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rankistler, Barselona da Gird.ler 
.-ı T arragona Şehri Dün DüştÜı 
; Hükômetçiler ekiliyorlar 
1 Hükiimet Merkezi de 
1 V alansiya'ya Gidiyor ,. 

Dir Tngiüz gazeteaine göre, Hitlerin ~it'iücatlelem,, aa7ı 
e•erinden yeni bir yaprak daha açılmak üzere bulunu)':>r 

Müstemlekelerin 
. ··-·---

Bir Plôn Hazırladı 
Afmanyanrn Şarki Avrupaya Doğru Genişleme 
Projesine itiraz Etmemek Şartile 1 Müstemleke 

Taksiminde Polonyan1n da Bir Hukuku Olacak 
Londra, IS (A.A.) - Salihiyetta.r mahfiller geçen hafta Hitler 

ile Bede araamda -pılan ··ı~L ta d · ·ı f ·ıA b" ··k • . ~- mu ıııLK& aır verı en ta sı ata uyu 
bır ehemmıyet atfetrnektedı"rler V ·ı h be 1 ·· bu "I A . en en a r ere gore mu a-
kat eanuında heınen münh·· H"tl · .. temi k · ı .nd bahaedil . . -ıran ı enn mus e e proje e-
~-~ bi j1Jt?r· Sunday Diapatch gazetesine göre Hitler 

u r kr8Dll ngılterenin zaranna olarak müstemlekelerin ye-
niden ta.kaimi için bir plan hazırla.maktadır. 

Madrit Müdafii General Miaha "Hükumet 
Ordusu Mağlup Olmamıştır, Olmıyacaktır. 

Kati Zafer Mutlaka Bizimdir.. Diyor 
Londra, 15 (Hususi) - ispanyadan gelen en ıon haberlere gö

re, Frankiıtler, bugün Tarragona'yı İfgal etmitlerdir. Daha evvel 
Reuı adını tatıyan mühim mevkii zaptetmitler, sonra da Tarra
gona'mn farkında ilerlemiye batlamııla.rdll'. Lerida'dan hareket 
eden Frankist kuvvetleri Tarragona'ya garpten girmitler ve teh
rin farkından ileri hareketlerine devam etmitlerdir. 
Şimalde aol cenah, Lerida'dan Barselona'run üzerine yürüyor 

ve Barıelona vilayetine girmit bulunuyor. 
Barselonadan bildirildiğine göre. Frankistlerin ileri ha· 

reketi şehrin çehresini değiştirmiştir. Silah altına alınanların 
sokaklardan geçmesi vaziyetin vahametini hatırlatmaktadır. 
Kadınlar ve çouklar kışla kapılarında toplanarak silah altına 
alınanlara veda etmektedirler. Caddelere gerilen geniş kurde
leler halkı mukavemete davet etmektedir. Du~·arlar afişlerle 
doludur. 

Katalonya hükumeti, bütün işleri 

merkf'zi hükı"ımete devretmiştir. Baş 
vekil N egrin ve hariciye nazın Sel-

Başvekil ile hariciye nazırı Fran 
ko kuvvetlerine karşı müdafaayı ida
me ettirmek üzere Barselonada kala
caklardır. 

F rankiatlerin tebliği 
Frnnko umumi karargahının bir 

tebliğinde, Katalonya cephesinde nas 
yonalist]erin parlak bir zafer kazan
dığı düşmanın umumi ricat halin -
de bulunduğu ve bir çok köylerin 
zaptedildiği ve bu suretle sahilin 
Ebre mansabından Ametlaya kadar 
nasyonalistlcrin eline geçmiş bulun
duğu bildriilmektedir. 

Yine bu tebliğde, 2400 esir ve bir 
çok harp levazımı ile muhtelif ha
mulelerle dolu hükômetçi İspanyol
lara ait gemilerin ele geçirilmiş ol
duğu haber veriliyor. 

* 

Şehri müdafaa için Bar•elonda 
kalan l•panya Ba,vekili 

Negrin 

f 

l 

AKDt:;NEZ 

---..a :\.~ F'°'"KOPrf./l"t , .:z.g İUCl\ANlll/OA 
~ IS9cı err.3, .,ye?>/e-ro F'RANKQ~utl H1llİ 

Frankutlerin iıgal ettikleri Tarragona ıehrini ve Valansi)'CI 
uti.kametinde üerleJikleri Mıhayı gö.terir harita 

