarlığı arttıran bayan sadık dostu Türkiyenin san ve refahı 
Gafenkonun sıhhatinize içiyorum. na, ve aziz dostum vekil, sizin ve re-

Balkan Antantına ve Türkiye ile fikanız bayan Saracoğlunun sıhhat
Romanyayı birbirine bağlayan bü - lerinize kaldırıyorum. Balkan An -
yük dostluğa içiyorum.,, tantına içiyorum." 

Galenlıonun nutlru • 
Muhterem misafirimiz. bu nutka Belgrad, 11 (A.A.) - Harici ~iva-

aşağıdaki sözlerle mukabele eyle - set sakkında neşrettıği bır makalede 
miştir: Samuprava gazetesi. Romanya Hnri-

"Bay Vekil, ciye Nazırı Gafenkonun Ankara se-
Sözleriniz beni derin surette mü- yahatinin ehemmiyetini tebaruz et

tehassis etti. Bu sözleriniz, asil ve tirmektc ve bu seyahatin hedefi Bal
hararetli ke:limelerle, ittifakımı - kanlarda sulbü takviye etmek oldu
zın temelini teşkil eden ve bu ittifa- ğunu kaydeylemektedir. 



10 

Fenerin Yıldönümünd-;l 

Fener Stadındaki 
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Galatasaray 
Doğansporu 
4- O Yendi 

12 - G - 939 

Orhanelinde 

Merasim Güzel Oldu 
İzmir 11 (A. A.) - Doğanspor

Ja Galatasaray arasında yapılan 
bugünkü milli küme karşılaşması 
sıfıra kurşı dort sayı ile Galatasa
rayın lehine neticelenmi~tir. Saha
ya tamamen hfıkim olan Galatasa
ray ilk devrenin 32 inci üakikasın 
da, Budirinin ayağı ile birinci, 43 
üncü dakikasında da Selllhattinin 
sıkı bir şutü ile ikinci sayısını ya 
parak devreyi 2 - O galibiyetle bi
tirmiştir. 

Yeni Bir Yol 
Y pılıyor 

Erzincan a 

Tırtıl 

M .. cadelesi 

Klübün Kurucuları .. 

Ylldönümü Gününde 

ihtisaslarını Anlattdar 
Fenerbahçenin 31 inci yıldönii

mü dün parlak merasimle kutlan
dı. Daha sant on ikiden itibaren 
halk, stnda doğru dökiilmiye baş
ladı. Saat pirde yemy~şil stadı on 
ibeş bine ya.kın bir insan kütlesi 
çerçevelemiş bulunuyordu. Klı.iblin 
lokalinde bu yurdu kuranlar, ak 
snçlı eski futbolcüler gözlime ilişti. 
Dk gözüme çarpan Fenerbahçenin 
eski reisi Hamit Hüsnü oldu. Yanı-
na sokuldum. Duyduğu heyecanı bir ·
kaç satırla şöyle anlattı : Stadda Atatürk büstüne çelenkler konuluyor 
"- !çimde büyük bir sevinç var. 

Zira Fenerbahçenin ilk teşeklfülün

c!en bugüne kadar geçirdiği safa
hatı gözumün önüne get irince bu 
sevinci duymamak mümkün değil
d ir . Klübümün günden güne daha 
ziyade tekamül edeceğine imanım 
var. Ya~ yetmişi geçti. Allah o gün
leri de bana göstersin.,, 
Diğer tarafta Türkiyede ilk fut

bol oynıyan Hamit Hüsnünün kar
deşi Fuat Hüsnü oturuyor. O da 
şunları söyledi: 
"- Mazi ile bugünü mukaye -

se edecek olursak gençliğin bugün
kü varlığı bütün manasile gelecek 
yıllarda yüksek gayelere ulaşaca
ğımızda şüphe bırakmıyor.,, 

Bir köşede Hasan Kamil, Hamit 
Saracoğlu, Nizamettin Diler, hara
r etli.. hararetli konuşuyor. Bunla
rın arasında bana ilk sözii söyli -
yen, ilk milli takım kaptanı, fut
bolümuzun aaıgn 10ranı ''c kmonn 
bugünkü ikinci başkanı Hasan Ka
mil oldu. Dedi ki: 
"- Fenerbahçenin 31 inci yıl

dönümü zamanımızdaki günleri ~a
tırladıkça gözümde ne kadar bü
yüyor. Çok büyük sevinç içinde -
yim. Tekaütler maçına hastalığım 

dolayısile iştirak edemiyeceğim. 