"Türkiyede Dahili Tatmin Siyaseti" 
~~~~~~-------------

Bir lngiliz Mecmuası 
Türkiye için Mühim 
Bir Makale Neşretti 

Londrada çıkan Great Britain and The Eut (Büyük Britan 
ve Şark) -~ec.mu~ı ~n nüshasında Türkiye muhabirinin "Tür: 
yede dahılı tatmın sıya.aeti,, serlevhasını tqıyan bir yazı 
tır. Bu yazıyı naklediyoruz: Y8.Zmlf-

Eski Afgan 
Elçisi 

Şehrimizde 

Söylendiğine göre "Daha bü
yük bir Ukranya,, ihduıru da ih
tiva eden Alman yanın Şarki Av
nıpaya doğru genitleme proje
aine itiraz etmemek fartile Po
lonyanm yeni müatemleke takai
minde bir hukuku olacaktır. 

Hüktimet kuvvet]erinfn Madrid 
ve Stramaduradan yaptıkları taarruz 
lar hakkında yeni malCımat alınama
mıştır. 

Mussolini Anlasmanm 
1 

J ''.G.eçen yıl, Türkiyenin harp sonu 
tarihınde en ağırbaşlı yıl sayılabilir. 

1 
Geçen yıl, Atatürkün ölümünü kay· 
detmiş ve bıraktığı manevi mirasın 
çok kuvvetli vaziyette ellerde bulun
d~ğuna daima artan bir ınançla şa
hıt olmuştur. Dahili siyasette sene 
~~şından itibaren samimi ve derin 

ita/yaya mü•temleke 
Bu gazete şöyle devam ediyor: 
"İtalyaya da müstemlekeler verile-

Afganlstanın Moskova elciliği cektir. Bununla beraber Bek hiçbir 

( Arka.n Sa. 10: Sü. 5 te) 

Dünkü Futbol 
Maçlarının 
Neticeleri t~yin edilen eski Ankara büyÜk el;i~ taahhüt altına girmemiş ve ou me

ıı Sultan Ahmet Han, dün, ailesile selenin ilkbaharın başlangı.::ında ye- Dün, şehrimizde canlı spor hare
birlikte Ankaradan şehrimize gelmi ni bir mülakat esnasında mevzuuba- ketleri yapıldı. 
tir. Sultan Ahmet Han, refikası bira! his edilmesine karar verilmiştir. Al- Taksim stadında oynanan Hilil • 
rahatsız olduğu için tedavi ettirmek manyanın teklifi Polonyayı müşkül Gal.ata~aray. maçı ümit edilmiyen bir 
üzere bir hafta kadar burada kala- bir vaziyette bırakmıştır. netıce ile bıtti. İki takım ı _ ı be-
cak ve sonra yeni vazüesine başla _ Almanyanm Ukranya hakkındaki rabere kaldılar. 
mak üzere Moskovaya har~ket ede- planı Polonyayı korkutmaktadır. Beşiktaş, Vefayı 4 - O, Fener-
cektir. Polonya bir milstemleke devle- bahçe İstanbulsporu l - 8, Beykoz, 

Büyük elçi, dün Tokatliyanda ken- d olmak arzusunda ise de deniz Topkapıyı 7 - O yendiler. 
disini ziyaret eden bir tnuharrirlmi- apn yerlerde arazi sahibi olma- . .Gü.nü~ bütün spor hareketlerini, 
ze şu beyanatta bulunmuştur: 51 ancak uzak bir istikbalde müm ikincı kume maçlarının neticelerini, 

,.. k" d b ktindilr Halbuki ıarki AvruDa kır koşusuna ait tafsilatı, spor sayfa-
"- :>ur ıye e ulunduğum · mızda okuyacaksınız 
··dd t .. hükömet · liııd meselesi icU menfaatlerlnJ tehdit · mu e ç... rıca en y··L L L~• l • 

b .• "k ,rdım gördüm İki k etmektedir. Dlfer cihetten Alman UR•eR taTUU genç en 
uyu Y ' ar- • ik" d kl""pl el dn devlet arasında mevcut olan yanın bır veya ı s.ene en evvel u er e aynıyacaklar 
ş b" 1 ği Sadabad pakt'J bir müstemleke meselesındcn bahset- Ankaradan öğrenildığine göre 

sıkı iş ır 1 
• t k . 

1 
e . miyeceğine dair Hitler tarafından yüksek tahsil gençleri mekteplileri~ 

k~t daha .. tarsdın Ivet a vıyde edıl- Çemberlaln'e verilmiş olan söz !ıe- spor klüplerinde oyna~amalan hak-
mıc;tir Dort ev e arasın a ak- d' k d k' 

. . d b d paktı 1 nüs muteber ır., ın a ı karardan hariç tutulacaklar-
tcdılen S~ ada 1 ti . '. yda n~z Bu gazete netice olarak şöyle de- dır. Bu husustaki müsaadenin yakın-
pakta dahıl ev e er ıçın eğıl d 1• k d 

.. 1 in de kuvvetli . ' mektedir: a a a a arlara bildirileceği anlaşıh-
dunya sulha ç hır "Hitler bu sene de geçen sene kul- yor. Son karar, klüpleri hayli sarstı-
aarnandır. la~dığı tibiyenin _aynını tatbik et- ğı için bu haber, sevinçle karşılan-

--··"""''"dadır. • nu§tır. 

Zihniyetine Riayet için 
Namus Sözü Vermis ! 

1 

Hali/ aks, Cenevre..qe Vardı 

Claamberlain, Roma' Ülcuyonun'Ja MuHolini ile birarada 

(Yazııı onuncu aayfamızda) 

ır anlaşma ve ara bulma hareketi 
başlamış, eski İttihat ve Terakki f:ır
k~ın~ en tanınmış liderlerinden 
Huseyın. Cahft, neşriyat alemine ye 
;iden gırmiştir. Sonra, yüz ellilik .. 
erd:O hayatta kalanların meınle\:e
te donmelerine müsaade edilmir+' 

s-•ır. 

Şahsiyeti alabildiğine yükselmek
te olan . İsmet İnönü, bu siyasete de
v~m edıyor, eski şahsi muhalefetleri 

1 
b~r tar~fa atan İnönü, değerı olan her 
kımseyı. en alicenabane tarzda m 
le~ete hizmete çagırmaktadır. Büy~~ 
Mıllet Meclisiı büyük bir r .. ı._: 
ti" h'b' ~ pres-

J sa ı ı olan ve askeri bır deh 
1 Ge asa-

yı an neral Kazım Bekir il b 
d . . eve u 

ara a ısımleri geçen diğer zatlarla 
siyaset sahnesine yeniden gı' k 

H" . rece o-
an useyın Cnhit ile zen~inlcşecck-
tır Londra sefiri Fethi Oky d 
ı ı . ar a. an-
l~~ı an. memleket hükümet1nde. bel
ı aşlı . bir rol almak üzere Millet 
Meclisıne girmiştir. 

tü Cümhul'l'eis! son nutuklarında, bü-
n vurttnşlnra itminan ve ıstikrar 

~avasını idame hususundaki annınJ 
lfade etmiştir Bu yiızden(Ulusl.Rum 
e~alliyetine. dolayısile hücum eden 
bır Türk gazetesiru şiddetle muahe-

(Sonu: Sa. 10. sfi GJ 
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~GüNI 
Suriye • Filistin 
Federasyonu 
Fikri 

-SON l-IAB~RLE R , - r~' 
. ' 

fl.CK 

Yazan Omer Rıza DOGRU L 

tE:!.. urJye, günün meseleleri arasın
;;;;;}) d.aki ehemmiyetini muhafaza 
da devam ediyor. İstiklale kavu~
mak arzusunun gecikmesi, avuç i~i 

kadar memleket içinde yaşıyan un
surlar arasında milli şuurun uyan
maması, her unsurun kendi hususi 
menfaaıtlerini milli meni'aatine iis
tün tutnrak ayrılık peşinde koşma· · 
sı, hatta yabancı yardımdan istifa
de otmek istemesi gilbi birçok se· 
beplcr, ve bu yii7ıden ortaya çıkan 
hadiseler, bedbaht komşumuz Suri
ycnin sık sık bahis mevzuu olması
na sebep oluyor. 

Son günlerde Londra gazeteleri 
de Suriyenin mukadderatı ile alaka· 
darlık göstermeğe ve Suriye mesP.· 

ksinin hallini temin edecek yeni ça· 
reler aranuya başladılar. 

(Taymis) Suriyeye dair yazdrğı 

bir başmakalede diyor ki: "Suriye 

ıneselesinf hal için ileri sürülen ve 
İııgiltereyi alakadar eden bi:r çare, 
Suriye - Filistin federasyonu vü -
eude getirilmesidir. İngiltere hüklı

tneti, İngiliz mıntakası içindeki A
hp memleketlerin federe edilmele
ri l!:İn tekliiın bizzat Araplardan 
sndir olması lazım geldiğini, pek 
h.aklı olarak ilan etmiştir. Fransa 
hükumetinin bu çeşit tekliflere yan 
baktığı anlaşı~r. Fakat ... Mnhta
ıiyetli Yahudi ve llıristiyan devlet
lerini ihtiva edecek bir federasyon, 
~oğrafi bir birliği parçalamaktan 
doğan kötülükleri karşılamak için 
biricik çare olarak görünüyor. Yok 
aa bn fenalıklar devam edecek ve 
ik.i mandater devleti de (İngllte-re 
il<ı Fransayı) ciddi bir surette rahat 
s17 edecektir.,, 

(Taymis) in bu Hadesfnden İngil 
terenin federasyon fikrine t~ftar 
olduğu açıkça .,görüniıyf!r. B:ID>lassa 
Suriyede hakim olan iktJsadi sefalet 

., -- • ..... ~ ..:luır-*_._.-ttT. 
-oğ'rafi ulrlik içinde yaş:..ran Arap-

Goerin9 de 
Belgrada 
Gidiyor 

Mareşal Goering 

Belgrat, 15 (Hususi) - İtalya -Ha
riciye nazırı kont Ciano, bir av par
tisinde bulunmak üzere Belje'ye ge
lecektir. İtalya Hariciye nazırı iki 
gün avlandıktan sonra Belgrada gi
decektir. Kont Ciano, bu suretle Sto
yadinoviçin geçen yaz Vened!k'e yap 
ınış olduğu hususi ziyareti yine hu
susi olarak iade etmiş olacaktır. Yeni 
bir anlaşma veya muahede akdi mev 
zuubahis değildir. 
Diğer bazı ecnebi devlet adamla

nnın da Belgradı ziyaret edecekleri
ne dair dolaşan rivayetlerin doğru 

olmadığı söylenmektedir. Maamafih 
Havas ajansı Mareşal Göring"in ayın 
25 inde Belgrada geleceğini, iki gün 
Belgratta kalacağını bildirmektedir. 
İki gün sonra Almanyaya avdet e
a-ıc olan GariNr...~~.R..§P HRcJıA.~ 

geçtiğinin yıldönümü merasim.inde 
hazır bulunacaktır. lar evvela Filisthı ve Suriye narnla

n altmda iki parçaya ayrıldılar. Da
ha sonra Filistin, Arap Filistin, Ya· 
JmdJ Filistin diye iki kısma b··ı-
d"' S o un-

u. n:riyeye gelince onun kaç par-
çadan nıilteşe'kkil olduğunu kavra
mak koJıay bir iş değildir. Suriye 
sahili boyunca Lübnan devleti namı. 
m taşıyan bir devlet kuruldu. Suri· 
yenin geride kalan iç kısmmda Su
riye cümhurlyeti ad!nt tasıyan bi'r 
devlet var. Bu devlete bağlılığı rok 
ŞÜphcJi olan muhtariyet sahibi L-az
ldye var, Dürziler var. Daha bask:ı 
taraflardan da Suriyeden ayn~k 
için sesler yiikseliyor. 

Büyük Harbe 
Ait Mühim 
İfşaat 

Yabancı idarenin bu ayrılıklarda 
:mühim bir mevkii bulunduğu şüp· 
he götürmez. Yoksa son yirmi sene
lik tecrübeler ve imtihanı.ar büHin 
Suriye Araplarrn:r olgunT.-ı.ndırmak 
Yolunda bir hayli ileriletirdi. 

Suriye ile Filistinin bu şekilde 
böliik börçiik hale getirilmesi, Jm 
ınem leketlerf hem iktisadi sefalete 

n!'rahrıJş, hem burada yaşıyan kit

lelerin milli ruhunu geriletmiştir. 

Onun için Suri~·e ile Filistin ata· 
srnda yapıla~ak federasyon herşey

den evvel Jktisadi ~cfalcti tehvhıc 

yardım eder, sonra buı:riin göze çar 

pun ayrıJıkJnrrn da siiratle kapan • 

ınasına saik olur. 

Fakat Suriye ve Fllistinde Hıris
tiy:ın, Yahudi, Sünni, Şii, Alevi, 
Dürzi bir sürü devletçikler vücude 
~etirilmesi, fcderas;\·ondan yegane 
neticeyi belki süratlc temin etmez. 
Fakat Araplar srasındaki Sünnilik, 
Şiilik, Hırjstİ;\" ı lık. Yahudilik gibi 
anılrklar muvaklcat mahiyette ol • 
d~ığu ve ergeç milliyet şuurunun bu 
avnlrldan bertaraf edeceği için bu 
,.:ırenin miisnıir ,·e miiessir olması 
:ıı• ;:,ı:;; """ 
bckl<'nir. ••;Jıı. ~ 

Amerika Bahriye Nazırı 

Neşredilmemiş 

Evraktan Bahsediyor 
Vaşington, 15 (A.A.) - Harbiye 

müsteşarı Luis Johnson söylediği bir 
nutukta bütün Amerikalıları Roose-
velt'in milli müdafaa programını 

müdafaaya davet etmektedir. 
Johnson Amerika haklarına riayet 

edilmesi için milli müdafaanın ){uv
vctlendirilmesi lazım geldiğini söy
lemiştir. Hatip iddialarını büyük 
harpteki vaziyete dair şimdıye ka
dar neşredilmemiş olan evraka isti
nat ettirmiştir. Bu evrak meyanın
da Amerikanın müdahalesi üzerine 
Hindenburg ve Ludendorf tarafından 
dermiyan edilen mütalealara ait bir 
vesika bulunmaktadır. 

Bu generaller o zaman Amerika ta 
rafından yapılacak müdahalenin e
hemmiyetsiz olduğu kanaatini izhar 
etmislerdi. · Alman donanmasının se
fi ol;n Von Holzcndorf o zaman Kay
zere şöyle söylemü5ti: 
"- Bir tek Amerikalının bile ka

raya ayak basmıyacağına dair r.ı2j~s
telerine bir asker sıfatile söz ver;yo-

rum.,, 
Bu sözler Amerikan haklarım Al-

manyanın hiç nazarı itibara almamış 
olduğunu gösterir. Çünkü o zaman 
Amerika zayıf teiakki edilmekte idi. 

Halepte Bir Yaka 

Yuvarlak Masa Konferansında 
Türkiyenin Halepte Tatmin 

Edilmesi işi de Gö rüşülecekmi 

Yabancı 
Dadllar 

Yazan: B. FELEK 
rr=\\ adı ile çocuk büyütmek bizde, 
lb:9 her halde Avrupanın bir çok 
memleketlerinden evvel başlamış ol· 
malı ki, dilimizde bunun için müsta
kil bir isim var. Hatta iki isim var: 
Çocuğu büyüten kadına, beyaz olur· 
sa dadı, siyah olursa taya denirdi. 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter ajan
sı bildiriyor: 

Arap mahfilleri Filistin konfe • 
ransında aşağıdaki esaslara müste -
nit bir planın müzakeresini derpiş 
etmektedirler: 

1 - Suriye, Filistin ve Erdeni 
ihtiva eden ve merkezi emir Abdul
lahın idaresinde Şamda bulunacak 
olan büyük bir federal Arap devle
ti ihdas edilmesi. 

2 - Filistin mandasmın on sene ' 
müddetle İngiltereye bırakılması. 
Bu müddet zarfında Filistinin cenu
bundaki Necidde bir Yahudi mem -
leketi tesisine çalışılacaktır. Bunun
la beraber, Yahudi mühacereti Filis 
tinin diğer bölgelerindeki nüfusun 
yüzde otuz beş nisbetine indirilecek 
tir. 

3 -- Fransız • Suriye muahedesile 
tesis edilmiş olan Lübnan cümhuri
yetinin Fransız mandası altında kal
ması. 

4 - Türkiyenin eski Halep vila
yetinde tatmin edilmesi. 

Mısır mümessillerinin konferansta 
İngilizlerle Araplar arasındaki mese
lelerde mühim bir rol oynıyacakla
rı zannedilmektedir. 
Konferansın toplanması Arap nas

yonalistlerinin Londraya gelmeden 
önce Kahirede elde edecekleri neti
celere bağlı bulunmaktadır. ... 

kalması arzu edilen Fahri Nashaşibi Dahası var: Çocuk biraz büyüdük· 
bulunmaktadır. ten sonra onu gezdiren adama da la· 

Yüksek komite kati bir karar ver- la derlerdi. 
meden evvel İrak Başvekili Nuri Sa- Şimdi bunlardan 1313. ortadan kalk 
it Paşanın mütaleasını sormuştur. Ne tı. Çocuktan erkeklere gezdirtıniyo
tice halen Kahirede toplanmı§ olan ruz. Taya yani siyah renkli dadılar· 
Arap memleketlerinin murahhasları- da artık gelmez oldu. Kala kala elde 
na bildirilecektir. bir dadı mefhumu kaldı ki, maalesef 

Yahudiler, geçen ay konferansa iş- o da şeklini, şemailini değiştirerek 
tirak etmiye taraftar görünmemekte bize faydalı mı, zararlı mı pek beni 
idiler. Bununla beraber bu menfi tar olmıyacak bir mahiyet aldı. 
2ı hareketlerinde ısrar etmiyecekleri 
zannedilmektedir. 

Amerikalılar da Y ahadilerin 
Filistine nakledilemiyeceğini 

söylüyorlar 
Vaşington, 15 CA.A.) - Orta Av

rupa Yahudi mültecilerinin Filistin-
de yerleştirilmesi imk5.nını tetkik et
mek için Amerikanın 44 devletinden 
gelen 1500 Yahudi öniinde s.:iylerliği 
nutukta, "United Palestine Appeal,, 
in ba~kanı doktor Abba Hillel Silver, 
Amerika Yahudilerinin Alman Ya
hudilerinin muhaceretini kolaylaş -
t rmak icin Alman mallarını :;atm al
mak tekPfini kabul etmiyecek1erini, 
zira bunun diğer milletleri de ayni 
suretle harekete sevkedecei'1Ll'li kav o -
dettikten c;onra. demiştir ki: 

Gerçi bir ~ocuğu doğuran ananın 
ona bakması en doğru ve haklı bir 
iştir ama, çocuk büyütme usulünün 
yarı hekimlik haline gelmesi ve şehir 
hayatının sıkışık şartlarını tadil için 
!;ocuk bakımına bir takım külfetler 
ilave edilmiş olması, bu işin tek ha
şma analar tarafından başarılmasını 
hayli güçleştirdi. Bana: 

- Her bebeği dadı mı büyütür? 
Bu kadar kö~·lülerin, fakir fukara
nın çocuklarının dadıları nu var? 

Sualini tevcih ettiğinizi tahmin e
diyorum. Ben de sizin gibi bu sual
leri rocuk hekimlerine sordum. Ev· 
veli köylüyü bu aradan çıkarmalı
yız. Çünkü köydeki hava ve ziya 
şartlan tamamen ayrı olduğu gibi 
köylü çocuğıın daha ana karnınday
ken hareket Ye sarsıntıya, gayri mü
sait ha~·at şartlarına alışmış oldui;ru 
muhakkaktır. 

Kahire, 15 (Hususi) - İrak Baş-
vekili Nuri Sait Paşa, Şamdan bun
ya gelmiş, Şam yolunda Ammana da 
uğramıştır. 

"Filistinde ancak 100 bin Yahudi 
bulunabilir. Yahudi liderleri Avrupa
ya aç1kça söylemelidirler ki. altı mil
yon Yahudinin tehlikesi imkansız hal 
dedir. Zira bunları almak için hazır
knmış bir memleket veya koloni yok 
tur ve muhaceret mümkün olsa bile 

Fakir fukaraya gelince; zaruret 
ve yoksuduğun çocuk sıhhati üzeri· 
ne pek müsbet tesiri olmadığı şiip
hesizdir. 

Bütün bunlardan sarfınazar heki· 

Londrada Arap mahfillerinin plam· 

nı müdafaa edecek olan Irak Başve
kili Nuri Paşa Sait icap eden para da mevcut değildir. min de bana sorduğu bir sual var ki, 

linde müzakere etmek istememesin- Yahudiler orta Avrupada kalmalı ve ona cevap veremedim. Şamda, Suriye ricalile temas e.ien 
Nuri Sait Paşa, Kahircde Mısır rica
lile ve Arap heyetlerile konuşacak, 
.R!!! "'-h• .... nr• Y' '("ft#'lrav• ,...flt--.-'lr !9 ... 

un i\.raplarının aavasım müdafaa e-
decektir. 

Yuvarlak masa konferansına i~ti
rak edecek olan Amman delegeleri 
Londraya vasıl olmuşlardır. 

* 

den doğmuştur. Mutedil Arapların bu mesele de bütün Avrupa ekalli • . -:- ~.v~.t .~öylii ~~cuklannı k~rpas 
başında, Arap davasına hı~net et- yetleri meselelerile birlikte halledil- gıbı goruruz. Fakır fukaranınki. ke
nHUri•-.1*'"•- ._.._.,_ ı.-·cinda.. -.ıu••. z~ Lakin bunlardan ne kada.rIDlll 

• • -.___,. ------....... v•u ... euuu 

D ı d • D • • M •• h • bı~ıyor musunuz? dedi. Tabii bil-a a 1 er un u ım nuyordum ve o. ilave etti: 
- Bereket kı; ki>ylü ve fakir ta-

B • N t k s •• l d • bakada çocuk tevellüdatı şehirliye 1 r u u oy e 1 ~azar~n çok f~azladır da beı- hayat 
k~labılenler dogum ıııuvazenesini te. 
mın edcı-. Beyrut, 15 (A.A.) - Dört günden-

beri müftünün maknrı olan Cuniye- " Sah Medeniyetine Nihayet Verecek Bı"r 
de büyük müftü ile büyük Arap ko-

Ben bu satırlarla ~ocuklarm mut• 
]aka dadıyla büyiitiHmcleri fikrini 
nıüdafa etmek istemiyorum. 
Maksadım bugün şehirlinin biraz 

İçpolitikadan bahsederek demiştir ki: hali .müsait olan sınıfında çocuktan

mitesinin azası ve Seysel adalarına Anlaşmamazlığın Hudusuna Mani Olacag"ız,,Dedı" 
nefyedilmiş iken geçende sc best bı-
rakılan zevat arasında mühim mese- Paris' 15 (A.A. - Saat 15 de 
leler hakkında müzakereler cereyan Mutualite sarayında radikal partisi
etmektedir. Yüksek komite yuvarlak nin küçük kongresi açılmıştır. Da -
masa konferansına iştirake karar ladier, kongreye alkışlar arasında 
vermiştir. Yalnız murahhashrın se- gelmiş ve derhal ~öz almıştır. 

"- Ayni gün, Italyan parlamento nı hır d~dıya . büyütmek usulünün 
sunda nümayişler yapıldı. Uzlaşma artık hır ~ınrı\'aki olduğunu ele a)
maksadile gönderdiğimiz büyük elçi- nıak ve. cskıdcn de me\'cut olduğunu 
ye karşı İtalyan hükumeti merkezin- k~~ac~ ızah ettiğim bu itiyadın hu
de tezahürat vukubuldu. Bugün sjze gun~u sakntJıklarını izah etmektir. 
soruyorum: Umumi grevi akim bı-ak Bıraz görenek, biraz da mecburi. 
masaydık ne olacaktı? Memlek~te yet s~:kiyle Türk çocukları bugün,. 
müracaat ettik ve siyasi hayatımda e~{serısı yahan~ı ve biJhassa Alman 
en sevıncli bir hadic;e olarak isçi sı- o an dadılar ehnde büyümektedirler. 

çilm:sin~: tereddüt vardır. Bu te • Başvekil, kendisine müzaheret • 
re~d~t yuks~k komitenin Filistın iş- ten geri kalmamış olan bütün pr-
lerını mutcdıl Arapların planı dahi- 1 tiye teşekkür ettikten sonra 

-·---- --
f .. .. . • ~ Bu dadıların kab'J' tl . 

nı ın1n buyuk bır ekseriyetinin fona ı ıye crı, huylan, 
b , . . . çocuk hnkınundaki if 1 . 

ço an arın nasıhatlerını rcddettioini k d nıar et erı hak-
.. d.. İ 0 ın a madde tasrih d k gor um. ştc hattı hareketimizi haklı t . A • ~ ere hiç bir 
.. arız, hatta una k d v 

gosteren en mühim sebep budur ve ,.,• . . J'npaca egilim, 
·ır k Ik v~Lnız. 

mı ı a ınma başladığı i<:indir ki, · B 
·1 . enim heniiz kiicücu'"k bı"r v 
ı en sürülen mütalebata kati red ce . • yege-
vabı verebildim.,. nım var: Buna doğduğundan üç •tiin 

sonra ehnde iki diploması olan .. bir 
Daladier bundan sonra seyahati Alman Şvester yani "H . 

hakkında izahat vermiş ve dahili ka- tuk. Gizli gizli sigara iç:.~~ş~e,, tut
rışıklarla harıci zorlukların ayni za _ ce ses çıkarmasın diye ~~1~.1 -~~ ge
m~nlara tesadüf ettiğine işaret et • z~na e~uik verdiğini 've uç~:~izl~-~~ 
mış Vt! demiştir ki: rıayetsız olduğunu kcşfett'k , 8 

"- Karışıklık zail oldukça, Fran dık. ı ve ~av-
sanın ı.ırzu ve ıradesini teyid müm _ Arkasından daha y .. k ~· . 
kün oluyordu. Bundan sonra.ki gün duk. Sevindik A u dscgıru bul -
1 - . vrupa an bilha -
er Fransanın ve imparatorluğun bü getirilmiş. Her yaşta . • b :ss_a 

t'" ı··. .. .. . . ı· . çocuga akabl-
un utr~ın.un ve ~.ıll~tı.n hayati men • ıy~ı-. Agırca mali şartlar koydu. ,

0
_ 

faatlerının her turlu ıç politika en _ cugun salya bezini bil . k Ç 
d' 1 . . .. .. ~ e yı amıyaca-
ışe erının ustunde tutulmasını istil gını - bir sabık Krali k 

_... k ..:ı - 1 çe urumiy-
zam L~..ıece •ıerecede zorluklarla do- c - anlattı. Ne J.·apal . 
l d H""k• ç - · ım, tuttuk u ur u umet politikası hem bir ocuga tesahüp eder et d · 
b h d 

. . - k" . mez o asına 
arış. -~.m. e ;nıl~ı rn~dafaa politika·) ımseyı soknıaz oldu. 

sıdır. Hukumet hıç bır sergüzeşt pe- Ha~·di bunu bir 1 h. 
. - . . d. sı ı ı tedl>ir 

şınde degıldır. ıye kabul ettik. Lakin k d' . 
Fakat hiçbir şeyi feda etmek iste- rnizlik kaidelerine o icada er~ ıtsı t~l -
. k" zı şey er 

mıyor. O. Fransız kanı için hasist · ptı ı, bu yasağın o bakımda 1. 
ır, asaya d , • n Hr 

fakat Fransa menfaatlerinin bekçi- R;\anmadıgını diişünmeğe 
sidir. mecbur olduk. Ycınck beğenmedi. 

Hükumet bütiin enerjisi ile b t Yerken yanında hir sofracı bulun-
d . t• a ı ması ~· snbnlılan bir hanyo. aksam-

(Taymis) c gör" Fransa hiikume
ti bu careve yan 1.ıakıyor ve onılan 
şiipl•el~nh·~r. fakat ayni gazete, coğ 
n1fi berahcrliği parçal.:ımaktan do
fan kötü1iikleri iza)e için baş~a ça
re görmed~f:ine göre bu fikrin ya
vaş ya"aş İ• kişaf ededeği sanılır. 

Halep, 15 - Türkiye hududu ya
kınındaki Hori Berkamber köyünde es
ki bir rekabet yüzOnden bir hAdise çık· 
m1ş ve beş kişi ölmüştür. Birkaç yaralı 

Bulgar kralının kızı prenses Mariyn Luiza evvelki .. d" m~ enıyel ı~e nihayet verecek bir ları hır rlus istedi. . • 

d
na ba~mıştır. B~ mlinasebetle de Sofyada Mera~im yapıf~~ş,ye S~r:,~:~ an aşmaz ıgın hudusuna mani olacak Bunlaruı lu'!psin I· ti d k A • 

efterı mahsus ımzalanmıştır. Resimde daha " tır. Fakat Fransız menfaatlerin· hi . e 'n an ı . Lakın 
yedi yaşında olmasına rağ- rek kuvvete ve gerek h ·1 ın __ ge- t' r şey nazarı dikka1iınimizi cdhct· 

vardır. 

men Bulgarcadan başka, Fransızca, Almanca ve İtalyancayı . . . ı eye mura· ı: O gelmeden , . l . . . 
konu~an prensesle kardeşi Bulgar veliahti s· .... gayet ıyı caat edılmek suretiyle tehlikeye ko- tevi:ve ancak uyu;:' e 'h ;kık ıo;aaı hır 

prens 'meonu goruyorsunuz. nulmasını kabul etmiyecektir.,, • (A .k n 1 e >e nndan 
r ası O ıınc•ıcln J 
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-Y .. AN, 
Gündelik Gazete 

---<>-
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, hel"feyde 
temiz, diirOıt, samimi 
olmak, karlln ııazeteal 

olmıya çalııtmaktır. 

ABONE BEQELt 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 6 Ay 1500 ,. .. 
400 ,, 3 Ay 800 ,, 
150 ,, l Ay 300 ,. 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mOddet sırasiyle 30. 16 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplar 1 O kuru~
luk pul llAvesf lAzımdır. 

....................... ' 
t GONON MESELELERi t 
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • 

Arttırma 
Eksiltme 

ve 
Kanunu 

D e~·let mübayaatmda suiisüma
lin önüne geçmek için bulu· 

nan usullerden biri de, bütün .. Jıı 
verişleri açık münakasa veya müı.a
yedeye tabi tutmak, muhtelif rakip
Jerden en makul fiyat vereni tercih 
ederek haksızlığın önüne geçmektir. 

Zahirde pek makul f;!Öriinen bu u· 
sul tatbikatta bir çok mahzurlar do
ğuruyor. 

Buan münakasaya konan eşya, 

yalnız bir fabrik1tnın inhisan altın
dadır. Onu diğer fabrikaların verme
sine imkan yoktur. 

Mesela aspirin. Yalnız bir Alman 
fabrikasının malıdır. Ondan başknH 
hunu veremez. Böyle bir mal için 

··nakasa armak yerinde değildir. mu • .
1 Yahut ayni cins eşyayı verehı .c-

cek olan firmalar, münakasaya gıt· 

meden evvel kendi aralarında uyu
şuyorlar. HükWııete yüksek bir fiy~t 
teklif ediyorlar. Hakiki fiyatla teklıf 
edilen fiyat arasındaki {arkı araları~~
da paylaşıyorlar. O vakit devlet mu
esseseleri bile bile aldanıyorlar. 

Yahut memlekette aiyasi maksat
lar ~den bazı devletler, büyük mü
:nakasalara iştirak eden firmalara 

Son zamanlarda nrttırma ve ek
siltme kanununu tatbik imkanı ol· 
:rn.ıyan yeni vaziyetlcı· hadis olmuş
tıu. 

İngiltere ve Almanya ile birer kre
di anla~ınamız vardır. Bu krediler
den istifade edebilmek için devletin 
hu iki memleketten mühim nıiktıır
da ıniibayaatta buJunınası icap et
ınektedir. Fakat mevcut arttırma ve 
eksiltme kanunu ile bu mübayaatı 
yapmağa im)r;in yoktur. 

Bu sebeple hükumet bu kanunda 
bazı tadilat yapmayı düşünmektedir. 

TAN 

l b• _.ı Jlrıaolı• • Hitler Daladier ve Chamberlain Geçen Eylülde Münihte yapılan toplantıya iıtirak eden devlet aJam an ıraruaa: anı, ı 

Büyük Tehlike Başlangıcı: 
· • , giltere ile Fransaya silah ve cep-

M ü;::vi~;a~tn =: M u·· N H :::~a~:. harp daha süratle ka-
neticesi idi. Ameliyata ild milli a- 1 Harp olmazsa. teslimiyet !ıiy.~ -
kıl hastalığı mütehassıslan iştirak 8eti devam edecek, demektir. Çun-

etmişlerdi. Bunlar Chamberlain i- kü Alman devleti, mahtyet itibari-
le Bonnet idi Bunlar modem te- :::ıı le yapabilir, yahut patlar. Onun 
rapi ile Almanyanm ifratlanna d ~ bütün iktısadi sistemi yapılmak e-
karşı gelmek istemişlerdi. Bunla - K e n ~ j e cm u as 1 n an - sasına müstenittir. Milletin bütün 
rın teşhisine göre, Almanya bazı IVI enerjisi servet yapmıya dP.ğil, kud-
sebepler yüzünden muztariptir. A- ~~~"'-~~"'' """""",,. - ret yapmıya sarfolunuyor . .Kudret 
raza göre, Büyük Harp neticesinde __ idi Almanya daha önceden cek olursa başbaşa oturup silah- de kendini ifadeye mecburdur. Ya 
Almanyanın izzeti nefsi zedelen - ~nu 1: k • "la·cıarı al:nı;.tı. ları tahdit etmenin ve dörtler pak- ni fethetmek ister. O halde Al • bır hay ı uvvev 1 • • ~ .. •• ğı k miş, haysiyeti kırılmış, fakirleş - Versay muahedesi yırtılmış. Ren tı yapmanın mumkun olaca s:ı • man kuvvetine meydan o unmazsa 
miş, cılızlaşmış, Versay muahedesi vadisi i al edilmiş, Almanya or- nılıyor. . . , ona teslim olmak lazun gelir. 
de bu vaziyeti had bir safhay:ı gö- d b~~ hava filosu sahibi ol- Fakat bu vazıyet, Chamberlaın e Bundan Almanyanın yakında 
türmüştür. Yeni fennin ortaya m: ve veu bütün bunları yeni bir karşı gittikçe büyüyen bi~ ihtil.al herkese meydan okuyacağı sanıl-
saçtığı ışık sayesinde anlaşıhyor- hş,' et başarmıştL Bununla be- hazırlamaktadır. Onun içın fngıl- mamalıdır. Çünkü Almanlar şarki 
du ki, Almanyayı tedavi ıçin ev- şa sıy k • tedavi Münihte ya- tere. Almanyaya müstemlekeler ve Avrupada bir iktısadi imparator -

·· · 1 ~ raber en atı · l d b ğ• ıyor Fran ı k k d edecekler Çe-vela onun saygı gormesı azım- 1 kt Almanya yalnız müsa- rilmemesı yo un a a r . u urm1ya evam • 
dı. Ona kuvvet vermek, onun ge- ~:;~:U:~mıyacak, ~skerlik ve iktı- sızlar da ayni şeyi s~vlü~or._ v~ ~- koslovakyada nazi rejimi ıturula-
nişlemesine imkan temin etmek la- d .. t ·· b"ır im • ki taraf cfkan umumıvesı Munıhın cak, ve Macaristan da onun eşini sat bakımların an us un R 
zımdı. Bu sayede hasta yatağından paratorluk olacak, adeta bütün Av neticelerini yeis ile temaşaytı bvş- yapacaktır. Daha sonra umanya-
kalkar, yeniden mesuliyet deruh· hakim ve şarka doğru ya. hımış bulunuyor. . ya gelecek ve daha sonra Ukranya 
te eder ve yaşamak için çalışırdı. ;:r;:ta serbest kala<"aktı. Chambcrlain ~le Bonnet duşc_::k ekalliyetleri oyununa başlanacak -
Teşhis ve tedavi, makul ve 

münasip görünüyordu. 
Chamberlain ile Bonnet'nin bu te
davisine göre, Almanya kuvvetle
nirse ve iyileşirse Avrupaya mü
fit olur. Yoksa bir tehlike teşkil 
...... -p ..... ~ .. ~- ......... 
çeşit kumarlardan çekinmezler. 

Chamberlain ile Bonnet de böy
le yaptılar. 

Fakat Almanya bir fert değil bir 
millettir. Chamberlai:ı ile Bonnet 
de kendi şöhretlerini, yahut bir 
tek ferdin hayatını değil, Avrupa
nın mukadderatını, belki de bütün 
medeniyetin mukadderatını tehli
keye koymuşlardı. Doktor ile dev
let adamı arasındaki fark da bu -
dur. Bu yüzden geçen eylı'.il ayın

da bir hastane köşesinde vukubu
lacak hadise bir mucize değildi. 
Hasta bir millet tedavi olunarak 
ortaya çıkacaktır. 

Almanya Münihten s~nra bUi:ün olurlarsa verlerıne doktor degıl, / tır. Bütün bunlar uyandırılacak, e-
sıhhatini, k~vvetini. istirdat ede- rı ,.vlet acı~mı gele.cck ve bu dc>\•let lektriklenecek, nazileştirilccek, on-
rek muhterem ve mütevazin bir adamları tehlikeyı karşılıyarak teı:;- dan sonra Ukranya işi başgöstere-
millet olarak hür yaşıyacaktı. Te- llmiyet siyasetinden vazeccecek ve cek ve Alman nüfuzuna ;iı.bi Uk -
davinin gayesi bu idi. F akat böyle Almanyay? karst dur~c;ıkl.ardır. Bu ranya vücude ıetirilecektir. 
olmadı ve Almanya bütün kuv\·e- nun da manası harptır. Danzi; ile Memel ;elecek sene· 

- a• 1 allı .. encercn n ~F Mf vmJi!Pdl . • geçen harpten daha çok feci oıa - jçine atılmış bir kaç patates tane-
Münih, tatmin siyasetinin zaferi caktır. Yalnız bu harp bir seneden sinden ibarettir. 

olacaktı. Onu anlaşma yarışı ve re önce vukubulursa. Alı:nanyavı tP.Jc- Almanya şarki Avrupada bütün 
fah devri takip edecekti. Fakat böy rar yenmiye imkan vardır. Çünkü bu işlerle meşgul olduğu halde ce-
le olmadı. Münihi, tedhi~ ve korku ı.,,ı;tiltere ile Fransanın kuvvetlrri nubi Afrikayı da iktısaden lstila-
devri takip etti. büyümektPıiir. Almanya :le İtalya-

Netice böyle olduğuna göre. 
Chamberlain ile J3onnet ne 

nın kuvvetleri hu kuvvetlere mu
adil değildir. Fakat bir sene gec -
t ikten sonra Almanva. karsllaşa
C'n qı muhasaraya karşı gelebilir. 

ya devam ediyor. Cenubi Ameri -
ka, her memleketten fazla Alman
ya ile alış veri~ ediyor . .Burada da 
Yahudi düşmanlığı ve ı'ropagan -
dası yapılıyor. İtalya ile Japonya 
da ayni siyaseti takip etmektedir
ler. 

5 --
Beş Hava Şeh:d:nin 

Aziz Hatıraları 

önünde Bir Dilek 
Yazan: Celal DiNÇER 

(Yedek kurmay binbaşı) 

C iimhuriyct bayramı için hn· 
zırlanıyorlardı. Bir kazanııı 

kurbanı oldular.,, 
Bu satırlan 1937 yılının sonl8"· 

na dotru ıuete slitunlarıncla oku
nıUJtum. o anda, birden, tutufUP 
yanan kalbimin sızısı; günler ~lp 
de Ankaradan bu me\'J:Ua dair yeni 
yazılar ve resimler geldikçe, be11l 
ğlml alev alev sardı. Simdi yanyı· 
na sıralanmış duran beş taze merr 
nn o zaman &öz yaşlarlle nem1r 

d ı.- kör mlı topnklan altın a yatan ""'' 
pe vfieat, kalplerimizden kopmUI 
birer parçadır. 

Fakat, sayısız asrrlann anlından 
tarihe gururla bakan mazhnkln han 
gi ,Uniinde biz böyle kurbanlar ver
medik ki? ••• 

Tftrk yurdunun semalanndan 
Ankaranm topraldanna düten ba 
körpe vilcutlar TflrklUğfin en ytlce, 
en olpn idealini ıökün bulutlanna, 
denhln daı.aıaıma, ldirenln taına 
topraiına tanıtan Türk çoculdannın 
ne öncillem ne de artçılan; onlar. 
yatatma sıfnuyan eoşkan bir nehir 
gibi ezelden ıelip ebede abn 
kahramanlık selinin birer damlası
dırlar. 

Benaklıklan yanmda denizlerin 
incileri donuklaşan bu saf ve temir, 
hadsiz \'e hesap51Z damlalann kay
naştığı o haşmetli sel bundan böyle 
de, bir an durmadan, akmakta de
vam edecektir. Buna en büyük. en 
canlı delil: Kan, yurt, iş ve ideal kar 
de~erinin şehit ,.e adz vücuttan 
henüz düştükleri yerde yatarken 
göklere havalanan Tiirk çocuklan
nın eşsiz cesaretlerldir. 

Çeyrek asrrlık ma:zfnln Nurlsi, 
Sadıkı, Fethisl; BUyük harbin Te 
milli cidalin isimsiz hancısı, denb-
clsi, piyadesi, SÜ\"arisi, topçusu ve 

diğerleri... Kumandanı, subayı, Meh
metçiği; geçen yıllann Eribesi, Hay
rlsf n nihayet beş körpe şehldJ o 
kudretli selin yer değiştirmiş, mh • 
Jarı yerden göke çıkmış katrelerf • 

çer, gfrnet emer, 
deniz yutar. Fakat sel yine o hR'i· 
metli seldir, çağlıya, köpüre akar: 
Ezelden ebede doğru! 

E\'et, bu sel ebediyen akacaktır. 
Öniine çıkacak her seddJ kih yıka
rak, kah aşarak; hazan Yataiuıdan 
ta&prak, hazan da • Jav aibl • ed.le
ri eritip yakarak. 

Bu selden daha beş katreyl aiik 
aldı, susanuı toprafa verdi. Topnık 
evvelkileri ve onlan baj,nnda top-
luyor. Taze bir kaynaktan fıfkırank 
cofkun seJe yenJ bir kol vermek için. ... 

Hatta lazım relen tadilat Büyük -------------------------------------------
Millet Meclisine arzedilmiştir. v b 

1 
• 1 )arı cevapla müteselJi olmalarını I 

Münib mülakatı tedavinin son 

zamana kadar İ§ baı;ında kalacak
lar? Bunlar, kendi 'ahst prestijle
rini korumak için iş başında duru
yor ve tuttukları tedavi siyasetine 
devam ediyorlar. Bütün emelleri 
Almanyadaki feveranın yatışması 
ve siyasetlerinin kurtulmasıdır. 
Çünkü Almanyaya verilecek bir he 
diye daha var. O da müstemleke -
lerdir. Bu da Almanyaya verile-

B ugün. Almanya. M'inihten 
evvelki de~ .ıaEaran da

ha kuvvetlidir. Çünkü Çelı:os1o -
'•akyava karsı ordu avrımrya mec
bur değildir. Fakat Fransa ve fn
gilterenin kuvvetleri onun kuvvet
lerine üstündür. Amerikada bfta -
raflık kanununu tadil ederek İn-

S ovyetlerle naziler arasında 
bır harp vukuu pek muhte

mel değildir. Çünkü Almanya, ken 
disile boy ölçüşebilecek birini seç
miş olur. Almanya ise kendinı mü
dafaaya muktedir bir devletle 
döğüşmek istemez. Belki uyıfları 
yutmak ister. 

Geçen yıl H yapnda bir ku çoea
ğu ile 35 llk dinç bir erkek yurttaş, 
"TürJduqu., na yazılmak istediler; 
ikisi de benden yol göstermemi dile
di. Baı vurdukları yerden, kendile
rine "On sekizden küçük, otuz be~
ten büyük yaştakiler} alamayız!,, de
nlldJ; iki katre, yUce sele katılmak
tan mahrum oldu. Bl!rl genç laz, 
- yann bu bnkanı buJsa bile • öteki 
boynu bükük, mUtehassir kalacak -
tır. ~ üç Y•§ fada için! 

Bu vesileden istifade ederek arttır- Edebiyatl!ı Aga ey erım e ta\•siye etmek isterim. 
111a ve eksiltme kanununun yukarıda 3' f akat edebiyat nıünakaşasını 
zikrettiğimiz mahzurlannı da gözö- ve geçmişleri bir tarafa bı-

ünde bulundurarak ona ıöre lazım Ve Ablalarımla Hasbuhal rakalım; yukarıda söyJedijim gibi aelen tadilı\tı yapmak faydalı olur. b d "V y k 
,.. u yazım a ar... o .... ,, mev-, * zuuna takılacak defilim. 
Moarlf Velc61efln1n Ba yazıma ''Edebiyat ftstatla- ı•••••••••y~;~;;~•••••••••ı · Evet, bizde buıüne kadar ede-

rile hubuhal,, başbiuu koy- • • biyat sahasında beynelmilel bir 
Miihlın Bir Tamimi ma pek isterdim, fakat maalesef •M T h • t şöhret olacak bir dahi yetişmedi; 

Yeni Maarif Vekili, İ§ başına gelir 
bnes kırtasiyeciliğin icap ettirdiği 

~:zunısus meşguliyetler içinde vak
tinin pybolduğunu görnıüı olacak 
ld biltila maarif teıkilitına bir ta-

: wöndermefe mecbur olmU§tUr. 
ınım • i 'f • Tamimin gayes , maarı teşkilatın-

da kırtasiyeciliğin önüne geçmektir. 
Bunun içlll de: 

"Ne yolda ytlriltflleceklerl ve hal· 
JolunacakbJ'I bir kanun ve7a. nbam-

talinıatname, •eya emırle ta-
name, 1 · 1 i i . tas_11. edilmiı o an ıı er ç n 
yın ve "'" . 

Ü t --•iplerine idarelerce müs· nı racaa ... • 
b t 8 JJenfl eenp verilmeıu,, 

e yey nf v-L.1.1 ti I" ilmkU old işle e aaaae 1l U• 

m n re a.cra) edilmemesi bildi· sumsm ye .,. 
rilmeJdeclir • . 

1 1alnn: Maarif Veklleti Bu mese e, 
hu bir hastalık detfldir. 

teşkilitma • 1 ri de memanm 
BiltUn dHlet '8ire e n 

k•çması ve iıi üzerin
nıesuliyetten ana dökmesi asıldır. 
den atarak isti• · ıı 

. bir •avadır ve tamım e 
Bu mühim l kadar esaslı bir da. 
hallcdilemiyece 

biz~ bu "tistat,, tabiri o kadar i uazzez a sını• fakat bunda toprağımızın verim-
gelişi g6zel

0 

bir ,ekilde _ve gellşl • sizliğini mi amil olarak ıösterer.e-
güzel seçJlen kimseler içın kull~- ı Berkand ğiz? Hayır ... Buıüne kadar yaşa-
nılıyor ki, hakiki '"Üstat,, lara hı· :••••••••••••••••••••••..,..• dığımız hayat tarzının ve kültür 
le, bu ismi \•ermekte tereddüt et- ve fen cihetinden geride kalmamı-
mekte ve bu kelimeye karp gay- Bizde, her devirde, eline kale- zın, yalnız ilim sahasında defit, '!• 

ri ihtiyari bir soğukluk duymakta mini alan bir edebi makale yaz- debi bakımdan da A vrupadan aşa-
kendimi haklı buluyorum. Ancak, mak hevesine düşüyor ve ilk sa- ğı bir dert><'ede bulunmamıza bıi-

a seçdjim batlık ne oluna, tırlarda "Bizde edebiyat yoktur, yük bir sebep teşkil ettifi şüphe· y~nm maksadım edebiyatımızın bizde iyi eser yuıbmyor, ilih ••. ,, sizdir. 

:u:ıerile ve salAhiyetlileriyle nakaratını tekrar etmefe batlıyor. Hal böyleyken. eskilere ait mü-
lı:OD .. nnak ve dertlepnektir. Eier nakapları bir tarafa bırakıp yal· ....-- -'bi ı t Ben harada, bizde edebiyat var-aıL..a ı tstetliifm ı.- ana amaz. nız, şu son on be' senelik Cilmhu-.ı.ıa.-.m •• 1 dl!' ve•a •oktur mUnakaıasına gi-

onlarm beni mazur ıorme e- ~ " riyet devrinin bilinçosunu yapar-sam, ılmı 1 r1·-ea d•&m-. fakat çocukluğum-
. · htisnil niyetle yu 1 o an "9""'= ,. .... .., sak, memlekette fen ve ilim saJıa-~=ıİ.ıç bir cldJ ıaye cfitmlyea bu danberl, ırevk ve istifade ile oku- lannda ıörünflr bir lrallwama oı. 
tırlarm ifade etmek iatediii ha- dutum bir pk eski ve yeni eüzel dutunu ve bu yoW. A""PQa yak =ld minaJI anlamalaruıı rica e- Deair ve piri inkar etmenin ddde.o latmak l~fn fen ft Wm ..tanılan· 

derim. habıalık olacall baaatinde bu· mlZUl cidden hilJlk 1tlr nimle ve 
lwadutama da ıbli1'91Diyecetim. Sok kere bllyük hlr feraıatl nefls-

lerle ba zihniyetin annne ıeçmele Bldm edeblyatmm oldutuna ln· le çabflllakta olduldannı inklr et· 
ah mıpa da muvaffak olamamııhr. klr edenlerin kastetmek is- nıemize tmUn yoktur. Fakat bu 
~n!n için kırtasiyecilik derdini bir tedikleri mlna, Tflrldyede bir bilinçoyu edebiyat sahasına da te,. 
devlet meselesi olarak ele almak ve Tolstoi, bir Shakspeare, bir Goe· mil etmek istersek maalesef, ba 
k .. k .. den halletnıek lazımdır. the veya bir Balzae çıkmadığı ise, yolda hemen hemen hl,. bir hare-o un l J • b" af .___ ~ 

Cümhuriyet idares çın ır sa •1DUdilerine ba ıibi fevkalade ph- ket yapılmadığını da itiraf etmek 
vadır. Dahiliye Veklletl 
Şimdiye ~ad~alar bn kabil emir

•~ mffteaddlf 

tetirli eden ba sisteme bir nihayet sfJ'etlerin tarihte bile kar tane ol· mecburiy•tinde kalırız. 
vermek :ıram•nı relmiı olsa ıerekflT. ....... .... thnnalanm ft alHal:- ( Arknn 10 11nrttdtı ) 

Bunun için bir Alman - Rus an
laşması beklenebilir. Almanya, Mü 
nihten sonra Baltık devletlerıni iki 
nüfuz mıntakasına ayırmak için üç 
kere müracaat etmiştir. 

Almanya ile Rusy.'.l anlaşacak o
lursa siyasi ve iktısad.i büyük is
tüadeler temin ederler. Çünkü İn
giltere imparatorluğunu parçalar -
lar, İngiltere, Fransa ve Felemenk 
imparatorluklarını eralarında pay
laşırlar. Belki de Asyaya hakim o
larak Hindistanı İngiliz1erin elin
den alırlar. Buna mukabil bunla -
rın biribirlerine karşı yapacakları 
fedakarlık pek mühim değildir. 

Onun için Rusya ile Almanyanın 
anlaşması. Avrupanın en k.:>rkunç 
kabusudur. 

Bana öyle geliyor ki insan yaşı
nın, küreL-an cüneş etrafındaki 
tam devrini otuz veya elU defa f 
rak edişlle ölçUldütü zamanlardan 
hayli uzaktayız. Bakımsız bir vücut 
3(1 yaşında da yıpranmış bir hale ıe
lebilir. Fakat SO yaşında bile genç 
kalmış vücutlar asrımızda "Hilkat 
nadlresl,, değildirler. 

Bir arkadafllll anlattı: 
"1927 de Framıada (galiba Mödon. 

da) bir av tayyaresinin kanatlann • 
dan birisi kopmuş. İçindeki pilot, 
paraşütle atbyarak, sapasaf lam y~Bugünkü gösterişlere göre, Fran- i ı. 

ı re nm"9•u Bu, kimmiş biUr misiniz!. 
sa bir sene, ngiltere iki sene için- 57 yaşında bir albav (miralaJ)! 
de demokratik sistemlerinin za.afa 

Türk Hava kurumu ) aş hudut -uğramasile karıılapcaklardır. ı 
annı ne kadar genişletir. daha ziya. 

Fransada dahili bir harp tehli - de bünye ve bap ölçUsiinU ıöz önün 
kesi de vardır. Belki de 0 :-ada fa- de tutmakla iktifa edene, umanm 

'11t bir listem teeaGa eder. ki a~uculannın aavumr daha eok 
1"rama ve lnıtJterec1e diktatar • arttnablllr. BUtün mll1etler yurt mU 

lük teeails edene bunlann İtalya dafaasr nıevzuunda .. '7 den TO ""ı
ve Almanya ile sulh yıpmalan na kadar,, esasını kabule dotru :rt
muhtemeldlr. Fakat bu da pek va- derlerken. bizim gibi nüfmıları ıtr• 
rlt delildir. zilerlne nlsbetle az olan mtlletler •-

Hulasa Münib bir tehlike mukad- çln. her sahada ayni yolu tutnıak 
dlmesi idi. Fakat bu tehlike yal- esasb bir zaruret olsa cerekttr. 
nız Avrupaya münhasır değildir. O zaruretten ilham alan bu ~aur
Çünkü bütün medeniyet dünyası- lar, içten •elen hfr dilf'jin mahımlli-
nl tehdit ediyor. clftr. 
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DÜNKÜ KARŞILAŞMALAR 

Beşiktaş Takımı Dün 
Vefayı 4 ·O Yendi 
Dünkü lig maçlannda hiç bek-

lenmeyen bir netice ile kar
şılaştık. Taksim stadında Hilalli -
ler Galatasaraylılarla berabere kal 
dılar. Bu hiç şüphe yok ki spor me 
raklılarını hayrette bırakacak sür
prizli bir netice oldu. Diğer taraf -
tan günün en mühim karşılaşması 
Vefa - Beşiktaş maçı da 4-0 Siyah 
beyazlıların galibiyetile neticelen
di Beşiktaşlılar şampiyonluk yo -
lunfüı tehlikeli bir oyunu da atlat
mış oldular. 

da bir Vefa hücumunda Beşiktaş 
müd&iileri topu elle çeldiler ve pe 
naltı verildi Namık, ele geçen bu 
fırsatı avuta atarak kaçırdı. Bu ka 
çan fırsat bnyük bir tehlike atla -
tan Beşiktaşlıları canlandırdı, hü
cuma geçtiler. Fakat, bu çok uzun 
sürmedi. Yine Vefalılar oyuna hi
kim oldular. 

Artık, kale önlerinde müessir o
lamıyorlardı. Beşiktaşlılar tekrar 
hücuma geçtiler. Vefa kalesi üstüs 
te iki tehlik~ geçirdi Otuzuncu da 
ituraaıuı sonra oy uu i.ın"c" •"'·•" .......... 

şekil aldı. Ve devre golsüz olarak 
beraberlikle neticelendi. 

F~nerbahç~ stadındak maçıar aa 
çıOk farklı neticelerle bitti. Fener
bahçe İstanbulsporu 8 - 1ı Beykoz 
da Topkapıyı 7 - O yendiler. ikinci devreJf! 
8efiktaş 4 • Vela: O ., 
~~~~~~~~~-