Müteessirim. Fakat bugünün sevin
ci teessüre galebe ediyor . ., 

Hamit Saracoğlu da dedi -ti: 
"- 31 yıl gibi dile kolay gelen Fc

nerbahçe spor varlığı bir taraftan, 
diğer taraftan da ilk defa olarak 
kendi memleketimizde lngiliz maçı 

görmek heyecanını yenemiyorum, 
dersem mübalağa etmiş olmam.,, 

En son söz Fenerbahçenin emek
tar futbolcüsü, yirmi yıllık kapta
nı Zeki Rızanın oldu: 
"- 31 yıllık bir spor tarihi için

de ne günler yaşadım, dedi. Fa
kat bugünkü heyecanı h\ç duyma
dım. Böyle bir günde ilk defa mem
leketimize gelen Ingilizlere karşı 
oynamak isterdim. Oynıyacağım, 

fakat İngilizlere karşı değil de, bir 
te:kaüt olarak tekaütlere karşı.,, 

Geçit resmi yapılıyor 
Saat tam üç .. Klübün müessisle

r i, birinci futbol takımı bir geçit 
resmi yaparak Atatürk büstunun 
karşısında yer aldılar. İstiklal mar
§I çalındı. Fenerbahçe kaptanı bay
rağımızı direğe çekti. Bunu Ingiliz 
milli marşı takip etti. Uç dakika 
Atatürkün hatırasına hürmeten a
yakta hareketsiz duruldu . Atatürk 
büstiine l"enerbahÇeliler, Galatasa
raylılnr, birer çelenk, Siileymani
yeliler de bir buket koydul:lr. 

Fenerbahçenin birinci takımı, 

Fenerbahçe birinci takımı, tem
sili bayrağının etrafınd~n tuta
rak karşı trıbünün önüne kad1r yü
rüdüler ve bayrağı göndere çekti
ler. · 

Bu merasimi Fenerbahçenin mü
essislerinden. Sarıyer kaymakamı, 
Hüsnünün heyecandan titre -
yen sesiyle söylediği nutuk takip 
etti ve hulasaten dedi ki: 
"- Bugün inkıliıbın enerJisile 

en mütekamil safhasına ulaşan ve 
Türk yapıcılık kudretinin güzel bir 
ifndcsi bulunan Fcnerbahçe spor 
klübümün 31 inci tesis yılını kutla
mak sevincile bahtiyarız. Gelecek 
sene 32 inci yılımızda huzurunuza 

Milli Şelin çı'cukları maçı takip ediyorlar 

F enerb.lh~e müe11isleti, emektarları geçit resminde 

Fenerin yıldönümü şenliklerinden diğer bir görünüı 

Hıncahınç dolu olan stadyomda maçın ıeyircileri 

daha varlıklı çıkacağımızı müjde
ler, hepinize klübüm namına şük
ranlarımı arzederim.,, 

sonra da atletizm müsabakalarına, 
tekaütler maçına, Fenerbahçe - ln
giliz karşılaşmasına geçildi. 

Merasim burada bitti. Bundan ** 

İkinci devrede de ayni hakimi
yeti muhafaza eden sarıkırmızıla
rın ortadan yapmış oldukları çok 
sıkı bir inişi durdurmak isteyen, 
D. Spor müdafileri buna muvaf -
fak olamamışlar ve topa hatalı blr 
vuruşla kend i kalelerine sokarak 
Galatasaraya üçüncü bir sayı daha 
knza nd ırmışlardır. 

Galatasaray, yeniden tazelediği 

bir hucumda, Cemilin güzel bir or
talayışı ile gelen topu yakalryan 
Boduri 29 uncu dakikada tekrar 
Doğanspr ağlarına takarak takımı
na dördüncü sayıyı da kazandır
mıştır. 

Oyun un bundan sonrası Galata
sarayın tam bir hakimiyeti altında 
geçtiğinden zevksiz ve heyecansız 
cereyan etmiştir. 

Neticede. Galatasaraylılar 4 - O 
galip vaziyette sahadan çckilmi.ş
lerd ir. 

Orhaneli (TAN) - Kazamız kav
makamı Kadri Ö1.kazanç, llarma;ı
cık ve Keles nahiyeleriyle koylerini 
gezınis, gördtiğü noksanların serian 
tamamlanmasını emreylemiştir. 

Harmancık nahiyesinin Başalan 
ve Kocayatak krom madenlerini de 
gezmiş, amelenin çalışma, yaşayış 
ve yevmiyeleri hnkkında tetkikatta 
bulunmuştur. 

Harmancık nnhiyesindcn, Balıke
sir - Tavşanlı hattındaki Hopanlar 
istasyonuna açılmakta olup tesviyei 
türabiyesi ikmal edilmiş olan yolu 
da gözden geçirmiştir. 

Bu yol, Orhanelini bir transit 
merkezi haline getireceği gibi nak
liyat güçlüğü hasebiyle işletilcmi
yen maden ve ormanlardan istüade
yi mümkün kılacak, Afyon ve Kü
tahya vilayetlerini en kestirme şe
kilde otomobil yolu ile Bursaya ve 
İstanbula bağlamış olacaktır. 

Orhanelinin inkişafında büyiik b!r 
amil olacak olan bu yolun bir an ev
vel bitirilmesi temenni edilmekte
dir. 

Erzincan (TAN) - Bu yıl ağaçla· 
ra musallat olan tırtıllar, geçen s~ 
nelerdekinden çoktur. Şehir ve köy· 
lerdeki bahçelerin b ir çoğundaki el· 
ma, erik, hatta kayısı ağaçl::ırındıı 

tırtıllar bir yaprak bile bırakma· 
mışlardır. Bu vaziyette tabii mey· 
vnlar mahvolmuştur. En ziyade miı· 
teessir olan koyler, Kiy, }faş Haşi, 
Vagaverdir. 

Ziraat miidürlüğü, her yıl oldu· 
ğu gibi, bu yı 1 da tırtıllara karşı 

mücadele nçmıştır. On koldan, ilaç· 
lama işine başlanılmıştır. Lakin hcıtl 
tnhsisatın, hem kadronun kifayet· 
sizliği, istenilen neticelerin alınma· 
sına mani olmaktadır. 

Bir yemiş memleketi olan Erzin· 
canın bu afetten kurtarılması için. 
Vekaletçe cezri tedbirler alınması 
beklenilmektedir. Erik, cima ve ko· 
yısı haricindeki yemişler, bu sene 
çok bereketlidir. 

Kladnoda Tedhiş 
(Başt 1 incide) 

Daima otomatik bir tabanca ile lş görilt' 
Fenerbahçe • Kurtuluı Kaymakam, yine Harmancıktan ve tabancasını tereddüt etmeden kullanır· 

Atletizm Mal!ı Bahköy istasyonuna kadar maden Tevkif edileceği z.ımnn müteyakkız bu· 
T lunulması ltizımdır. 

D ün büyük maçtan evvel Fe - şirketleri tarafından açılan yolu da J oscl Cecak'ın tevkif edilerek keyfiyetin 
. n erbahçc - ~urtuluş arasında bir tetkik etmiştir. Halen otomobilJerin Kladno jandarma dairesine bildirilmesi ri• 
atletizm karşılaşması yapıldı ve a- işlediği bu yol ile Hopanlar istasyo- ca olunur." 
şağıdaki neticeler alındı. nuna açılmakta olan yoldaki eksik- Y eni tedbirlerden vazgeçildi 

100 metre: ı _ Atineas (Kur _ lerin ikmali hususunda tedbirler it- Resmen bildirildiğine göre, Klad· 
tuluş) derece 11.5, 2 _ Cihat (Fe tihaz edilecektir. noda bir Alman jandarmasının öldıi-
ner). ---o rülmesi üzerine hükumetçe alınatl 

800 metre: ı - Rıza Maksut M. Kemalpa§ada tedbirlerin müessir olduğu görüldü· 
(F ener) 2.02 2 _ Vladirnir ( Kur- Yapılan Yollar ğündcn, Alman hfımisi dün akşsr11 
tuluş). M K 1 (TAN) S alınması mukarrer olan yeni tedbir-. ema paşa - eneler- . 