Maçın ş:ımpiyonadaki ehemmi 
yeti Fenerbahçe taraftarla

rının bir beraberlik bizi şampiyon 
luğa getirir ümidi ile sahaya ,mü
him bir kafa.balık kitlesi toplamış 
bulunuyordu. Takımlar sahaya şu 
kadrolarla çıktılar: 
BEŞİKTAŞ: M. Ali - Taci, 

Hüsnü - Bülent, Feyzi, Şevket 
- llayatl, Rıdvan, Bedii, Şeref, 

Eşref. 

VEFA: Azat - VahJt, Saim -
Sefer, Lutfi, Nam.ık - Adnan, 
Abdüş, Şükrü, Mehmet, KadrL 

H.:ıkem Taı ile. 
hk hücumu Vefa yaptı. 
Vefa, çok canlı bir oyun oynama 

ğa başladı. Siyah beyazlılar bir tür 
iti anlaşamıyorlar. Muavin hattı 
Vefa hücumlarını durdurmakta 
müş!rulat çekiyor. Feyzi çok asabt 
oynuyordu. 

Soldan açılan bir Vefa hücumun 
da Beşiktaş kalesi mühim bir teh
like atlattı Vefalılar oyuna hakim 
oldular. Hücumlar birbirini takip 

ediyordu. 
Güzel bir oyun seyrediyorduk. 

i kinci devrede Beşiktaşlılar 
tehlikeyi görerek canlı oy -

narnağa başladılar. 
Vefa müdafaası, gol yaptırma -

mak için çslışıyordu. 
Dördüncü dakikada Beşiktaşlı -

lar sağdan bir iniş yaptılar. Top 
(Arkası 10 Ufı\."1.Lda) 

Dünkü Kır 
Koşuları 

Atletizm federasyonu tarafın
dan bölgeler arasında tertip edıl~n 
kır koşularının İzmir grupuııda Is
tanbulu temsil edecek ekibi seç -
mek üzere dün yapılan koşu şu ne
ticeleri vermiştir: 

3000-6000 metre üzerinde yapı -
lan koşularda 3 bin metrede birin
ci Beyoğlu spordan İzak, ikinci 
halkevinden Kemal, üçüncü yine 
halkevinden Hüseyin oldu. Takım 
itibarile birinci halkevi, ikinci Kur

tuluştu. 

Beşiktaş müdafaası tehlike tehli -
ke üstüne atlatıyordu. Vefa baskısı 
devam ederken on beşinci dakika-

6000 metrede birinci Galatasa
raydan İbrahim, ikinci Demirspor
dan Hüseyin, üçüncü Beşiktaştan 
Artan oldu. Takım itibarile birin
ci Beşiktaş, ikinci Kasımpaşa geldi. 

Lig Maçları Puvan BEYKOZ 7 - TOPKAPI O 

Takım Oyun Galip Beraber 
Beşiktaş 13 10 3 
Fener 13 10 2 
Galatasaray 13 9 3 
Beykoz 13 6 3 

Mağlup Attığı 

53 
1 52 
1 36 
4 41 

Yeniği 

13 
10 
13 
25 

Puvan 
36 
35 
34 
28 

i. Spor da Fenere 
8 • 1 MaglUp Oldu 

Vefa 13 6 3 4 23 23 28 
Hilal 13 3 2 8 20' 42 21 
Süleymaniye 13 2 3 8 12 35 20 
lstanbulspor 13 2 2 9 19 40 19 
Topkapı 13 3 10 14 47 19 

BEKLENMIYEN NETiCE 

Galatasaray - Hilô.l 
Jllf ,.~ .. 1- 1 D~ ... ,_L---

Günün hiç beklenmiyen bir 
tice He kapanan karşılaş -

malası da Galatasaray - Hilal ma-

fü topu elle tuttu ve penaltı bunu 
gole çevirerek beraberliği temin 
ettiler ve devre de 1 - 1 berabere 

neticelendi. çı oldu. Takımlar sahaya çıktıkla
n vakit Galatasaraylıların geçen 
haftaya nazaran ufak bir tadilatla 
çıktıkları gorüldü. İzmirli Cemili 
de aralarına alarak şu şekilde idi

ler. 

ikinci devrede 

Galatasaray: Osman -Adnan. Lut 
fi - Musa, .Bedi, Ek.rem - Necdet, 
Süleyman, Cemil, Boduri, Mehmet. 

Hilal: Mruat - Akif, Muammer • 
Mustafa, Zeynel, Salim - L(ıtfi, 
Hakkı, Rüstem, Halftk, İbrahim. 

Oyun Galatasarayın Hilal kale
sine kadar dayanan hücumu ile baş 
ladı. Mukabil hüru.ma geçen Hi
lalliler Galatasaray kalesine kadar 
indiler. Dördüncü dakikada yine 
bir Hilal hücumunda Hakkı bir ka 
fa vuruşu ilıa topu Galatasaray ağ
larına takti. Bu beklenmeyen gol 
Hilallileri daha ziyade canlandır -
dı. Hilal müdafaası Galatasaray hü 
· cumlarma karşı koymak için can
la başla çalışıyordu. Muavin hattın 
da da Salim çok çalışıyordu. Ga -
latasaray oyuna haklın. Oyun Hi -
tal nısıf sahasında oynanıyor. Fa
kat hücum hattının beceriksizliği 
gol kaydine mani oldu. 

i kinci devrede Galatasarayın 
bu beraberlikten kurtulaca

ğı ümit edilıyordu. Fakat birinci 
devredeki kuntrolsüz ve bozuk o
yunu devam etmeğe başladı. Hilal 
liler de beraberliği bozmamak için 

çalışıyorlardı. 
Boduri ..>yundan sakatlanarak 

çıktı. On kişi devam ettiler. Kırk 
beş dakika oyun Galatasarayın bas 
kısı a!tında fakat birliksizlik silsi
lesi altında devam etti ve sarı kır
mızılılar bir türlü bu beraberliği 
bozamadılar ve maç ta 1 - 1 bera

berlikle bittt. 
NASIL O fNADILAR : Galata • 

saray hücum hattı çok bozuktu. 
Necdet, Süleyman, Cemil, sıfırdı. 
Boduri birinci devrede vasattı. Meh 
met :lılmaz aa hiç bir iş göreme -
eli ve göremezdi. Solaçıkta oynatıl 

ması hata idi. 
Muavin hattı da iyi değildi. Mü

dafaaya çok iş düşmüştü. 

Kadı.köyündeki Fenerbahçe :. 
İstanbulspor karşılaşmasının 

büyük bir farkla Fenerbahçe le
hine neticeleneceği tahmin edili,. 
yordu. Takımlar karşılıklı sahada 
dizildikleri vakit Fenerbahçenin 
şu şekilde olduğu görüldü: 

Hüsam - Lebip, Fazıl · Reşat, 
Aytan, Ali Rıza - Fikret, Esat, Ya
şar, Şaban, Semih. 

Buna mukabil İstanbulspor şu 
..... trnn .. v:ı; .... A ~ ..... ,.,. A lu'nnArı 

Ali - Ali, İsmail - NeJat, urnan, 
Tank · İhsan, Hüsnü, Selahattin, 
Samih. Burhan. 

İstanbulsporun çok zayıf 

oluşu Fenerbahçelilerin muhak -

kak kazanacağız düşilncesile ha

reketleri oyunun durgun ve tat

sız geçmesine sebep oldu. İlk yir

mi dakikada !stanbulsporlular 7..a· 

yıf olmalanna rağmen Fenerbah

çe karşısında iyi mukavemet gös 

terdiler. Fakat, bundan sonra Fi.k

retin ilk golü sıra ile Yaşarın, Şa

banın, ve tekrar Fi.kretin yaptığı 

üç gol takip etti ve devre de 4--0 

Fener lehine kapandı. 
İkinci devrede Fenerbahçell -

ler sayı adedini Fikret ve Şaban 

vasıtasile yaptıkları gollerle seki

ze çıkardılar. 

Son dakikalarda bir İstanbul
spor hücumunda San Siyahlılar 

sol açıklarının ayağile bir gol ka

zandılar ve maç ta 8-1 Fener • 

bahçenin galibiyetile neticelen • 

miş oldu. 

Beykoz: 7 - Topkapı: O 

K adıköyünde günün ilk karşı
laşmasını Beykoz - Top -

Beykoz: Kandili· Bahaılır, Halit
Mehmet, Mu~tafa, Galip • Turha~ 
Sadettin, Şahap, Kazım. 

Topkapı: Abdülkadir • Hiristo, 

Sabahattin • Ali. Kamil, Hatnit -

Yunus, Ziya. Salahattin, Sadık. 

Tapkapı on kişi oynuyordu. 

Daha ilk dakikadan hakimiyeti e
le alan Beykozlular oyunu Tap

kapı nısıf sahasından oynanıağa 

~~c!~"'d'J"uç ~b'iuygp~d'l~~aıs ~~ 
kazandılar. 

Birinci devrede dört golden ilk 

golu penaltıdan Bahadir, on be -

şinci dakikada Turhan, 22 inci 

ve otuzuncu dakikalarda Şahap 

İkinci devrenin üç golünü de Şa

hap yaptı. 

lkinci Küme 
Karşılaşması 

Şeref stadında oynıyan Bo • 
ğaziçi _ Ortaköy karşılaj-

masında 4--1 Boğaziçi galip gel-

di. 
Fenerytlmaz Davutpaşaya 2-1 

kazandı. 
Galatagençler - Eyüp maçım 

da 3-2 Eyüp kazandı. 

Gayrifedereler Arasında 

T aksim stadında yapılan ı gay
rifedereler arasındaki kar

şılaşmalarda Pera - Barkuhbayi 

4-0 yendi. 

Galatasaray hücum hattı o ka -
dar bozuk bir oyun oynuyor ki on 
ları tanımak kabil değildi. Niha -
yet 44 üncü dakikada Hilal müda-

Hilale gelince, bütün takım iyi 
çalıştı. kalec~. muvaffak oldu. Ve 
muavin hattı güzel oyunu ile bu 
beraberlikte amil oldu. Hücum hat 
tında Hakkı başlı başına bir kıy -
met olduğunu gösterdi. 

kapı yaptı. Her iki takım sa-

Öğleden sonra Taksim stadın

da Şişli - Galataspor karşılaştı

lar. Bu maç ta 4-1 Şişlinin gali-

biyetile neticelendi. 
haya şu kadrolarla geldiler: 

-~----~--....... , 
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En Son Saç 
Tuvaletlerinden 
Zarif Örnekler 
Bu sütunlar?a en son saç tu~~~erinde.n zarif .. hir~a~ ~~

nek venyoruz. Yandaki buyük resımde gorduğünuz 
saç tuvaleti, daha ziyade sokak kıyafetine uygundur. Saç ar 

ka kısmın yanından ayrılmış ve enseden tepeye kadar arlta 
düz gelerek bukleler yanlarda kulakların arkasaında toplan 
mıştır. . 

Küçük resimlerden alttaki, bu tuvaletin şapka ile görü· 

ntışildür. Altta ve kuiağm arkasında toplanmış bu buklele

rin arkasında ve tepede duran geni§ kenarlı şapka, yüze çok 
hususi bir mana veriyor. 

"Ostteki resme gelince- bunda da arka yine düz, fakat 
aşağıdan yukan taranmı§ ve saçlar yanlarda, önde bukleler 
le nihayetlenmiştir_ 

TAN 

Bebekler 
Neden Sık 
Sık Kusar 

- - - - - - - . --

Bazan ınhhatca çot tyl bir ço 
cutun süt emerken kustu • 

gu görül\lr. Bunun ltU'fllUlda te • 
lAp lüzum yoktur. Çünldl çocuk 
midesinin alacalı mıktardan faz • 
luuıı emmlftlr. Çocuklardaki bu 

K AD l N. MODA 
----- - - -=-- - ~ -- -

Yün Blüzlerin 
Biçimleri de Sık 

Güzellik 
için Esaslı 

Sartlar 
' Yılda hiç olmazsa bir defa. tıp 

hemen kusmaya temayillün büyük 
faydası vardır. ~ü vücuda ya
ramayacak olanı iade ederek vü - D~ 

kı evinizin bir eşyasını. bi
taraf bir gözle tetkik eder gibi ken 
dlnlzi tahlil ~iniz. Mümkün oldu
ğu kadar bıtaraf olmayı unutma
yınız. Kendinize tıpkı bir yabancı
ya batarmış .gibi bakınız ve beğen 
mediğlniı tarafınız v.- bunlan 
d kil ~ ..... ~~.c 

de annenin biraz düşünmesi llzım 
dır. Bunun sebepleri muhtelif ola
bilir: Ya çocuk sık emzirilmfştir. 
ya gece çok süt verilmiştir, yahut 
da emzirmeyi müteakip çocuk çok 
hareket etmıştir. Bunun için ço -
cuk emzirildikten sonra sakin bı
rakmalıdır. Çocupn belindeki sı
kı bağlar da buna sebep olabilir. 
Bunun için çocujun kusman vazi
yetinde bütün bu sebepleri düşüne 
rek muhtem~l görülenleri lale et
mek lhımdır. 

Eler çocuk inek sütü ile besle -
niyoraa o zaman sebebi daha ziya
de o stldün tft'klbinde aramalı ve 
hemen tahlil ettirmelidir. 

* Çocuklara life ile süt verildllf 
aman çocuau yatırıp kucakta ver 
melidir ve llfeyi çocutun eline 
verip Yalnız bırakmamalıdır. Ço
cuk süt verme esDaSıJida kusmaya 
baflal'la hemen dolrultmah ve bu 
her süt verlpe tekettür edene life 
nln emzllbıl dellftirip on bet ylr -
mi c:laklkada botalacat kadar deli
li olan emzik lamalı. 

Süt verdikten sonra da çoeutu · 
omtWanndan tutup dolrultmalı ve 
süt emme unaaında i9eri giden ha 
vanın dıpn çıkması için çocutun 
hafifçt ok§8Dlah. Sonra da uyut • 
malıdır· 

izdivaç Hakkında 

Kıymetli Sözler 
• :r.vtnde adabı mu&felıttl temin 

eden kadınlar milli adabı muqe
reti de ıeırıin etmif demektirler. 

• Betbaht izdivaçlar, ıunt sa -
mimiyetle süriildenebllir. 

• Tabiat erkele lhtiru verir -
iten, aşk detı§tirme temayülü de 

vermiştir· hk 1 .. 

8 Aşkta fazla • zevc MWln lü • 

ıuk 1eıvee için ihtiyaçtır. 
zumsuz • t1 --ıı "·--• Diler ınünasebe en.ıe &U11111l e 

esaketler, izdivaçta za
dilebilen n hr 

nıret ha~an· ihanet görmemek 
e Koc b .. yük zaf~ 

bir kadın lçiO en u • 

gerek biçimleri elbise mo
dellerine göre değipyor. 

İki üç senC? evvel gördüğümüz be 
kollu, büyük yakalı muhtelif renk
li büyük bluzlerln yerini. bugün 
kısa veya dar kollu. renk renk ve 
nihayet üç renk üzerine lflenmlf 
sade bulüzle'l' alıyor. 

Uıttekl resimde gördülflnüz kı
sa kollu buluzler, Ankara yünün • 
den yapılmı§tır. 

Malzemesi fWllardır: 
3,5 veya 4 namarab ti•· 
1 (ile ytba (bir btb ifleaeeek) 
A. Beden: 
Ona bir beden lçln 110 tine ile 

l>aflamabdır. 
Baflangıç: Bir aıra ters. 
Birinci sırrı: Yils gidecektir. Bat 

langıçtan dönerken ifneye btr ip -
lik bot atma. sonra lkt iplik birden 
yilz4en alma. Yine bir iplik atma \'e 

yine iki iplik birden ytizden alına 
bu ıuretle sıraya devam. 

İldnei nra Ters gidecektir. ttne 
ye yine bir iplik bot atma. Od iplik 
birden ters. yine bir bot atma, yi
ne lkl iplik ~lrden ters. Bu suretle 
yine sıraya devam. 

Uçüneil sıra birinci sıra gfbL 
D5rdüncil sıra tldncl sıra gibi. Bu 

suretle daim• bir aıra yüz, bir ma 
ters örülecektir. 

B-Kol: 
50 ttne ile baflanacak. D6rt san 

tim örgüden sonra kolun iç ve dlf 
tarafı için 50 llm•k arttınlarak it 
lenlr Omuza yakla.,nca ekalltme
ye baflanır. Kol -öriHQp bittikten 
sonn kol aizındakl bol kısım için
den hafif bQzQlerek dlklllr. Ve bu 
ıurr.le kol atzınc!a bir tifldnllk ya 
pıhn11 olur. Yakanın ve kolun k9"o 
narlarına da Ankara yünOnden Gç 
santim lhttk tine öıillerek hafif 
bilzOlerek dikilir .. 

İkinci resimdeki bulüzfhı ma1ze. 
mest fUnlardır: 

3 Haman fit. 
1 dle yh. 

örgn, plrtııçf ilne. Delenll o
lan yerlerin koyuca lmımlan tets. 
beyuları boz örgtldür. 1kt parça 
olank örillmflftilr. Birisi kolun al 
Zllldan itlbann kolun iç lmmı ve 
6tı kısım. Dtlerl de tolun Git b • 
,,.lmdan itibaren robadır. 

l - KutrodH bir ele1..-trik d
yuı ve iyi bir ayna Jcarf\Şına ge
çerek kendinizi dikkatle gözden 
geçiriniz 

Z - Gerek yürinüzde ve ge
nk ricudunu~da olan en 

beS)endigtnlz noktril4rıı dlkkaı 
ıc:ıtm.ı w onlara dahu fyt t»r ıe
kU t>enııiıt• çcıhtınu. 

3 - Gerek JIÜiitıtb w p.rek 
rieudtınuc:fa ol4tt ri ~ b
nrlcamama dikJını •dtafs ,,. ,,__ 
taun tasAW içift lietne11 lwireke
k )1e~ 

4 - Bu tmlüf&leri trıJ)t11ct.n 
IOft1'G 1cendlnıma .., ~lcl" ıibt 

gözi'"1.nlt& öntlv genn*-
Bu clhett. muvaffak olmak tcfn 

de birinci vısıta modaya vaJof ol
maktır Mod:ı deyince de yalnm ~ 
yinl' batın (lelmeylp. sa~ tuvale• 
ti, yi1% tuvaleti. manikür hatü du 
ruf ve Y4rüme tarzı batıra gelm .. 
lidir Binaenaleyh. kendj tlplnJze 
uygun kimselerin tuvaletl.,tne. ~ 
karat kendinbe yakıfanı tayine . 
deııek ayailll tatbik~ Ayrıl za 
manda iyi ctytndlthıf farzetttllntz 
bert.in tuvaleüne bakarak tahW 
ve tenkitler yapınız bu suretle bil 
din.izi moda meaelelerbıe ya.km -
dan alı§tırmıt olursunuz. 

Bütan de~iflkllklere btrda bat
lamayuuz. Ya en bariz kusurunu· 
zun tashlhtnden vey.a en barii me
ztyetmlzln tebarilzünden bqlayı -
~z. Bu wretle lkl cepheli tedilit 
yapmıf olursunuz. 

Saç tuvalettnlze bilhaaa ttfna e
dlnlz Sçalannıza gilnlük nizam 
ftninekte VP. hafif dalgalar yapmak 
ta mebaret sahibi olurumz ak ilk 
kuVaföre gitmekten kurtulursunuz. 
Bu !la dze DUa ve umanınızı ka
zandmr. .. 
C lldlnlze gelince: Yedlllnlz ye 

meklerl tahlll ec:llnlz. Her • 
ı0n stlt, meyve ve taze sebze vtyt
mz. YtızflDOzftn yatlı ve kuni olu
tuna ıare kullanacatuuz kreJJıi ~ .. 
7tiı f!dtnlZ vtt geceleri yatarken yil
zünflzdekl CU:ndüzden Jıaliıia ınU
:yaJ eserletlnt tmfteıeb feıiil.Zleme
le çshpnız kı kan ybde toJa1 de
veran edebilltn. 

1 

Faydalı 
Bilgiler 

C nasız beyaz tahtaları ucuz 
bir surette cilalamanın u -

sulleri şunlardır: 
Evvela tahtaların araların • 

daki birikmi§ tozları sivri ı,re 

ince çubuk veya demir parçasi -

le çıkarıp süpürmeli. Diğer taraf -

ta cililayacağlmız odaların .sedi
ne göre her oda için yirmi kural • 
luk hesabiyle toz halinde eeviı bo 

yası almab. Ayni zamanda yine be 

her oda için 5 kilo hesabiyle geelt 
bir kap içinde su kaynatarak içine 

ceviz boyasm1 dökerek bulamaç bl 
Une gelinceye kadar kaynatmah 

ve indirip soğutmalı .. 
Bulamacı evveli bir tahta par 

_çasına sürerek rengine bakmalı. g. 
jer renk istedıjlniz renkten çok kel 
yu ise açmak için üzerine su lllve 
etmeli ve tamam istediğiniz renk 
hasıl olunca su illvesini bırakma
lı.. Büyükçe bir boya fırçasını bu 
değneğe geçirip fırçayı boyaya ba 

tırdıa.tan sonra. tahtalann boyunu 
takip edecek tarzda sürmeli. Dal -
ga yApmamağa çabpnah. Ve ild sa 
at kadar hava cereyanına bıraktık 
tan sonra cilllamalı .. 

Kalın Yün Kumaştan 
Bir Tayy ör Modeli 

R ......._ ffirdüihla bu tanara n ar.tHi 11delitlndedir. Bllh ... 
apl lnunattaa J'apıhmt iri dUlmelerl ve beyaz kaha ipek pl

kedea 78ınbmt olan yakası fok she farpıyor .• Tan•arlln • ._ yaba 
iki. parmak yfibeklitlnde dib bir yakadır Pike aynca iliştirilmiştir. 

SonMocdla 
Haberle ıra 

Parialn en pk kadmlannda bu 
10D günlerde siyah lr.umaf)udan 

yapwmf kabank gece elbiseleri ıö 
rillmektedir. Bu romantik elbise
ler, eekl devri hatırl.atıyorlar. 

Me1ell: SıyJb tafta elbiaenin e
teklerine dutelle fır fır yapılp ya 
ball3 da yine liyab kadifeden bir 

kurdele illftırtUyor yahut ta lifah 
dant.lden Y•Pllmıt bu elbi•elertn 

~eri 10hık mavi gayet ensiz 
~lelerle eklenmektedir. 

Londnda da aiyah moda ise de 
Pariste otdutu aibt müballğab ka
barıklar yoktur. 

Bu son IÜJllerln gece bq tuva -
!etlerinde en çolr. göze çarpan de -
vekUfU tilyıınün başlara talr.ılmq 
olmasıdır. Bu tuvalet için saçın-an 
kısmını )'Ukan tarayıp kabartarak 
toplamalı v~ aaçm toplandılı ye
re d~k:UfU tüyünü iliftirmelL TO 
yün en sivri ucuna da kadife kur
dele bajlayıp alına doğru sarkıt • 
malıdır. 

Gece elJwenleri 

Siyah ren&te ağır gece elb~ 
riyle omuz bısaıına gelecek d.,. • 
cede uzun .tyu ve beyu ~ 
ler, d4ha haflf elbiseler~ dt ki
• ıdderi veya atlet edh'enlM' ..... 
ı.mımaktadır 
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fiiE3UL0AA Sı\[)IK HÜ KAY/ lE 

Çakıcı Sinmişti, Ele Geçmiyordu 
Onu Üzerimize Yürüterek İzini Bulmak İçin Karllarını 

ve Akrabalarını Hapsettik, Evlerini Yaktık 
Daha tuhafı övünüyorlardı da. 
Bunları dinliye dinliye İzmire var 
dım. 

•• Ü demişe girdiğim zaman 
Ali paşanın takipte olduğu 

nu öğrendim- Karargaha gittığlın 
zaman gördüğüm değişiklik, va _ 
zife ve hareketlerdeki titizlik ve 
gizlilik bende büyük bir ümit u -
yandırdı. Takip kıtalan kuman -
danı Ali paşa ile çeteler kanununu 
tatbike memur divanıharbin reisi 
ve kazanın kaymakam vekili kay
makam Halit (Eyüplü Halit paşa) 
ve İzmir jandarma alayı kuman
danı binbaşı Cafer Tayyar (Cafer 
Tayyar paşa) beylerin himmet ve 
faaliyetleri eserleri göze çarpıyor
du. Ben müfrezemi alrmş yine dağ 
lara düşmüştüm. Tam iki buçuk 
ay. Çakırcalı meydanda yok. San
ki yer yarılmış yere girmişti. Ne 
izi bulunuyor, ne de sesi işitiliyor
du. Kurnaz haydut bir yere sin
ı:n.işti. Ben de dinlenmek ve müfre 
zeıni dinlendirmek ıçın Ödemişe 
dönmüştüm. Kışla yolunda beni 
gören paşa : 

- Gel bakalım, bizim eski ka
Pl yoldaşı. 

Hitap ve iltifatiyle karargaha 
Çağırdı. Söz arasında vaziyetten 
lne:mnun olmadığını söyledi. Daha 
başka tedbir alınması lüzumundan 
da bahsettikten sonra: 

- Sadık. Sen de senelerce eşkı
Yalık yapmış, eşkıya ardında koş· 
nıuş bir adamsın. Bilgi ve fikirle
tinden faydalanmak isterim. Dü-

"'ndüklerini çekinmeden söyle. 
edi ve ısrar da etti. Ben de 
,..._ ..,_ .. u.u5u..u..1. ~arını tas-

µ!. ettikten sonra: 
- Paşam, dedim. Çakırcalıyı 

biz kovalamamakla tutarız. Çünkµ, 
kaçıyor ve saklanıyor. lşte yine 
hangi inde olduğu belli değil. Ben
ce, Çakırcalıyı arayacağımıza onu 
üstümüze çekecek tedbirler alalım. 
Mesela; karılarını, çocuklarını hı
sun ve akrabalarım tutup hapis 
edelim, hatta evlerini yakalım. 
Sonra efeye gerçekten yataklık e
denleri de toplıyalım. Bu suretle 
kızdırıp üzerimize saldırmağa mec 
bur edelim. Bu adamla başka tür
lü karşılaşmak imkamnı bulacağı
mızı hiç ummuyorum. 

A li Paşa tekliflerimi, düşünce
lerimi yabana atmadı. Di

vanıharp reisi kaymakam Halit 
beyle bu iş üzerinde görüşüp bır 
çare araştırdıkları sırada, lstan
buldan çeteler kanununun Ödemiş 
havalisinde tatbiki emri de geli -
verdi. 

Bir kaç gün içinde Çakırcalı e
fenin karılan Raziye, Fatma ka
dınlar hapis edildi, uzak, yakın 
soyu sopu, yatakları, habercileri 
uzak yerlere sürüldü, göz hapsine 
konuldu. Malları alındı, evleri ya-

kıldı. 

Yapılan bu işler, tasınladığırn 
sonuçu vermişti. Çakırcalının ay
lardanberi gizlendiği inindeki ho
murtuları ta Ödemişte duyuldu. 
Efe kaymakam Halit beye şu mek
tubu yollamıştı. 

Odemis kaymakamlığına 
Yakıla~ evlerimin, zaptolunan 

mallarımın tutarını aramıyorum. 

Yalnız coluk çocuğumu serbest ~ı
rakınız: Bir haftaya dek bırakma
dığınız takdirde e~eceğimi ben bi
lirim. Selam ederım. 

Çakıcı Efe 

S k \•e kiistah Efenin mek 
1marı 

tubu tabii ylrtıhp atıldı. 

H h ld •ine bir tarafı katıp 
er a e ) . .. b'·t 

t v du··şunulerek. u un 
karı" ırnc;l~l 

"f 1 vanık bulunmaları mu rco:r ere u." d 
. 'Jd' "1ektup vakasın an 

emrı v0rı ı. '~ 
. . .. sonra, Çakırcalı 

t:ım vırmı gun . . . b 1 .. t • d' v. b' marifetiyle ızını e 
goı:. er ıgı ır 'd 
Ii etti. Muğladan Aydına ~ en 

t Ç. den ••Gökbel,, e men pos ayı me 

şose üzerinde çevirdi. Jandarma
ların sılahlarmı, atlarını aldı. Pos 
ta arabasında can ve mal kaygısi
le titreşen yolculara: 

- Korkmayın be kızanlar, size 
kıyacak değilim. Sadece yakılan 
evlerimin, zaptolunan mallarımın 

bedelini hükumetin posta çanta
sından alacağım. 

Dedi, dediği g!bi de yaptı. Al~ 
tm, güınüş paralarla dolu posta 
torbalarını aldı. Jandarma ve yol· 
cularla biraz eğlendikten, yolcular 
arasında bulunan bir kaç sarıklı 
çömeze de bir kaçar mecidiye ve
rip gönüllerini hoş ettikten son
ra akşama doğru hepsini bıraktı 

ve on iki kızanile gecenin karan
lıklarına karıştı. 

Telgrafla alman bu haber ü
zerine Ali Paşa, dağınık hir 

halde bulunan takip müfrezelerile 
Muğla dağlarını çok güzel ve he
saplı bir surette çevirtmişti tabii 
Efe de, her gün bir parça daha 
daralan geniş bir çember içine gır 
diğini anlamıştı, hele birden yoke-
dilen yataklarının, habercilerinin 
eksikliği yüzünden yavaş yavaş 
yaklaşan tehlikeyi de kavramıştı. 
İlk iş olarak çetesini ikiye ayırdı
ğı, Hacı Mustafa, Çakır Ali, Deli 
Mehmet, Apoş Recep ve Çoban 
Mehmetle diğer dört kişiyi alıkoy
duğu, diğerlerinin başına da Ka
ra Ali Efeyi geçirerek aman di
lenmek üzere Ödemişe gönderdi
ği haberleri alınmıştı. 

Çakırcalının bu hareketiyle, sı
kıştığı, kızanlarını azaltarak barın
masanı kolaylaştırmak ve Kara A
~Ullllt!K .ıstecııgı anıaşılm.ıştı. Bu 

Zatülcenp hastabğtntn çocuk .. 
)ardaki hali çocuğun yaşına göre 
çok değişir. Pek küçük, dört, beş 
yaşından aşnğı ı;:ocuklarda en çok 
göriilen cerahatli zatülcenp has -
tahğıdır. Fakat hunun da cerahat
li olmasına bakarak yalruz adın
dan merak etmemelidir. 

O kadar küçiik çocukta cera
hatli zatiilcenp hastahğınr ancak 
hekim muayene i1c anlar. Muaye 
nedPn önceki alôrnetleri hastalığı 
şüphe bile ettircmiyecek kadar 
zayrftır. 

En ziyade çocuklardaki bron-
kopnömoni hastalığından :vahut za 
Wrreeden sonra gelir. O zaman 
çocuğ"tm iyi olmak ihthnali pek 
çoktur. Kendi kendine iyi olanlar 
bile vardfl'. Fakat hekimin tedavi
si - cerahati bosaltarağı için -
hastalığın germesine cok yardım 
eder. Onnn irin çocui?u hekime 
gfü•termckte hiç gecikmemek la
zımdır. 

Bazılarında kıZll hastalığından 
sonra gelir. O vakit tedavisi da
ha ıriiç olursa dn amelivat yınnla
rak iyi olanlar da vardır ... Kimi
sinde k:trıııda bir hastalıktan son
ra zatiilccnp gelir. O zaman za -
tiik~nn ha.dahi!:ının neticesi rfe 
karm hac;tah~nın cinsine ııöre de
i?':isir. Zah'n karın hastalrğı ha~Iı 
başına kiidik çocuk icin ciddi bir 
şey iken huna göğiis hastalıih da 
kaülırsa tedni şüphesiz daha güç 
leşir ... 

Cocuk döTt hes vaqna l!Plince 
on yacıma kadar zatülcenp hasta
hğınrn cerahatli<dnc tf,.. rcTıthat . 
sh olan•na da tutulmak ihtimali 
nalrı. Yalnız. kızıl hastalığı za
tiikPnp getirl'hilir. 

On )'nşuıdan !'Onraki çocuklar
da en 7.ivnde ıti>riilen, çocuk ol
m"·anlnrdaki l!İhi. CC'rrıhat"iz za -
tiilrPnp hastalı.!{rchr. Ona da l'O -

nırıti7.mrııJnn yahut gripten gelmiş 
cforlrrse dP. v<'rem hast:ı lrğrnrn 
hacılat>"•rr <>lı>hileceğj hiçbir vakit 
unutnlmnmalrdır. 

On vasından !'!OnTa, zatiilcen -
bfn baı;Janırıcı da daha iyi heJli 
olur. O vakte kadar sapasaf Iam. 

posta vurgunu hadisesinden tam 
yirmi iki gün sonra Kara Ali kı
zanları ile Ödemişe gelmiş, aman 
dilemişti. Dileği hükıimetçe kabul 
edilmiş, Karakaya köyünde otur
malarına izin verilmişti. Tabii Efo 
ile arkadaşlarının her türlü hare
ket ve teşebbüslerini gözlemek, 
önlemek için gerekli tedbirler de 
alınması unutulmamıştı. 

Bu esnalarda jandarma müla
zimlerinden Eşref efendinin 

kumandası altında bulunan otuz 
altı kişilik bir müfrezemizin, Ala
şehirle Ödemiş arasındaki Bozda
ğı geçidinde Çakırcalıyı pusuya 
düşürdüğü, kızanlarından ikisinin 
öldürüldüğü, Apoş Recebin de ya
ralı olarak tutulduğu haberi Öde
mişe gelmişti. 

Bu haber Kara Ali Efe ile kı

zanlarını hemen harekete getir

mişti. Bu haydutlar silahlannı o
muzlamışlar, atlarına atlamışlar, 

efelerine yardıma koşuyorlardı. 

Hükümeti aldattıklarını sanan 
bu efeler, kendilerinin aldatıldı

ğını farkedememişlerdi. Tirebo
lunda, müfrezemden gönderdiğ1m 

Mustafa onbaşının pususuna düş

müş, tutulmuşlardı. 

Ali Paşanın sorguları, biraz da 
sopaları beklenilen tesiri hemen 
göstermişti. Kara Ali Efe, arka
daşları ile nereye ve ne işle git· 
tiklerini söyledikten başka, Çakır
calı ile beraber vurdukları posta
dan aldıkları, ağır olduğu için ta
şıyamayıp, Nazilli civarında Ka
rıncalı daada aömdükleri Jriimü. 

(Devamı var) 

ko'!ttp oynıyl\n çocuk bir gün baş 
ağrısından sildi:vet etme~e baslar. 
Yorgun göriiniir, tembel olur. 
Mektebe J;?'Jtmek istemi:vor sanma
ynıız, çiinkü İ-;tahası da ka<'ar ... 

Z'flten çocuklarda tembellik. oyun 
dan, mektepten kaçmak hichir va 
kit tabii olmaz. Çocuk tembel o -
lunca daima onun sebebini arama
lıdrr. Hele istahı karmış, yemek
lerde nazlanan rocnğa rlaha ziya-
de dikkat etmek Iazımdrr. · 

Zatiilcenpll corukta. temehe-1-
liktcn. i~tahaı;ızlıktan hil'a7. son-ra 
kuru bir öksiiriik ae me:vdana ('(
kar. Çocuk gö{?sliniin htr tarafın
da sancı ofıJ11ğunu da sö:vfor, ~öğ-
süniin idnde, akci~er ?'annrn ar.ı
sında toplanmrs su cokca olunr:ı 
çoco!hın nefes alması da· ı?ÜclPc;İr, 
~·alnız bir tarafına. suyun toplan
d1,ğı tarafa, yatmai?a mecbur olur .. 
Cerahatsb: ?"atiilccnp ate~siz baş -
lar. Onun idn, ates gelmec;ini hek 
lemeğe kalkışmamalı. çocuk tem· 
bel. vorgun, istahasıı e:öriinün<'e, 
zatiilcenpfon ~ünhe etmelldir. Toı:ı 
lanmıs su az olursa nefes darlığı 
da bulunmaz. 

Cocukta 7'Rfiileenp hastahğı ol
du,Zu anlasrldrktım sonra. hun•11 
verem h1tstalı?h"dan ilrrl ıtelıli
ii hatıra e:elm,.kle h<'raher, tel~s 
etmeğe. merRklanmağa hic lü-
7.ll"tl ynktnr. 7.atiilccnn fvi ola • 
caktrr, !!"Öğ"İİ!iifeki ~u. çok defa, ken 
di kı>ndlne kaYholur. 

Yalnız, çoctıi'hl atesi olmamak· 
la he1"aher. mnflak11 yatakta tut
mak lb:ımdır. Çoruk.' hastalıktan 
yorann olsa da. yatakta ~ç zap
tedilir. Ana. ne :vaınp )'apı~ onn 
Y~taktn 7ıtntetmf'k sartttr. Hasta· 
lı,ırrn t<'h!ikesi ancak hareket et -
mekten erdir. 
Sonra tla çocuğu h·i beslemek la
zımdır. İlkin :vatakta iken sulu gr
dalar. 11iit. :voirurt. siitlii vahut ka· 
kaolu c;>it, hocınflar. Daha sonra 
ku,·vetli '.\•emekler. et, yumurta, 
hamur i!'lleri. hamur tatlılan ye-
ınJşler, hosaflar. ' 

Bir de açıklık bir yerde hava 
tebdili. 

DAYAK 
1 

' 

Yazan : Martin Cleobury jll .. ~~~~~~ 
~-• 

J ones hesaba, kitaba sığar 

bir adam değildi. Şöyle ya· 
pacak derdin, böyle yapardı. Ha 
anlaşıldı, o şöyle değil böyledir, 
binaenaleyh şimdi mutlaka şunu e
decek diye hükmederdın, gider tam 
aksisini yapardı. Mesela elçabuk
luğu marifet diye yeleğinizin ce -
binden, tereyağından kıl çekermiş
cesine biricik şilininizi kapardı. 