400 metre: ı -Füruzan (Fener) d b . h b"l lcrden vazgeçmıştir. 
en erı arap ve ı hassa kışlnrı ge- B k"l G 1 cı · N F 11 

55.1, 2 - Ali (Galatasaray), ·ı h ld • . . 1 aşve ı renera ıas, azır r::ı 
çı mez a e olan Latıfıye - Orha- k . t d k h·a· d 1 ·ıe 

200 metre: ı _ Füruzan (Fe _ · H "d" ı zıyare e ere 1:1 ıse o ayısı 
nıye - amı ıye - Kara orman ve 

1 
d . t ·· 1 · · b"ld" · kil' ncr) 24 4 2 c·h t lF ) 0 k .. erın eessur erını ı ırmış ve 

. , - ı a ener ·~--• ~re . ad.~ - Ak~~ca - Guv ·dere - mı .. ...: --a.u------l.~ " •ı.. 
1500 me re: 1 - Rıza l\faksut Komurctı Kad k y oll ı · ·"-- ·~ ı o y arının esas ı 1 dil . ğ" d . . ... 

(F ) 4 19 2 ]\" k"d" . . . . ma e mıyece ıne aır temınat ve• ener . , - 'ıa ı ıs (Kurtu- bır şekılde tamır ve ınşasma başla. . t• 
I ) ı mış ır. 
uş . nı mıştır. 

4xl00- 1 - Fenerbahçe 46.5, 
2 - Kurtuluş 48. 

Umumi tasnifte F enerbahçe 39 
puvanla bir inci, Kurtuluş 21 pu -
vanla ikinci old ular. 

F enerbahçe - Galatasaray 
tekaütleri berabere kaldılar 

Giinün en güzel hareketlerin -
den birisi de Fenerbahçe - Gala
tasaray t ekaütlerinin karşılaşma -
sı oldu. Her iki takımı sahada gö -
rünce esk i gün leri hatırladık. Ze -
kiler, Caferler, Nedimler, Mehmet 
ler, Kad riler , Muslihler , hepsi sa
hada gör ündü. 

Takımlar şu şekillerle yer al _ ı 
dılar: 

FENERBAHÇE: Nedim_ Kad 1 

ri, Cafeı- - Ragıp, Ziya, Suat -
Sabih, Muzaffer, Zeki, Ömer, Ni
yazi. 

GALATASARAY: Nejat -Meh 
met Nazif, Burhan - Şakir, Mit -
hat, Saim, - Necdet, Şadlı, Necip 
Şahin , Vedat, Muslih. • 

Oyun baştan nihayete kadar se
yircileri güldürecek şekilde geçti. 
Fakat öyle hareketler oluvordu ki 
eski günleri hatırlamamak kabil 
değildi. 

Çok çalıştılar, fakat bir türlü 
gol kaydedemediler Ve O - O be
raberlikle neticelendi. 

Oyunu bu eski fütbolcüler in de 
ağabeyisi 53 ya~ında Altınordulu 
hakem avukat Abdullah idare et
ti. 

Şiıli Perayı 2 • O Yendi 
Dün sabah Taksim stadında Be 

yoğlunun iki ezeli rakibi Şişli - Pe 
ra karşılaştılar. Birinci devrede bir 
ikinci devre de bir gol kaydeden 
Şişli maçı 2 - O kazandı. 