Vay yankesici demeniz~ kalmaz, 
parasızlığınıza acır, size hemen bil 
lira ödünç verirdi. Bir marifeti de 
hiç durmamacasına kendisini mil
yoner edecek olan yüzlerce plan
lar kurup bozması idi. Ne var ki, 
asıl tuhafı kendisini milyoner e
decek olan bu planların hiçbiri. ger 
çekten zengin olmak hevesile ta -
sarlanmış değillerdi. İşte bundan 
dolayı önüne cıkan her mesele ve 
müşkülü. hep beklenmedik bir tarz 
da hallederdi. 

Mesela kızı Mis Florence. Mister 
Mravn'un yüzü gözü ve yapısında
ki et, kemik bolluği1e Mister Fre
d'in para ve pulu arasında. acaba 
hangisine varsam. diye karar ve
remeyip sallamrken. Mister Jones
in keskin zekası. meseleyi şimsek 
gibi biçip atıverdi. İkı rakibin bir 
boks müsabakası yaplllalarım ve 
kızın galip gelene varmasını tavsi
ye etti. Böylelikle hem müşkül hal
lediliyor. hem bilet parası olarak, 
cihaz düzecek olan epeyce dünya
l•k toplatmış oluyordu. 
Macta yenenin Mis Florence'e ait ol 
duğu duyulunca basılan biletler 
hep kapış kapışa satıldı. Mister J a
nes kızının iki namzedile ayrı ayn 
konuştu. Fred'e asılonun kazan • 
masını istediğini. çi.inkü kızının a
sıl onunla meust o1acağma emil ol
duğunu. Brovn'a da. kızmın yüre
ği Fred'den ziyade ond:ı.n tarafa 
teperemesTru sttylei:l . __._. 

1 ki rakip hemen oranın en 
anlı şanlı ve belli başlı sa· 

bık şampiyon boks hocalarına baş 
vurdular. Brovn'un hocas1 takbe
ye olanca kuvvetile yerleştirilan 

her yumruğun, talebeyi pişkin1eştir. 
diğine inanıyordu ve önden yan
dan vurmak husuc:;unda hasis dav· 
randığı yoktu. "Gözün yılmasın! 

Her yediğin yumrukta bir yumruk 
ustalaşıyorsun, vakit kaybetmive 
gelmez, al sana bir tane., diyor ve 
yaradana sığınarak balyoz gibi 
yumruğunu öğle bir aşkediyordu 

ki, Mister Brovn 'un kainatı hep 
çınlayan yıldız kesiliyordu. 

Koca jimnastikhanenin bir nok
tası kalmamıştı ki, orada Mic;ter 
Brovn önüne seke seke gelen yum
ruk ustasından en azı üç yumruk 
yememiş olsun. 

Mister Fred'in hocası ise, yum
rukçuluğun bayıltma nazariyesini 
güderdi. Fred'in önüne dikilırdi. 

Şimdi bana dur bak der. Birden 
elini dosdoğru ileri fırlatarak, bur· 
nunun üzerine bir tane yumruk 
konduruyordu. Kıç üstü oturarak 
acaba yüzüm yerinde mi, diye bur
nunu elile yoklıyan Fred'in sura
tına sırıtarak, "unutma, öğren. bu
na bir sol düz derler,, hem, ne o
turup duruyorsun. önümüzdeki 
derste burnunu bir tarafa bük -
mek lazım .. diyordu. Mister Fred, 
"evleneceğim! Suratımın bozul -
masını istemem .. dedikçe. ustası. 

"ben evlenme hocası değil. boks 
hocasıyım,, diye bağırıyordu. 

N ih~yet müsabaka günü gcl-
dı cattı. Para kıtlığı ve et 

bolluğuna uğramış Mister Brovn, 
et kıtlığına ve para bolluğuna u~
ramış Mister Fred ile karsılastı -
lar. Herkes merak ve hey~c~dan 
nefesini tutuyordu. 

İlk raund, boks müsa bakasmdan 
ziyade kovalamaca bir sekiş, hop
layış, müsabakasına benzedi. Cılız 
ve çelimsiz Mister Fred hep Z1P

laya zrplıya kaçıyor. Mister Brovn'
un yumruğu bomboş havaları yum
rukluyordu. Bu koşunun sonu gel
miyeceğini anhyan Mister Brovn, 
sanki yorulmuş gibi sahnenin orta-

sında durunca. bu sefer Mister Fred 
etrafında bir pervane kesildi, Fred 
adamakıllı yanaşınca Brovn butün 
kuvvetini toplayarak göbeğine bir 
patlattı. Fredin göbeği davul gibı 
öttü. Onu müteakıp Fred'in cene
sine yediği bir yumruk daha onu 
sırtüstü uzattı. Seyircilerden gök 
gürültüsü gibi bir kahkaha koptu. 

Fakat Raund bitmişti ve çalı • 
nan gong onu yenilmekten kurtar
dı. İkinci raund başlanıldı. İki ra
kip seyirciler arasında oturan Mis 
Florence'e bir göz attılar ve ya 
yenmek, yahut ölmek kararile bi

ribirlerinin karşısına geçtiler. lt'red 
acele ederek bir yandan sallama 

ile Brovn'un dişlerini çatırdattı. 

Brovn öne eğilerek bir aşağıdan 

kakmayla cevap verdı. Ondan son 
ra iki rakip biribirlerinin böğür -
le.ti...a vıtrtLtı.ı:J __ \;:~ •. kap~J'Gillllr~ 
riştirdiler. Alabildiklerine savur
dular. Solukları kesiliyor ve artık 
ayakta duracak halleri kalmıyor
du. Göğüs göğüse verdiler. Her bi
ri başını yastığa koyuyormuş gi
bi rakibinin omuzuna yasladı ve 
serbest kalan ellr .. ile, rakibinin o
muzuna yumruklar patırdattı. Fa-

kat artık ellerini kaldıracak halle
ri bile kalmayınca, biribirlerine da 
yanakaldılar. Ayrılamıyorlardı. 

Çünkü ayrılınca düşeceklerdi. Gov 
deler biribirini destekliyorlardı. 

Ortada bir kahkahadır gürlüyor
du. Pehlivanlar derin derin solu -
yorlardı. 

Tam bu sırada kalabalık ara
sında bir kaynaşma oldu. 

Kalabalığın arasından kendine zar 
zor. yol acabilm·ş olan delikanlmın 
bıri, Mis Florence'e yanaşmıstı. Ü· 

na kolunu vermiş, kız iki pehliva
na da istihfafkar bir bakış saldık
tan sonra verilen kolu kabul ede
rek b urnunu havaya kaldırmış 

ve kapı yolunu tutmuştu. 
Gişede duran ~iister Jones'in. 

cepleri top'anan kağıt parayla ka
dın memeleri gibi göğsünü kabart 
.mwt.ı. Jhıkiolıtrde.ıı.._dısnr.ıva ilk cı
.ıuı or'övtı, öıau. Jvncs ona yana-
şarak: "Ne yapalım! Ne idelim! 
Kadın b \. İnan olmaz. hele beğen
diği erkeği gördün mü? Başa gel
miş bir bt>la, hele şunu sen al! .. di
yerek, cebinin birini kabartan bü
tün papelleri eline tutuşturdu ve 
Fred'in cıkmnsmı beklemeden şap 
kasını kapınca sokağa sıvıştı. 

• • • 
Unıversiteli!ere Çay Veril 'i 

Ünh·ersitc rektörü B. Cl'nıil Bilse) diin hiitiin f ı ··ıt ı d · . n m l' er c ıyı dere-
ce a!an talebeler şerefine bir çay ziyafeti \'Crmi tı R · d h 

~ r. c:sım e u çaylı 
toplantıda bulunanlar göriilmektedi , ..... ,,. ''""'""' .... ,,. ' .... ' ~ 
~ ASKERLİK iŞLERi ~ ''" ,,..,,. '-"'-'~~~ 

Askere Davet 
Beyoölu Askerlik Şubeı:lnden: 

1 - Re:voğlu Yerli A<:kerlik ı:ube~in
de kayıtlı ve mm·azzn flıkta hizmetini 
yapmak üzere henüz :ıskere sevkedilm~
miş tsldm Salam plyıırle <'rattan :ns: 333 
(dahil) doğumlu cezalı eraUJe 316: 33!) 
(dahil) doğumlu olup normal vaziyette 
olan t-rat celp ve :c:evkcrlllerektir. 

2 - Bu eratın şubede toplanma günü 
21. TI. Kfınun 939 Cumarte~i saat (9) da
dır 

3 - Bu ernttan nnkdi bNlel verecek 
lerin bedelll'ri en geç 20.2.1939 akşamın 
kadar kahtı! ı>dllerek11ı·. 

4 -. ~u miikellefler!n cezaya çarpma 
maları ıcın yuknrıda yazılı giln ve :;nat
te hiiviyet cüzdnnlarile şubeye müracaat-
ları. * 

Bakırköy Askerlik Şub•sinden: 

1 - Pi;-.·ade sınıfından yoklama ka
cağl bakaya hastalık ve diğer meşru 
beplerle şimdiye kadar sevkolunmı;a: 
İslAm 316 - 329 doğumlular celp ve sev
kedilecektir. 

r. 

YEN! NEŞRİYAT: 

ANNELERE ÖÖÜTLER Ço~·~ 
ilk d ğd '-"'6''~ 

• o uğu günden bir Ya"ına kadar 
çocuga nasıl h:ıkılacağını 12 Kitapta ve 
.ayrıca ~~Al\TA'ların nclerdım ve na~ıl 
ıhzar eıiıl<X:eğini çocu"un b<'"lenme u~uı
l~rlni öğreten ( ANN'c>'lPre OÔÜT) ~dlı 
kıt;ıplar yenid<>n (Al\'NE'!C're ÖGÜT) d.lı 
e\·!{ıt ,_. t'şt• . a . : e ı ınnek ıçin bütiin aileleri ıı. 
gılendırl'n ve şimdiye kadar on b" 1 
tev7J edU b ın erce 

en u kitaplar meccanen dağı-
tılmaktadır. Ankarada Çocuk E i K .s rgeme 

urumu Gen('] Merkezi başkanlığından 
mektupla ı"teyinlz. 

Diş li<'kimi 

. C~mal Ziya mitez 1 
cıtimhıJ dolavıs-!1e ""'m1· .... k' . c.. nonun-

1 muavenehanesini B1\ırplrn 
...,, Orozdibak karSTsrnda BirirJ 
'akıf Ha'1a nakletmistir l-fn 

ts:ıJ:ı,.•11t hPr n:iin k.,hı1l "rl"" 

3 - Broeı na tdl \ererek! r'n bt'd~l-
1 . '>O erı .. · Il. K!'lnun 939 Cuma ~Unil ak,,s-
mına kadar kabul edllı>cektir. Şubede 
toplanma gilnü 21. IT. Kdnun 939 dadır. 

3 - Aldkadaranın muavvım vilnr!P 
'llüracaat etmeleri • 
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• Türkiyede Dahili 
e ıya çı 

Ağabeylerimle ve 

" Ablalarımla Hasbuhal 

Kont Çsaky Berline Gitti 

Macarlarda da lrkçıhk 
Tatbikat.na Başlanıyor 

Beşiktaş Vefayı 
4-0 Yendi 

Yabancı 
Dadılar 

<Bafı 3 üncüde) 
sonra bet saat deliksiz uyumaya ve 
ıftt için bile uyanmamağa baıladı. 
Ürktük, çünkü bu dadılann baılan
nı dinç tutmak ve çocuğa iyi baktı· 
ğı hissini vermek için yavrulara u
yutucu bir feY verdikleri rivayet f.· 

diliyordu. 

Tatmin Siyaseti 11 

{Dtl3ı 5 ncidcJ 
Bir edebiyat müntesibinin, bı.r 

doktor veya mühendisin çalıştı!:'l 
tarzda çalışamıyacağı şüphesizse 
de hunların da kendi sahalarında 
biraz daha güç ve az verimli bi; 
şekilde hile olsa, yine bir kalktn· 
?1a hareketi yapmağa çalışmaları 
ıcap etmez miydi? 

Budapeşte, 15 (A.A.) - Csaky bu
gün öğleden sonra 13,15 de resmi zi
yaret için Berllne hareket et.r.ı1ştir. 

Hitler - Bek ve Chamberlain - Mus 
solini mülakatlarından sonra vuku
bulması enternasyonal bakımdan bu 
ziyarete hususi bir ehemmiyet atfet
tirmektedir. 

ve ondan sonraki tarihlerde kıymetli 
neticelerini vermiş ve Macaristan da 
mihver devletleri tarafından etnik 
prensibin başanlması lehinde sarfe
dilen mühim gayretlerin neticesin • 
den hissesini almı§tır. Halen Maca -
ristan tarihinın bu faslı kapanmIJ -
tır. Ve şimdi üçüncü Rayh'ın harici -
ye nazın sıf atiyle bir dostu tekrar 
görebileceğimden bahtiyanm.,, 

ortaya geldi. Bedi, kalecinin plon -
jonuna rağmen kö§eden ilk Beşik
ta şgolünü yaptı. Bu gol, Vefayı 
bozar gibi oldu. Siyah Beyazlılar 
oyuna hakim oldular. 

Yirmi ikinci dakikada Hüsnüden 
gelen topu fü:yati kaptı ve kale ö
nüne kadar getirdi. Ve ıahst bir gay 

Kendisine bunu artık. Derhal ta· 
sı tarağı topladı ve &itti. Bu iki ders 

(Başı 1 ncide) 
ze etmiş. Alman tesiri altında Ya~ 
:ilere k81'Jl yapılan ve Atatürk 
astalığı sırasında Türk gazeteler 

d~ görülen hücumların, İsmet İnon 
n.un CÜnıhurreisliğine seçilmesi üzf 
rıne .. durduğu göze çarpmıştır. 

Türk köylüsunün istihsalini artJI 
mak, maddi ve manevi sev:yesini yd 
seltm~k için, Atatiirkün tam progrl 
mı daıresinde geniş ölçüd~ hazırlı) 
lar yapılmıştır. 

Halbuki bizde, böyle olacak yer
de, bazı edebiyat üstatlarımız edip 
olduklarını unutturacak derecede 
başka işlere daldılar, geriye kalan
ların ekserisi de gazete ve mec
mualarda çirkin münakaşa ve hü· 
e~mlarla birbirlerini hırpalamağa 
bırhirlerinin eserlerini yermeğe ko 
~ uldular. Bu hercümerci arasında 
edebiyat kervanına katılmak isti· 
J en yeni yolcular da umumi bir 
lakayıtlıkla karşılandılar. 

Eskiler adeta: uy eni bir roman
ını? Bir §İİr kitabı mı? Daha oku
madan evvel onun ne olacağını 
tahmin ediyorum, okuınağa değ. 
mez .• Başka işimiz kalmadı mı?,, 

gibisinden bir omm silkme ile 
baş çeviriyorlar ve içlerinde beJ. 
ki de iyi ve yüksek bir istidat o
labilecek bir çok genç kalemle.r, 
böylece kırılıp gidiyor. 

B eynelmflel edebiyat sahasın
da., yardımsız ve suf 

kendi dehaşiyle kendisine bir şöh
ret yapanlar ender denilecek ka
dar azdır. Her memlekette yeni 
imdatlan, edebi milkifatlar, hayır 
hahane ve bftarafane tenkitler, 
edebiyat cemiyetleri ortaya atar
lar ve bu suretle maddi ve mane
'ri bir teşvik karşısında kalan ye
ni kalem, daha büyiı&: bir U7.U ve 
:iftiyakla ve daha ciddi bir §ekilde 
plışmakta devam eder. 

Bunu yapan, yani yeni fstidat
lan elinden tutup yürüte.o ve yük
selten hep edebiyatın kıdemli ve 
tanmmıı simalandır ve bu sima· 
Jar, başka sahalarda da çalışsalar 
bile, her §eyden evvel edip olduk
lannı unutmamaktadırlar. 

Bizde ~ Ostatların yeni ve 
genç meslekdaşlarile meşıul ol
malan, onların e erıerını 'cu..t.h. ~ 

tenkit etmeleri ~öyle dunun, ede
biyatla uğraşanlann birbirlerile 
hasbııhal edeceği ve birbirlerile ta
nıpcağı bir klüp, bir cemiyet bile 
yoktur. 

İki sene evvel, dilnyanın her ta
rafında tanınmış olan "P. E. N.,, 
klübün bir şubesini Türkiyede de 
açmak hevesine düşmüştüm. 

Malum olduğu üzere, bu klübün 
gayesi şudur: Edebiyat müntesip 
ve mııhiplerini bir araya topla
mak, onlan birbirlerile tanıştır • 
mak, dünya edebiyatiyle mahalli 
edebiyat hakkında konferanslar, 
dersler verdirecek, klübün başka 

memleketlerdeki ıubelerile temas· 
ta bulunup vak.it vakit birbirleri
ne ziyaretler yapmak, muayyen za 
mantarda eğlenceler, mükafatlar 
tertip etmek, edebiyatta siyasi ve 
dini propagandalan bertaraf ede
rek yalnız edebiyat için çalışmak, 
ilah ... 

Bu maksatla, Jdilbün İngiltere· 
deki merkeziyle temasta bulun • 
llum ve elimde evrak olduğu hal
de, İstanbuldaki bir kaç tanını,..ı~ 
edebiyatçı arkadaşı gazete idare · 
anelerinde zi~ aret ettim. 
Teklifim, bilmiyorum ni~in bu 

arkadaşları alakadar etmedi ve la· 
kayıt bıraktı. Halbuki, uzun sene· 
erin tccriibeleri neticesinde hazır· 
lanmış olan bu nizamname dahi· 
linde bizde de pckıila bir "P.E.N.,. 
Hip a~ılabilirdi. Nitekim, komşu
arımız olan Yugosla\'ya, Ruman
''a ve Yunanistanda bu klübiin su
bcleri 'ardır. 

Benim milrncnatlarım bir se· 
mere ha ıl etmedi; !aknt 

memlekette bir "P.I~.N.,, klüp ol· 
ınasa daı her hangi bir edebi bit· 
lık teşkil etmek için edebiyat üs
tatlanmızın yalnız ki"~lik parmak· 
larını kaldtrmalan kifayet edel'di. 
Buna emn'nim. 

B r "Edeb ) atc1l.ar Klübil,, niln 
m.cml ketimizde edebi sahada lı"I· 
1 ı h 1 bir kalkınma meydana gel 
mesinde biiyük bir amil olacağını 
km <-'ile ümit cdi~ orum. Burada üs 
tatların konfcr.ms ,.c dersleri bıi· 
'iik bir alaka ile takip edildikten 
ıonra ~'eni c erlerin münakaşası 
:1Rpılabilir. ayni ~olun ~olculan 

retle ikinci defa Vefa ağl t k ten sonra da bir daha ağzımızın pa· 
tı. arına a yını aramağa da lüzum görmedik. 

Ancak hatıra gelen bir ukdeyi de 
çözmeden buakmayı bir gazeteci sı· 
fatiyle \'azife ihmali telakki ettiın. 

Csaky, Berline, orta Avrupa mese
leleri ve bilhassa son zamanlarda Ma 
car - Alman münasebetlerini karış
tırmış olan Ukranya meselesi hakkın
da, Leh, İtalyan ve İngiliz noktai na
zarlanna tamamen vakıf bulunarak 
hareket etmektedir. 

* Budapeşte, 15 (A.A.) - Etnik 
prensip üzerine müesses Noel proje
sine zeyl olarak, bir Macar mebusu 
yeni bir kanun layihasının hazırbn

Bir çok ailelerin Alman dadı ara· 
malrının sebebi, memlekette eline 

Bunu R1dvanın yaptığı dördün - Ç'>cuk verilecek ~kilde yetiımiı ka· 
cü golü takip etti. dın bulunmamasıdır. Doğru dürüst 

Vefa fena bozuldu. Üç dakika 
sonr(l da üçüncü Beşiktaş golü ol
du. Artık oyun oyunluktan çıkma 
ğa başladı. 

~rkiyenin harici siyasetinde ~ 
ç~k ıtina ile gözettiği nokta. herhıUt 
gı yabancı memleketin leh ve ale1 
hinde bulunmamak. Balkan antan 
tındaki rolünü sadıkane ifa etmektir 

Tür~iyenin, İngiltere ile münase' 
betlerı, bilhassa samimidir. Bu bır 
kımdan havaya hfıkim olan şc be' Csaky, Berline hareketinden ön • makta olduğunu bildirmektedir. nu 

ce, Macar ajansına beyanatta bulun- projeye göre, mühim idari mevkiler 
muştur: yalnız Turani Macarlar, yani ecdadı 
"- Macaristan, Alman - Macar B96 senesinden evvel Macaristana 

dostluğuna ehemmiyet vermektedir gelmiş olanlara verilecektir. Bu ted 
ki bu hareket yalnız realist bir poli • birin siyasi, adli, idari ve hatta dini 
tika olmakla kalmamakta, ayni za. mevkilere şamil olacağı bildirilmek
manda Macar milletinin içinden ge- tedir. Diğer Macar vatandaşlara 
len hissiyata da uygun bulunmakta- yüzde on bir pay ayrılacaktır. 
dır. Umumi harpte ve ondan sonraki Bu proje kabul ediJdiği takdirdP, 
devrede Macar milleti ve onun şefi Macarlstanda üç sınıf vatanda~ bu
naip Horty en müşkil anlarda dahi lunacaktır: 

Almanyanın yanında bulunmuştur. 1 - İdare mevkilnde bulunan Tu 
İşte büyük Alman milletinin, Maca • rani Macarlar, 
ristandaki dostluğa sadık kalmak di- 2 - Ecdadı 896 ı d 

ta if ed·1 b'l yı m an sonra 
ye vs ı e ı ecek olan bu kuvve- Macaristana gelmiş ol 1 i · 
ı· b ed .. -'-d" . an ar, yan 1• 
ı u sa.y e LöA ır etmekte olduğu - kinci sınıf vatandaşlar, 
~~ kanı bulunuyorum. Macaristan 3 - Yahudiler yani iiçüncü sınıf 
ıçın bu takdir ve muhabbet Münihte vatandaşlar. 

Mussolini Anlasmanın 
1 

Zihniyetine Riayet için 
Namus Sözü Vermis J 

Londra, 15 (Husust) Mister Cham- ğu 1 
be • •. gıôi bırakmasından ve bir selah 

_ rlaın, hugun Roma seferinden dön- ümidinin müsteb'ad olmamasından 
du ve Lo~draya v~rdı. Chamberlain dolayı oldukça memnun bulunduv • 
;~lk~onhda vetlVıktolkryada halk ta- nu,, bildiren bir makalesinde teif::s 

ın .. an arare e a ışlanmıştır. olunmaktadır. 
Bugun, Chamberlain ile Mussolini 

HalifRY ilı- "Knnt rı........ •~1---n .. ~ 
mübadele etmişlerdir. Mister Cham-
berlain, telgrafında Romada gördü
ğü hüsnü kabulden fevkalade müte
hassis olduğuu anlatarak İngiliz -
İtalyon dostluğu hakkında beslidiği 
kanaatin kuvvetlendiğini izah etmiş, 

Bütün pazar gazeteleri buna ben-.. .. 
in'ın Akdeniz vaziyetini değiştirecek 
veya Fransanın menfaatlerine doku
nacak herhangi bir tavizle bulunma
sı imkansız bulunduğuna göre, B. 
Chamberlain ve Mussolininin ne ka· 
dar mütehalik olursa olsun noktai 

bu dostluğun beynelmilel sulhe hiz· nazarlannı şahsan ve dostane bir su
met ettiğini söylemiştir. Mussolini rette tesbit etmelerinde teessüf ve te 
verdiği cevapta, İngiliz - İtalyan dost essüre değer bir cihet mevcut olma
luğunun varlığına inandığı ve adale- dığını bildirmektedirler. 
te müstenit sulhe güvenin arttığını 
bildirmiştir. 

Lord Halifax, dün akşam Cene'\Te
ye gelmi.f ve İngiltere Hariciye 
Müsteşan Butler tarafından karşılan 
mŞır. Lord, bunc'.1n sonra, Bonnet 
ile görüşerek mumaileyhe Roınada 

İngilizlerle İtalyanlar arasında yapıl
mış olan görüşmeler hakkında malu
mat verecektir. 

DeyU Meyi husust muhabl· 
rinbı yazdığına göre, Musso1i

nl, ltalyan - İngiliz anlaşma· 
sının zDıniyetine katiyen riayet 
etmek fikrinde olduğuna dair 
namun üzerine söz vermiştir. 

Londranın kanaati 
Hükumet mahfillerinin Roma müll

katından sonraki fikirleri, John Gar
vinin Observcr gazetesinde çıkan ve 
"bu seyahatin umumi vaziyeti oldu-

Romanın kanaati 
Roma, 15 (A.A.) - Havas bildiri-

yor: 

İngiliz tavassutunu ümit eden f. 
talyan mahafili, sukutu hayale uğra· 
mışlardır. İtalyan mahafihnden edini 
len intıba budur. Buna mukabil İn-
giliz mahafili, evvelki gilne nazaran 
daha az bedbindir. Akdeniz vaziyeti
nin müstakbel inkişafı hususunda 
müsait ümitler beslenmektedir. M.us
solininin kullandığı sulh dilı. İngiliz 
devlet adamlan üzerinde ivi bir te
sir bırakmıştır. Bilhassa l~lya ve İn 
gilterenin müşterek sulh siyaseti ta· 
kip etmek azimlerini beyan eden res
mi tebliğin son fıkrası çok manalı 
görülüyor. 

Berline göre 

Bu dördür.cü golden sonra çok 
sert oynanmağa başladı. 

Maç da tatsız bir ceryan takip 
ederken 4-0 Beşiktaşın galibiyeti
le neticelendi. 

Ntml oynadılar? 

B epktaş. birinci deVTede çok 
bozuktu. Müdafaa iyi değiJdi 

Feyzi lüzumsuz hareketlerle takı
mının bozuJmasına sebep oldu. Hü 
cum hattınd-;ı birinci devrede isle
nen hata bütün pasların Serefte 
toplanması onun da goJ yapama -
y:ınca asabileşmesi hücum hattını 
iş göremez hale soktu. 

İkinci devrede hücum hattı çok 
çalıştı. Muavin hattı .yine bozuk -
tu. 

Vefalılar b!rinci devrede cok iyi 
bir oyun oynadılar ve iyi anlaştı -
lar. 

Miidafaada Vahit çok güzeldi. 
Saim tecrübesi ile fena bir oyun 
oynamadı. Muavin hattında Lütfi 
beklenen oyunu oynayamadı. 

Sefer en iyisi idi. Namık takımı
nın bu farklı netice ile mağlup ol
masına sebeu oldu. 

Hücum hattı fena değildi. Fakat 
kale önlerinde müessir olamıyor -
lardı. 

Ovun kendi hlkimiyetlerl altın
da devam ederken penaltı fırsatı • 
iimb°~"~Yı\armimiş t>ır ·oyuncuya 
penaltı attırmak affedilmez bir ha 
ta idi Eğer o penaltı ka~mamış ol
saydı maçı k:ızanmak Beşiktaş için 
çok zor olurdu. 

Hakem, h!ç koşmadı. Bazı hare 
ketlere göz yumması ikinci devre 
de oyunun bts1z bir şekil a!ması
na s~bep oldu 

Ankaradaki Maç 
Ankarada futbol şampiyonası 

maçlarına devam olundu Oyun De 
mirspor ile Galatasaray ekipleri a
rasında idi. 

Muhafızgücü stadı hemen he -
men oolmu.ş bulunuyordu. 

Maça, hakem B. İhsanın idare • 
sinde başlandı. 

Oyun 5-0 Ocmirsporun lehine 
bitti 

lzmirdeki Maçlar 
İımirde d~ lig maçlanna devam 

edildi. İlk müsabaka Alsancakla 
Demirspor hkımtan arasında yapıl 
dı. Alsancaklılar maçı 7 - 1 kazan
dılar. 

Bu maçtan sonra Doğansporla A
teş takımları karşılaştılar. Doğan· 

sporlular oyunu 4-2 galibiyetle bi
tirdiler. 

birbirini tanıyarak aralarındaki sa 
mimiyetsizlik, hatta düşmanlık or
tadan kalkar, bu sayede gazete ve 
mecmua sütunlarında nadiren gö
riilen, fakat ekserisi bitarafane ve 
hayrıhahane olınıyan tenkitlerin 
tarzı değişir, daha istifadeli ve duha 
şümullu olur, yeni ve genç kalem· 
ler burada samimi bir rehber hu· 
hırlar '\'e en nihayet, çetin ve çok 
defa nankör bir yolda yürüdükten 
sonra yorulan edebi) atçı, burada 
vücudünü dinlendirecek bir kiişe. 

aimai!ına zevk verecek bir kütilp· 
hane bulabilir. 

Berlin, 15 (A.A.) - S'llahtyettar 

Alman mahafili, Roma mülakatları 

neticesinde neşredilen resmi tebliğ 

hakkında kati bir ihtiraz göstermek

te devam ediyor. 

Sahah gazeteleri de, resmi tebliği 

neşretmekle iktifa ediyor ve b':l hu

susta hiçbir mütalca yürütmüyor. 

Eski Afgan 
Elçisi Şehrim zde 

Bir Pari• gazele•İnin mütalea81 
Jour - Echo de Paris gazetesinden: 

(Ba.§ı 1 ncldeJ 
Epyece bir zaman Türkiyede 

yaşadım. Bu güzel memleketten 
hiç unutamıyacatım tatlı hatı · 
ralarla ayrıhyorum. Vazifemi ifa 
sırasında, Türk n1atbuatından 

ıördüifim yardımlan bilhassa 
kaydederim. Türk matbuatmın 

memleketime ve Tilrk • Afıan 
d!)ltluğunn karşı gösterdikleri ya 
kın alakaya bilhassa teşekkür e· 
derim.,, 

Sultan Ahmet Han Karadeniz fır-

İ§te bu yazımda edebiyatçı a~a
bey ve ahlalanmdan dilediğim. 

) nlnız benim değil, bir çok mes· 
lekdaşlarımın idealini teşkil eden 
ve memleket edehiyr.tına cidden 
faydaları dokunabilecek olan bu 
kliiplerin kurulması i~in lazım ge· 
len tescbbiis ve ta\'assutlarda hn· 
hınmaları ve bu emelirnizin tahnk 
kukuna yardım etmeleridir. 

Mussolini, İspanyadaki emellerinin 
yıdnız Bolşevizmin ezilmesi olduğu· 
nu tasrih etmiştir. Bu maksat hasıl 
olunca, bundan istifade etmek iatiye
cektir. Bize karşı, haklı veya haksız 
olarak, İtalya "istlyen,, vaziyette
dir. İspanyol topraklannın tehlikesi 
gibi bir kozdan kendi kendini mah
rum edeceği nasıl tasavvur cdilebi • 
lir? Hiç şüphesiz evvela bizzat İspan hnalı olduğu için Moskovaya kara 
yollara güvenmek icap edecektir. Fa yoluyla gideceğini ve Ankara elçili
kat varılacak netice aç1ktır: Burgos· ğine tayin edilen Afgan Hariciye 
ta hazır bulunmaklığımız lazJmdır. Nazın Muhammed Hanın şu -
Son saatte geç kalmış vaziyette kal- ı batın ilk haftası kinde geleceğini 
mamabyı&.,, • söylemiştir. 

hizmetçi bulunamı. an bir piya.~nda 
dadı bulmak ne kadar güç olduğunu 
pek kolay takdir edersiniz. Bir yav· 
runun doğar doğmaz, dili, dini, iti· 
yadı, siyasi umdesi ayn bir yabancı· 
ya verilmesindeki mahzurların pek 
te az olmadıiını kabul etmek zarn· 
retindeyiz. 

raberlik hissid'r. y, 

Milli Müesseseler 

Barem Kanunu 
Ankara - Bütçe encümeni bareJ11 

kanunu projeleri uzerindeki tetkik• 
!erini bitirmiştir. Sermayesinin yuı
de ellisi devlet tarafından ödeneli 
müesseseler hakkındaki barem pro
jesi müzakere edilirken bu proje çe'V• 
resine girmiyen müesseselerimizden 
birisinin umum mudurü de encüme
ne davet edilerek mütaleası dınlen· 
miştir. 

Bu yabancı dadılara çocuklannı 
emanet edenler, §uur sahibi olmağa 
başladıkları andan itibaren yavrula

rının dadılariyle olan münasebetle· 
rini iyit'e kontrol etmeleri ne kadar 
temenni edilse azdır. 

Bütün bu miilihazalar ıırasınd3 

hatınma gelen şu noktayı Kızılay 

miiessesesinden ve onun tabii mercii 
olan Sıhhiye Vekaletinden dilemeyi 
liizumlu buldum.: 

Bir vakitler yabancı ellerde olan 
hastabakıcıhğı da bugün hastabakıcı 
mektebi sayesinde tamamen olmas3 
bile bÜl'Ük bir nisbette Türk kadın
larının eline geçmiştir. Acaba bu mii 
essese bugiinkü çocuk bakımı ilıni-

n in esaslı noktalarını bilen Türk da· 
dıJarı ~·etiştiremez mi? 

Ben bunun pek mümkfin ve yine 
o nisbctte faydalı ve hatta lüzumlu 
olduğuna son tetkiklerden sonra ar
tık tamamen kani bulunmaktaynn. 
Ve bu temenniyle bütün çocuklu 
Türk ailelerinin dileklerine tercÜ· 
man olduiuma da eminim. 

Frankist er 
Barselona da 
Girdiler 

(Ba11 I ncide) 

General Miaha'nın •Özleri 
Londra 15 (A. A.) - Sunday Ch • 

ronicle gazetesi, son nushasında ge -
neral Miaha'nın şu beyanatını neş • 
rediyor: 

"Adamlarımızın haleti ruh iyesi, 
mahrumiyetlerinin derecesi ne olur· 
sa olsun, ve Frankonun yabancı kı · 
taatının indirdiği darbelere ratmen, 
hiç bir zaman bugünkünden daha iyi 

Projenjn aldığı son şekle göre Os· 
manh bankası kanun hükümlerinin 
dışında bırakılmıştır. Ancak proje
leri heyeti umumiyeye sevketıniştir. 
Maamafih kış tatilinden evvel müza· 
kere edilebileceğine ihtimal ven!mc
mektedir. 

Fransa Harp 

Tayyaresi lmalcStını 
Arttırıyor 
Paris, 15 (A.A.) - Hava Nazın 

''Guy Lachambre,, matbuat mümes
sillerine Fransız hava endüstrisinin 
tensiki ve askerı makinist ve pilotla· 
rın yetiştirılmesi hakkında dikkatP 
şayan malumat vermiştır. -

Fabrika heyeti umumıyeslnin ~ 
ranmasına ba lanmıştır. 1938 s~ C: 
zarfında harp tayyarelerı inşaatı 1-v. 
da 41 den 80 e çıkmıştır. Tayyarclu 
rin cinsi yüzde yuz nısbctinde ıslah 
edilmiştir. 

Çünkü şimdi çıkarılan bütün tay
yareler son sistemdir. 

Diğer cihetten 1937 de 380 parça· 
dan ibaret olan talim tayyarelerinin 
adedi 1939 da 1000 e çıkarılmıştır. 

Balkan Bisiklet 

Kongresi Toplandı 
Sofya, 15 (A.A.) - Balkan bisik

let birliklerinin kongresi dün burada 
Dahiliye nazırının bir nutku ile açıl· 
mıştır. 

K B lkan devlet · 1 · olmamıstır Hiç bir zaman teslim ol· ongre, a reıs erıne 
mavacai.z.' Frankoya taze kuvvetler tazim telgrafları gönderilmesine ka· 
ve~ildi. Bizim adamlanmız ise iki rar vermiştir. 

1 sened!r harp bölgelerindedirler. Bu - Kongre, bisik e~ sporunun tam.imi 
gün kıı!ndilerinden yeniden taarruz ve her sene şamp.ıyonluk müsabaka
etmel~rini istedim. Müracaatıma a • lan organize 

1 
edılmesi maksadıylc 

• . ·. bir Balkan an aşması tesisi meselesi-
sıl bır surette ~uka1beI1e ettrııhıle1r. ?~ ni tetkik etmektedir. 
hal, askerlerimın ha et yesını azart si - .. 
göstermektedir. Hükumet ordusu, ~ongekret'.rp e gunu mesaisini 

bitırec ı · 
modem techizat, tank, tayyare ve -----
büyük toplar temini için Franko ka· 
dar kolaylıklara nail olsaydı, harp 
şimdiye kadar bitmiş olurdu. Fakat 
bu kaynaklardan mahrum olarak da 
ve her şeye rağmen zaferi elde ede· 
t'eğiz. Düşman son kozunu oynuyor. 
Muvaffak olamazsa, maneviyatı ne 
olacaktır. Buna mukabil davasının 

hakkından emin olan kıtaatımız so • 
nuna kadar dayanacaklardır. 

Katalonvada ilerlemelerine mUsa -
ade ettik .. ZirA burada mukavemete 
tevessül etmekle boş yere bir çok te· 
lef verecektik. Fakat düşmanımızın 
burada itcal ettiti her kiloınetre mu 
rabbaına mukabil Estraınadure ve 
MadriJ ceph~lerinde arazi işgal et • 
tik. Askerlerimiz amatör delildir. 
Gençler hile muharebe yıllarının ver 
diii tecrübe ile sertleşmiş bir harp 
veteranı haline ıelmlşlerdir. Olgun 
yasta insanlar mafhip edilem~. Si
lah ve mühimmat istihsalitımız orga 
niz.e edilmiı ve muntazam bir tarz -
da cereyan etmektedir. Bu hmıusta 
yabanl'ı kaynaklara bağlı değiliz. Sa 
kin ve nihat 7afere kani bulunuyo • 
ruz. HükUınet ordusu mağlüp olma-
mıştır ve olmayacaktır.,, 

Çele Komünistleri 
ve Sovyet Rusya 

Prag, 15 CA.A.} - Prag hükumeti, 
Moskova hükumetine müracaat ede
rek, Sovyetıer Birliğinin Çek komii· 
nistlerini ne şerait altmda Rusyayı 
kabul edebileceğini sormuştur. 

Sovvet hükumeti, bu bapta bir ka· 
rar vermek üzere mevzuu bahis ko
mün' stlerin mufassal bir listesirıi 
istemiştir. 

~A HABERLER 1 
Kırşehır 15 - Bugün saat ıa ~ 55 ı:c

çe iki saniye devam eden ve dipten gele~ 
orta derece kuvvette bir zelr.ele ka d~!l 
rnS..Ur. Hasar yoktur 

e Şam 15 - Sur e mecllsı 227 mil 
yoa frank tutan 1939 b tçecını tasdik r.
rniştir. 

e Londra 15 - 1 1 part s nin ~a ·o· 
mltesi bir halle ceph i t kili h kkınd -
ki projeyi üç muhıılifC k rşı 17 reyi 
reddetmiştir. 

e Berne, 15 - Bir t k m İ sviç e kim
ya müstahzaralının Polony Yn ith llnd 
alınmakta olan gü!Tlrük rt' ıml<-r l n n in
dirilmesi içln te ebbÜ lcr Y Ptlrn ı feci -
ral mecllıçe tas\ ip ed lml tır. 