Avusturya Ha~ed~nından 
Biri Öldu 

Paris, ı l (A.A.) - Viyana dan bil
dirildiğine gc>re. imparator "Francois 
Josef'in torunu Prens Rutlolf "Vindi- 1 
schgratz,. bir motosiklet yarışı tçin 
antrenman yaparken diğer bir mo- 1 
tosiklctc çarparak, kafatası yarılmış 
ve hastaneye naklolurken ölmiiştür. J 

26 yaşında olan prens amatör bir ıno
tosiklet yarışçısı olarak tanınmakta 1 
idi. 

Bütün bu köyleri merkeze bağlı

yacak olan o yolda, köylüler emece 
suretiyle çalışmakta ve arabalariyle 
taş tasımnktadırlar. 

• Dün gece. Pragda Alman ve çeJı 
polisleri arasında kavga çıkmış, şid' 
detli bir çarpışma netices~nde bir c;eı: 
po.lisi öldürülmüştür. * .. ! ............................ . 

Zirant 
nz 50 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 

·Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muame)e]eri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

nrınknsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
lirnsl hulunnnlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile etşngıdnkı 

plfına göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Adcı ı .ooo Liralık 4,000 Lira 
,, :500 

" 2.000 ,, .. 250 ., l .ooo .. .. 100 , . 4,000 
" ,. ~I) 

" 5.000 
" 

M 40 
" 4,800 ,. 

•• 2U 
" 3,200 r 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
diişıniyenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verilecektiı 

Kuralar sencdt~ 4 defa, 1 Eyllıl, 1 Birincikfınun, 1 !Hart ve ı Hazmın 
tarihlerinde çek ilecektir. ____ , ______________ / 
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iNŞAAT 1 1 
Simerbank Um•• Ml611tUHft : 
1.) Türkiye demir ve çelik fabrtkalan idare kan.tin laboratuvar, garaj 

kapıcı binalan inpatı vahtdi ftilt ....ne ve tapalı zarf uauli1e eksiltm• 
ye konmuştur. 

2.) tıbu İD§aatm muhammen ketff bedeli 270, 993, 53 liradır. 
3.) Ebiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank muamellt §U'be

sinden alınabilir. 
4.) Eksiltme 20-6-939 Salı günü saat 16 da Ankaı'ada Sümer Bank 

umumi müdürlük binasında yapılacaktır. 
5.) İstekliler teklif evrakı mefamn& §imdiye kadar yapmlf olduktan 

bu kabil işlerle bunlann bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bıl
lunduklanna dair vesikalannı koyacaklardır. 

8.) Muvakkat teminat miktan 14.600.- Liradır. 
7 .) Teklif mektuplarmı havi urflar kapalı olarak ihale günü aaat 15 • 

kadar Ankarada Sümer Bank muha&erat fUbesine teslim edilecektbt. 
Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir ıaat evveı. 
kadar gelmlş ve zarflarm kaDUnt tıekllde kapatılmıf olmuı lfızımdJr. 

8.) Müetsese bu inpatJ taliplerden dilediğine vermek veyahut müna• 
kasayı hükümsüz aayma1da tamamen aerbeattir. (4088) "2195,. 

1 - Motörlü kara nakil vasıtalan na ....,tk 19 Hazl.. 
ran 1939 tarihinde bqlpacaktır. 

2 - Alakadarlar apğıdaki cedvelcle ~illlr4~ isa
bet ettlll gün ve sıralarda muayene yetlnA M*IP~ıl'. 

3 - Bu gün ve ınralanla mua,._neye JetlıDınlyen nakil vaaıtaıan seJ• 
rüaefer edemezler. Ettilderi takdirde il Ura iakdi .-ı alınır. 

4 - Mücbir sebepler olmaksızın tesbit edilen ~e m'uayeneye pıı. 
tirllmiyen nakil vasıtalan sahfpterlnden ~ Utthflıe 'tihr 
geçen her gün için bir lire nakdi ceza ıdınır. 