16. 1 - 1939 

GRiPsiz 

16 lkincikanundan 23 lkincikcinuna Kadar Kalkacak 
Vapurların isimleri, Kalkıı Gün ve Saatleri 

ve Kalkacakları Rıhtımlan. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

1 İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hatbna 

Ayvalık hattına 

İzmir sürat hattına 

Mersin hattına 

- Salı 12 de (Tarı), perşembe 12 de (Aksu), 
Pazar 16 da (Ege), Galata rıhtımından. 

- Çarşamba 18 de (Antalya), cumartesi 18 de 
{Konya), Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar, salı ve perşembe 9.30 da (Uğur). Toır 
hane rıhtımından. 

- Hergün 9 da (Marakazi vapuru sistemi va-
purlardan biri, cumartesi ayrıca 13.30 da 
(Trak) . Tophane rıhtımmdan. 1 

- Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (Trak), 1 

aynca çarşamb:ı ve cumartesi 20 de (Ülgen). 
Tophane rıhtımından. 

- Salı ve cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtı -
mından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nht1mından. 

- Çarşamba 15 de (Mersin), cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- Paza?' 11 de (!zmir) Galata rıhtımından. 

- Salı 10 da (Anafarta), cuma 10 da (İnönü). 
Sirkeci rıhtımından. 

Telefonlar: Merkez 
Ac:enteler 

Denizbank' Binası 
Karaköy Köprübaşı 
Sirkeci Yolcu Salonu 

42497 
42362 
22740 

. Devlet Demiryolları ve Limanları işi.etme U. idaresi !!anları 
Ankara garı gazino binası üst katındaki salonlarda yaptırılacak 

sert ağaçtan cilalı lambri ve doğrama işleri vahidi fiyat üzerinden ka
palı, zarf usulile yeniden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 7200 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı devlet demiryolla 

n •Ankara, Sirkeci veznelerinden 36 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26.1.939 tarihinde perşemJle günü saat 15 de Ankara 

da Devlet demir yollan yol dairesinde toplanacak. merkez birinci ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki &yni gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine tevdi etmiş olmalan lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 540 liralık, muvakkat temi 

T. İS BANKASI 'nın 
939 K. TASARRUF 

32,000 LİRA 
iKRAMİYE PLANI 

MÜKAFAT 
• 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26· Ağustos, 1 Eylul, 

1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

11unruı iKRAMiYELER: 11 
1 Adet 2000 Lirahk - Z.000 Lira 
5 " 1000 .. = 5.000 " 8 " 500 " 4.000 

" 16 " 250 " 4.000 " 60 " 100 .. 6.000 " 95 .. 50 " 4.750 " 250 il 25 .. 6.250 " 

435 32.000 

~-----------' T. iş Bankasına Para Yatırmakla, Yaln12: Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz • 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kunıl~ Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Sube ve aians adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~ 

· ı l ı 
Harici Askeri 

Kıtaat ilanları 

--------------------1 ı Beher kilosuna tahmin edilen fi-
yat 92 kuruş olan 100.000 kilo sa
deyağ kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. 1halesi ı5-1-93:l çar-

... "~ ............................ ..., 
şamba günü saat 11 dedir. İlk te
minatı 5850 liradır. Evsaf ve şart
namesi 460 k~ Ankar~! JtO-

--~-ceklerin 2490 saydı kanunun 2 - 3 
.Muhs:nmen bedeli 33000 lira olan aşağıda yazılı iki kalem döşe

melik derı 6.2.1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2475 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 165 kuruşa Ankara ve HavdarDasa veznelerinde sa • 
tılmaktadır. (240) 

400000 Ds1 döfe!Dellk deri yeşil 
200000 Ds1 döşemelik deri kırmızı. 

lnsaat Mühendisi • 

Alınacaktır. 
Askeri Faltrlkalu umum mtidürlüğünden: 

Alınacak inşaat mühendisinin her türlü statik hesaplarda betonar 
me ve mimaride mütehassıs olması şarttır İsteklilerin şimdiye kadar 
ne gibi işlerde çalıştıklarını gösterir vesikalarile Nafia Vekaletinin 
ruhsatnamelerini birer istidaya bağlıyarak umum müdürlüğe müraca-
atları lüzumu nan olunur. (173) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
Tamir Atölyesi ve Garai Yaptırllacaktır. 

1 - Devlet hava yollan Ankara tayyare meydanında yaptırııacak 
tamir atölyesi ve garaj inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltemeye çıka
rı}ınlŞtll'. 

2 - Keşif bedeli (26.431) lira 66 kuruştur. 
3 - Eksiltme 26/1/939 perşembe günü saat ıı de Umum Müdürlük 

binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltm.e şartname ve buna müteferri evrak (132) kuruş muka
bilinde Ankarada devlet hava yollan acentasından alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1983) liralık muvakkat 
teminat vermeleri Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göster
meleri lazımdır. Bu vesikanın istihsali için eksiltmenin yapılacağı gfuı.. 
den en az sekiz gün evvel bir istida ile isteklilerin Nafia VekAletine 
müracaatları ve is.tidalarına buna benzer yaptıkları işlere ait işi yap. 
tıklarından aldıkları, vesikalan ibraz etmeleri lazundır. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunınıyanlar eksiltmeye giremezler. 

6 _ istekliler teklü mektuplarını ihale günü saat (10) a kadar ek. 
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. (88) (229) 

Ttanbul Telefon Müdürlüğünden : 
1 _İdare ihtiyacı için muhtelif eb'adda 16 kalem kurtunlu kara 

kablosu ile 1 kalem denizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl-
mıştır. 

2 _ Muhammen bedeli (146794.20) muvakkat teminat (8590) lira 
.,plup eksiltmesi 6.2.39 pazartesi günü saat (15) de nıüdürlük binasındaki 
Satın alma kornisyonunda yapılacaktır. 

3 _ İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını 0 gün saat (14) de kadar 

zk. komisyona vereceklerdir. · 
me 4u~ şartnamesi (367) kuruş mukabilinde het' gün levazım Amirli
v• • d alınabilir. (9253) 
gımız en 

Para Birikf irenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhharsn tasarntf hesaplannda "' a 
50 lirası buJananlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qaj'ıdaki plAn 

l'Öre ikramiye daiıttlaeaktu. 

' Adet 1.000 Liralık 

" 500 " 

4,000 
2.000 

Lıre 

,. 
4 ,. zso ,. ı.ooo ,. 

40 " 100 " 4,000 .. 
100 " 50 " 5,000 t• 

120 .. 40 " 4.800 " 
160 ., 20 ,, 3.ZOO ., 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaj!ı 

düşmiyer..Iere ikramiye çıktıi'ı takdirde % 20 fazlasivle verilecek~ır 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul1 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Razi. 

ra11 farihlt"rinıff" C"P'ldlt"c-Pktır. 

f TURK HAVA KURUML' 
Büyük Piyangosu 

Dördüncü iletide: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 

Yeni tertipten bir bllet alarak lıtlrak etmeyi lh· 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun meı'ud ve bahti
yarlan arasına glrmiı olursunuz. 

maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif m·"ktuplarını iha
le saatinden en az bir sant evvel 
Ankarada M. M. V. ~ntınalma ko
misyonuna vermeleri. (757J (73) 

* Tayyare tabrika.sı için 2 adet 
plfınya tezgilhı kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Muhammen be
deli 6700 Ura. ilk teminatı 503 li
radır. Eksiltemest 18/J./939 (ar
şamba günti saat 16 da AnkElrada 
M.M. Vekaleti Satınalma komis
:vonunda yapılacaktır. Şartnanıesi 

komisyondan alınır. isteklilerin i· 
hale günü saat 15 e kadar kanu
nun 2-3 ci.i maddelerinde yazıtı ve 
saikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını Ankarada Korr.•S· 
yona vermeleri. (679) (8770) 

* Kütahyada iki garaj, Balıkesir-
de iki garaj, Ufakta iki garaj yapı
ları ayrı ayrı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedelleri 
Kütahyanın 100200 lira 89 kuruş 
Balıkesirin 47836 Ura 3 kuruştur. 
Uşakın 49115 lira 37 kuruştur. Ek 
siltmeleri Kütahyanın iki garaj ya
pısının eksiltmesi 7-2-939 salı giı
nü saat 15 de Balıkesirin ayni gün 
saat 15,30 da, Uşalun yine aynı gün 
saat 16 dadll-. Teminatları Kütah-
yanın 6260 lira. Balıkesirin 3588 
lira. Uşakın 3684 liradır. Şartna :: 
meleri KUtahyanın 501 kuruş, Ba
lıkesirin 240 kuruş. Uşakın 246 
kuru ili ur ve Ankarada M. M. V. 

• ·ıı .. • '"'" komisyonundan alına -
bilirler.Eksiltmeye gireceklerın ka· 
nuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yaulı belgelerle birlikte şarUanru 
behemehal ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Ankarada M. M. 
v. Satınılma komiayonuna Vet"· 
meleri (319) (774) 

• Beher adedine tahmin ednen fi-
yat 130 kuruş olan 14300 adet ya 
tak çarşafı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. İhalesi 8-
2-939 çar§amba günü saat 11 de _ 
dlr. İlk teminat 1394 lira 25 ku
ruştur. Evaaf ve şartnamesi be
delsiz olarak M. M. V. satınalma 
komisvonundan alınır. Eksiltmeye 

Pariıte: 

Bayan Grebert diyor ki:' 
"Uyanır uyanmaz, hemen el 

aynama sanlıyor ve yüzüm
deki buruşuk-

luklamnla çiz
gilerimin gün.
den güne kay
bolduğunu ke-
mali hayretle .. .. .. goruyorum .. 

"Bir hafta zarfında mucize 
denecek bir tarzda gençleşip gü
zelleşmeme cidden taştım. Bü
tün arkadaşlanm buna nasıl 
muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor

lardı." 
Bu usulü tatbik etmiş olan 

binlerce kadınlar, bir hafta zar
fında birkaç yaş gençleşmiş bu
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru
şukluklarla çizgileri tamamen 
kaybetmişlerdir. Alimler, buru-
şukluklanmızın ancak ihtiyar
ı ğ başladığımızda meydana ama a 
çıktığını keşfetmişlerdir. Çün

ihtiyarlayınca bazı ha
berlerini kaybeder, bu 
leyip kuvvetlendiriniz, 
azeleyip gençleşir. İşte, 

kü, cild 
yati cev 
cildi bes 
hemen t 

Viyana 
rinden d 

Üniversitesi profesör\e
oktor Stejskal'in şayanı 
keşfi olan ve BİOCEL 
ilen ve genç hayvanlar

hayret 
tabir ed 
dan isti hsal edilen cild hüceyre

asp-;1 bugün pembe ren
Tokalon kremi terkibin

lerı hül 
gindeki 
de mev cuttur. Her akşam yat-

ıPvvPl tAtsii e~iz .S 
~n:mıın ıe genç. ...... --~---.,,--...-., 

leştirir. 

rir. Bir 
Ve buruşukluklan gide
hafta nihayetinde on yaş 
nçleşmiş görüneceksiniz. 
eri de beyaz rengindeki 

daha ge 
Gündüzl 
Tokalon kremini kullanınız. Si

talan eritir, açık mesa· 
ıklaştırır ve birkaç gün 
en esmer ve sert bir cil 
Jatıp yumuşatacaktır. 

yah nok 
meleri s 
zarfında 

df bevaz 

Deni z Levaaam Satın 1 
Komfsyonu ilanları , Alma 

M.M. V. Deniz merkez satmal
syonundan: ma Komi 

1- Tahmin edilen bedeli 
ra olan iki adet romorkö100.000 ]j 

rün kapa! ı zarfla münkasası 17.2. 
ne rastlayan cuma günü 

e Vekalet binasında mü

939 tarihi 
saat 14 d 
teşckkil k omisyonumuzda icra e-
dilecektir. 

2- Beş lira bedel ile şartna
giin komisyondan alına-mesi her 

bilir. 
3-

yenlerin 
etinden b 

Miinakasaya girmek isti
belll günde münakasa sa· 
ir saat evveline kadar 
hk ilk teminatı ve ka
elerini havi kapalı tek
rını makbuz mukabilin

6250 lira 
nunt belg 
lif zarfla 
de komis yona vermeleri postada o

ikmeler kabul edilmez. lacak gec 

Leva 
Alma 

<9492) 

zım Amirli9i Satın ı 
Komisyonu ll&nları 

4000 ki Io nohut 19-1-939 perşem
saat 14 de Tophanede !s
vazım amirliği satına} -
syonunda pazarlıkla ah

be günü 
tanbul le 
ma komı 
nacaktır. 

görüle bili 
Niimun~st komisvonda 

r Çuvalları tahli~eden 
e şartile alınacak o!an 
n lstek1Uerin vüzde ıs 
rile belli ıııaattto komis _ 

sonra iad 
nohut tçi 
teminatla 
yona gel meleri f287l '475) 

girecek le rin 2490 sayılı kanunun 
addelerinde ı;?österilen ve

minat ve teklif mektupları
saatinden en az bir saat 

nkarada 'M. M. V. satın -

2-3 CÜ m 
saikle te 
nı ihale 
evvel A 
alma kom isyonuna ,.c>rmclcrı. ı 315) 



' 
RCA'iiın yeni otomatik buluşlu ahizeleri her müskü· 
!ü bir çırpıda halle.ui. 
RCA'nın piyasaya yeni çıkaulığı ahizeler radvocu• 
luğun şaşılacak icatlanndan biridir. 
Bir havadisi dakikasmda arayan, bir programı •ama· 
nmda kolla.yan radyo amatörünün istediği istasyonu 
bulmak için ne kadar titizlendiği malumdur. 
Şimdiye kadar bir düğmeye basmakla arzu edilen 
istasyonu bulabilen makineler için 250 lirayı gözden 
çıkarmak lizımdı. 

Bugün RCA'nm her keseye elverişli ve beş otomatik 
düğmeli yeni ahizeleri piyasaya çıktı. Bu makineler 
fiaJı ve mükemmeliyeti üibarile meraklılan hakika· 
len şaşırtıyor, 

Almanyada yaprlal"'ak 300 defa çalmakla 
bozulmadığı tecl"'übe ile sabit olan 

Memleketimizin tanınmış okuyucuların muvaıtaklyetle oıtu -
dukları en güzel şarkıları yalnız POLYDOR plaklarında bulacaksı-

rır'7 ~r.nm.nfnTır11 lprrJ ,, .., •<:T''1r l., ic:+,., .,.;1";'7 ................... 
~ ........................................ .-: 

ilkbahar mevsimine mahsus yeni gelecek 
Mallal"' i in erlere ihtiyacımız olduqundan 

15 SONK N NDAN T5 ŞUBATA KADAR 
Bir ay müddetle stoklarımızın büyük bir kısmım her yerde müsait 
şartlar ve mutedil fiyatlarla elden çıkarıyoruz. 

Bütün Daielerde mevsim sonu f ınatlarını bulacaksmı:z. 

Beyoğlunda B A K E R Mağazalarında 
Bir mevsim sonu ftrsatı : Istencn fiyat için en mükemmel cinstir. 

TAN 

Blldlrllen fiatlar lstan
bulda teslim içindir. 
Ta•ra için bu fiata ufak il 
bir fark ilave edlli~ 

95 modeli beş lambalı uzun ve orta dalgalarda oto
matik bulutlu yeni RCA'lar kaç lirayadır biliyor mu• 
sunuz ? ··-

VERES!YE: 
10. - Lir&Vll' 

Yeni senenın «uc:;uz nann 
yeğane otomatik maltina· 
lannı dinlemek ve fevka· 
lideliğini anlamak üzere 
hemen koşunuz. 
Sonra geç kalırsmız. 
Çünkü 95 modeli oıomatilı 
RCA'lar kapışılıyor. 

R. PA 
T. A. Ş. TARAF iN DAN . 

Ötedenberi sağlamlığı ile taninmış ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan marn tita timız 
KABOT BEZLERiNiN 

-
İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yenı satış 

fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

4 No. Tip Atlı 85 s. En 36 Metre lik 655 Kr 
4 " " " 75 .. .. ,, ,, 595 
5 " 

,, Değirmenli 90 .. .. ,, ,, 759 .. 
5 n ,, •• 85 ,, ,, 

" 
,, 726 " 

a 
" " 

Geyikli 85 ,, ,, .. ,, 731 
8 ,, 

" .. 75 ,, .. " 
,, 665 .. 

9 " ,, Tayyareli 85" " .. ) J 675 
9 " " " 75" " " .. 615 .. 

ll .. ,. Köpekli 85 ,, ,, ., ., 653 .. 
1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka· 

rıda.ki satış fiyatlarımız asgari . bir Qalya içindir. Ambalaj masarüı 

müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

-
Ağrısı Baş Ağrısı, Dis 

' 

~ ·: . . : ' . . . -

ve · Bütün lstırabları Teskin Eden 

RIP 
Bilhassa Bunlara Karşı Müessirdir. 

İs başında seyahatte evde her zaman yanınızda bir kaşı 

Bulundul"'mayı Unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, rnideyi böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 kaşe alı· 

nabillr. İsmine dik.kat taklitlerinden sakınınız ve GRİPİN yerine 
başka bir marka verirlcırse şiddetle reddediniz. 

Kansızlık, kemik hutalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara katşı 

KUVVET $URUBU 

L 1 
Her annenin bilmesi icap eden t:>ır KUVVet turuuucrur. ~o-

cuklarınıza Vitalin kuvvet turubu vermekle onları 

sağlam, gürbüz ve net' eli yetittirirainiz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANBUL .................................... .......... 

LI O 
an ti.septik 

DIŞ MACUNU 

kullanınız. Lez 
zeti ho~, dJ~le

ri inci gl':.l par 
latan Kolinosu 
dilnyada mil
yonlarca ııe

vat seve ıseve 
kullanırlar. Tel 

piln muhteviyatı teksif edilmiş olduğundan u~n müddetli! ihtlyacınw temin eder. 

1 
Büyük tüpü 40, küçük l:flpü 22l kuruştur. 

HAVALAR FENA GiDiYOR GRIPE 

KARŞI sızı KORUYACAK YEGANE iLAÇ 

jf SERİ ŞiFA 
!! Bir kaıe SEFALIN sizi .. 
ı: çabucak sıhhate 
:! kavuştul"'ul"'. 

KAT'i TESİR 
Gl"'ip - Nezle • Kırıkhk 
ve tekmil a9rılara 
karşı tesil"'İ kat'idir. 

Her eczaneden arayrnız. 1 ve 12 lik ambala jla r içerisindedir. ............................................... 
suretile fabrikada teslim asgarl olarak bir. top satış yapılır. 4- İs- K 1 R A L 1 K K A T 
tanbul satış mahalli: , Finc~cılarda Mahmudiye hanında 12 numara· "' /" ' 

dadır. - -_, Galatada, Voyvoda caddesinde, Ünyon hanında, müesseselere vı 

Tornacı . Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Kınkkalede istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır. Fabrikala

rımıza girmek isteyenlerden fst anbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikası
na, İzmirdekilerin İzmir silB.h fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum 
Müdürlüğe müracaatlan. (9354) 

şirkefü'!re yarar 13 odalık bir kat kiralıktır. Lüks odalar. mükernme 
hol. k;ı lorifer. pc:;ırıc:ö"' Müraf'.'ıı a t : 

JERANS TÜRK LiMiTED ŞiRKETi 
Ünyon Han, Tel : 43358 

Sahibi ve Neşl"'iyat Müdürü Halil Lutfi DÖRDÜNCÜ 
Gazetecilik ve Ne§riyat T. L. Ş. 

Basıldı .. ı Y T 