5 - Muayeneler hakkında hazıtlanaıt talimatname nı~eııe ~nün.
den evvel İstanbul Belediyesi Makine Şubesinden veya Eimıly# Aıtın-
cı pbe müdürlüliinden tedarik edilmelidlr. (4100) 

MOTÖRLO KARA NAKiL YASITA&.bı 
MUAYENILIRININ TARiH ve PLAKA ttUMARALARI 

MOTOSIKLBTLBR: Tarih Gfln Plaka No.lan --
19-6-39 Pazartesi 1- 100 
20-6-39 Sah 101 - 200 
22-6-39 Pel'§eJDbe 201 - 300 
23-8-39 Cuma 301 - 400 
24-6-31 Cumartesi KADIKÖY 

mubneıdir: 

Bu katarlarla ıeyabat ..... lsttyen ~ l>elıer bSi1Jiel -.ıf "" 
için 25 kurut ve beher ildnC1 mmf ~ ~Kr. tedip etib* ~ 

A - Ankara - Hay~ ......,da ve Ddlteıbbilell her ata~ 
sefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sür'at katarı: 

B - Paw-. Salı,~ ve Cuma~~Jmeket edea 
3 No. 111 sürat btati: 

C - Pazar, Sah, Pertembe ve Cumanell ~ HaıcJarpapdan lıa
reket eden 4'No. lu di'at katan: 
için Ankara ve Bafdaı1>afa mebde pr1an n. Poıao., J!tklfeh'r, Kara
köy, Bilecik, ArW1e ve İzmit m.&ıtaftmt il~ yer koponu Le
Dl'in edeceklerdir. 

Yer ko.........._ atlt malwJled w ..-anlan 
ı - Ankara Garı; 
A - 3 No. ıu kam~ katarın..:~ uatmden 24 aut evvel .,. ı 

lf.o,. lu Anadolu katarı lçtn, katand hareUt ~ güniln aut 8 inde4 
itibaren; 

2 - Haydarpafa Gan; 
A - 4 No. lu ıörat katan ile 2 • tu haclotu alrat katan için ıu.r.. 

ket ıaatinden 24 saat evvel; 
3 - Polatlı İatuyonu; 
Bu katarlann Ankara ve ~ 1**etlednden aoma;, 
4 - Beldfe)rlr Gaıı; 
Polatlı n 'Karatitden hareketlerinden IOllft; 
1-.. ~ fataqona; 
l!sJdpthJrve~~--.. 
6.,.. Silecit ~u; 
Bskttehlr ve~~...-; 
7 - Arifiye ~u; 
imeelk ve tzmitt.ı baret~--.; 
8-Jmıit!a~ 
Jls~ ve Aiitlyeden hareke~ fQW&t 
rer~ 1ataeaklar, 
Mutavassrt.ista.tJoıdar kelldi ~ blecek llCd'belt yer lalabe-

tinde yer kuponu lftdabmtcetdlr. 
YoleuJaruı alcWMI yw. k~~ ... ~ Te~

törler tarafu:ıdaa top1-n.ınct)'a ~ ~'lltal•• etmeleri ı•zımmr. 
1 u 2 No. lu Ana4iolu siirat katir~ bfWm birinci ve ~ '*"' 

mf yerlerin evvew., ..,_ti._ • ..,. ,_ J8aJM*U a1mamlf • 
JOlinılar bu btark&lıi 1e7ahat edemezler. 

Daima &ent 
Daima Güzel 

1•e4 No. 1U btı11r1Uc1a JW kupdtiu ~~bu btiri1aıdi. 
balWiin serMtt va~ ~. JW )Npoau •lmabt• •~ fil 
)'81'lm ltPl ede~ lflat ettalett 191'1*ıi ~ ıned)ludulı! 
lar. Bu mevzu hakbnda Ankara ft Ha~ ~ l9tl&Jarat 

b6NJanDc1a ~ mutwa1 maMmit aım.mıı&. r.ı:=~m==:ft!:!~~~~~=~~..:!:=~ trmamt ~ ve lleıb8o9 matıtj> ~ temüaJ için llN 
'*"""nzm~w.b.tar~~~-

~,~=~uts=~~-= 
m.emurı.n JD•nda bulunim ...,_ ~ ~-----~ """'ltia .ıertm. ~ .... 



BOBNYPBON _, f 

OSMAN 
$AKAR 
MileNeleainde 

TAKSiTLE Sahı 

7azı meldneJerl 

6 AY 
YIRISIYI 

TAN 

ÇAPAMARKA 'l - IZMIR PAMUK MENSUCATr 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Otedenberl •llamhlı ile tanınmıı ve balkımnıın ralbetinl 
ka:nınmıı olan mamulltımız KABOT BEZLERiNiN 

BAHA R AT I~\ 
Karabiber 
leycablber 
Kırnaımblber ~-
Tarçıa 
Yenibahar 
Kbnyo• 
Karallfll 
Zencefil 
Sahlep 

Yemeklerinize Lezzet; 
Nefuet, verir. Ve 
Sıhhatinm korur. 

Her yerele 11 ırantllk 
paketleri 

5 Kurustur 

• 

Pamuk Fiatlanmn yiibelmesbıden dolayı yeni Satış flatlanmıza 
Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşajıda gösterilmiftlr: 

4 No. Ttp Atlı 85 S. En 36 Metrelik '1U5 Kq. 

' " " ,, 75 .. " .. .. 645 " 
G ,, " Deiirmenll 90 ., " ., ,, 810 ,. 
G ,, ,, ,, 85 ,, ,, ,. ,, 770 ., 

8 " " Geyikll 85 " • ,, " '165 • 
8 • " " 75 " " .. " 895 • 
9,, ,, Tayyarell 85,. " ,, ,, 895,, 

9 " " ,, 75 " " ,, " 830 " 
11 ,, ,, Köpekh 85 ,, ,, ,, ,, 870 • 

u " " Leylekli Astar 90 " .. " " 830 " 11 1 - SatıflJllız lzmlrde fabrikada teslim ve pe"1ıdlr. 2 - Yuka· 
ndaJd 1atıı fiyatlanmız asgari bir balya lçindlr. Amballj muarW 
milfteriye aittir. 3 - Yukandaki satıı flyatlanna % 2 zam edibİıek 

D suretile fabrikada teslim uprf olarak bir top satı' yapılır . ._ ı. 
~ tanbul satıt mahalll: ll'tncancılarda Mahmudiye twunda 12 numara 

·ı BER. /ı_ .... ._. __ d-·clır--------.: 
Trq olduktan eonra cildinize 

Galata : Ban
kalar CacL No. 
47, Voyvoda 
han ıemhı kat, 
Tel: 42'789 
Bqaıt : tl'Di
veralte Cadde
si No. 28 
Kadıköy : İs
kele Caddesi 
No. 33/2 

• • ban aürmeyinis. 

El POKER-

8 pozu da 
b6yle gQnl 

Her mevsimd e. her havada, 

her aaatta. her yerde 

'~KODAK VERIKROI" 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 pozdan dalma 8 

Gazel, net ve detayll resim 

DA H A i DA RELi D iR 

DtlM'I& 8')ze1. canh, detayh resim veren ve 

zamanla sararmayan V I! LO S kAtıdına 

.ısrar ediniz , 

Bütün KODA K satıcalardan arayım2 veya 

9u adrese müracaat eclicıiz : 

KODAK ........ - .. ,...u, lstaallul 

Y 1 N O S kadar tlzel olmak ı ........ 1z 
Mefhur Alman ,a.Dlk mtlteJıwm Profellr Doktor .E. WİNTEB 

tarafından fonniWl yapdaa ve dlbayada mevcut müıtahaa· 
ratln en mtlkemmell oln VEN"OS sBseWk 

aıüstahserahnı ka11aaınu, 

Umumi deposu: Nunddln Evllymde Ecza. alit -.. 
Itriyat deposa t8tan1ta1 

Deutsche Lufthansa 
Junken Ju iZ tipinden 3 motörltt htlylk tayyare ile 

Pazar sünleri mü.....,_ olmak üzere aeyriiaefer tarifetı: 
İatanltuldaa hareket 7 .55 
Sofyaya •vualat 10,45 
•ı.nda " 11,49 
Badapefte7S' " 13,35 
Viyana1a " H,45 
Berline ,, 17,11 

Gidit • Danüt bilet ücreti ayni zamanda tediye ecli:.::cek 
oluna, d&ıtlf bileti ücretinden 

Ybcle 20 teall.tt yapllır. 
Bu bava battmm, Amlte~. ,Atlna, Brüksel, Bükreı. Kopenhag, 
Londra, Mlllno, Malmö, Paris, Rôıpa, Venedik, Zürih gibi büyük-Av
rupa şehirleri ile de irtibatı olup ayni günde bu tehirlere vanlır. 

izahat ve malOmat almak üzere Ye byıd muameleli için, 
tayyare bileti nwıml eabf acentuı 

" H•ı Walter Feustel n 

latulaal - Galata Rıhtım caddelİ Ne. 45 adnliıae mllracaat olanmahdır. 
(Telefon : 411 Ti, Telpaf : Bansaflaı) 

M OHI M i LA N 
Ml•akal•t Vekaleti lıtaabul DHls nccrret 

Mlcllrllil 

Denizcilere ilan 
fatanbul Elektrik İfleri Umum Mildilrlüiünün EınfnönU ile Sa.n

kby arasında, Galata köprüsünün Ballç cihetine ve dubalar ~ 
Din aııı._ komnut olan deniz altı kablOIUJluô. tamir edtlmaJıt üsere 
kaldırılacalı alikadarlara bildirilir. 

12 Haziran 1939 da bqlıyacak ve 15 gün liireeek olaa qo.11' lfl için 
kullanılacak dubada 8l'81Ulusal ipretler ıece ve gündila ltulunacak· 
tır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanm yabnPMJan ~melerl 

dPDizcileno ilin olunur. "4151" 

ONICAI SUYU J torta ;Ja.,...z, bozulmu durdukca t11tldatır. 
ONKAI GAZOZU J En modem leaiaata maliktir. Ayni umenda 
ONIAR SOD J Şi,.._ 80 clerececle kapar FINDIK aıyile 

F_. 
soNNSTd 

iMiN FiDAN 

~~ ) Y~. Hw yerde Hünkar s..,._., 
ONKAR Guoamna, HONKAR Soclumı urarl& isteyiniz ve içiniz. el: '"395 EV, Suad; 

...................................................... .ııpr1 
,_ ~ Kurt S. N. l't 

- ----- ------- ---- -- ---- - --

Trq bıçakl-.rı cildi ,.,....tır 
Ye JÜZÜDÜZÜ panmk pbi JÇU'o 

Her yerde POKER trq bıçaldamu 
ısrarla lateyiniz. 

---------~ 
+~w.~kı.~ 
~~ 

~----lllİll ........... 
DAMAR 
SERTLi KL ERi 

URINAL 
ile pçer. 

Urinal. kanetter, b6brek, tq 
ve kumlarmdan müarvellld san
cılarınız, damar NrtUJderi v~ 
fifmanlık flklyetıerinisi uat
NAL ile pçlriniz. 

URINAL 
VOcadde toplanaD asld ilrlk ve 
obalat gibi maddeleri eritir 
Kanı temizler. Lezzeti hOf, 
ıhı,mM kolaydır, Yemekler
den 10Dra yarım bardak IU içe
risinde aıuur. 

DOKTOR ---. 
$ükr Mehmet SDIAN 
GurellNI 

haatalıkları Mbık heldMl 
Celalollunda, Kapalıf&nn kaqısında 

No. 30 Telefon : 11814. 
Rerl(ln saat 10-13 ve 111-11 kadar 

Yatü, ,emek a ç•llflll" 
oclalariyle ealon ••kımlan 
•elhud bernni mobilyalart 
BAKER (eski HA YDEN) 
matazalarmcla tefbir edil
mekte ve her yerden uca 
fiat ve müaait prtlarla .., 
blıaaktadır. 

f8fllı la•Dt 1-tf SalllW w N~ı fıltldtlrl 
llY0411.11 • fsT A Mft. 1 L6tf8 DÖRD'ONc'O Oueted1lls .. 

• 
___ .. _____ , Nep'7aı T. L. Ş ........... ı• 

TAJlt Mat .... 


