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Suriyede isyan Silah Kaçakçılığı 

Tahkikatı Bitiyor 
-Şebeke Elebaşıları içinde 
Beynelmilel Şöhreti Haiz 
Bazı Diplomatlar da Var 

ihbar Nasıl Yapıldı? 

Suriyeye karf' ayaklanan CebeliJüruidaki Dürz.ü kabUelerinclen biri 

Ekrem Köniğin lstanbula 
Gelirken Bir Pasaportla 
Kaçtığı Tahakkuk Ediyor Diirziler lstikl&llerini 

ilina Karar Verdiler 
Türk adliyesini aylardanberi meşgul eden silah kaçakçı

lığı hadisesi, tahkikatı ilerledikçe, yeni yeni safhalar arzediyor 
ve bu işi idare eden beynelmilel kaçakçılık §ebekesinin faaliyeti 
bütün çıplaklığı ile ortaya çıkıyor. 

Anlaşıldığına göre, Amerikaya, Türkiye hükumeti na-

. . --., .. 
Suriye BClfC)e'kili 

Bazı Şehirlerde Suriye
F ransa Muahedesine 

u.-a ~· ~ 'U-a-a&Q;J ı'll~c O 

ALEVİLER AY AKLANDILAR 

mına sipariş edilen tayyareler mesle5inde baş rolü, Ekrem Kö
nig oynamış, ve merkezi Pariste bulunan beynelmilel kaçakçı
lık teşkilatının Türkiye ajanı olarak vazife almış ve çalışmıştır. 

Şebeke Nasıl Çalışıyordu? 

.., J J • " • • -Cl 

aedir. 
1 

Şe~ek~yi idare eden~er arasında beynelmilel şöhreti haiz 
bazı eskı dıplomat1ar ve silah fabrikaları şirketleri vardır. Bun Sahtekar febekenin büyiilı bir 

ı b d A 
cüretkiırlıkla imuuını talıliJe 

arın .en aşın. a merikalı O'Ha.ra ve Knks isminde iki meş-h 1 yeltendik!eri Milli Müdafaa 
Halep, 8 (TAN Muhabirinden) - Suriye fevkalade hadiseler ur sıma ge ıyor. Bu şebekenin Ispanya işlerinde ajan olarak V k·r . K"' ôzal 

.f . d bul Ş kullandıg" ı adam da general Frankonun gı·zıı· memuru olan Duc - e ı ımız: azım P 

ainin. terlri ve iatildil lehine nümayitler yapılırken diğer taraftan de Medina del Kompsy Mirandadır. Bu Dük, bir zamanlar A· I A l an eıın e unuyor. amda, Halepte Suriye - Fransa muahede-

da Lizkıye mıntakasındaki Şeyh Mürtit hareketi ve Dürzü dağın- ~er~ka?a bir fabrikanın satış mt;muru olarak çalışmış olan es- manya 
daki vaziyet de vahim bir devreye girmittir. Suriye vahdetinden kı hır Ispanyol asilzadesidir ve Ispanyaya yapılan bütün silah A k d • ayrılmayı iatihdaf eden bu zümre hareketi Selimiyedeki lamailt- k~~~çılıklannda eli vardır. Yine bu kaçakçılıklar arasında en l Z 6 
}ere de sirayet etmittir. muhım rol oynamış olan bir de Alman firması vardır. Silah l k J f • 

Abdülgaffar Eletraf P....,.m emrile Dürzüler Cebelidünızdaki kaçakçılığı işinde meşhur simalardan biri olan ve bu firma- nme S 1gor 
bütün Şamh memurlan eyaletin hududu haricine çıkarmıtlar ve ~~n s~hibi bulunan şah~~ Almanyanın tn meşhur silah fabrika- -o-
bu bah c bel' · •klAı• torlerınd~n Vanenberg ın 23 yaşındaki genç oğlu Walter Va- Bunun icin. Timok - Vardar-

aa e ın ııtı a ıni ilin etmitlerdir. Hükumet konağın- nenbergdır. SeJanik kanal 
dan Suriye bayrağı indirilmif, yerine Dürzü bayrağı çekilmitlir. B b I .1 l . mı yapmayı 
Bugünden itibaren Cebelidüruzun Suriye ile filen ali.kası keıil- . u yne mı e sılah kaçakçılığı teşkilatının bir çok mem- j düşünüvorlar 

. bul leket~erde ajanları vardır. Bu şebeke, her memlektten 0 mem- Haydelberg'de çıkan "Zeitschrift 
mıf unuyor. leketın yardım t k · t d . .,. t f · l h f"' G r 

f 
Hadise Suriyede büyük heyecan e me ıs e ıgı ara ıçin si a satın almakta. ~r .eopo ıtik., mecmuasının teşri-

------------- tevlit etmiştir. Halk, hiikumet mey-1 sonra da bunlan hangi taraf da- n.ısanı sayısında Tunanın Ege deni-

K 
•• K lk · 1 Al ı ı h k · zıne bağlanması hakkında m'

0

hl oy a ınma danına toplanarak v.:ızıyet hakkında t K a co para venrse oraya sat_ b. k 1 . . u m ~esul makamlardail izahat istemiş- manya a yaya arşı maktadır Bu suretle rok def bır ~aha eAılntışar etmiştir. Esasen 

Cemil Marclam Bey 

ı· · ..,. a u nus a, manyamn Yakın Şarkla 

Davamızın ~ A ki J ti • h" s·ı A hl M .. Almanyadan alınan silahlar İs- muvasalesini temm eden meselelere 

D"!'ğ ytee aft • L"~kı~efd oa unı ) a a u zaheretı• panyada hükfımetcilere Amrika tahsis edilm.iştır Makale sahibı olan 

Eh 
• • ı er ar an az ıye en a ınan ve So r I .. ,. . Rudolf Lustıg. bu meseleyi daha ön-emm ıyef I haberlerde, halktn ~ü!i~~ korku ge- .. VS et .erden .. hukumetcı - ce de mevzuu bahsetmişti. Anşlus'-

çirmekte olduğu bıldırılıyor. Şeyh G •• Al l~r,.e gondenlmek uzere alınan tan ve Südet arazisinin Alman a a 
Ya.zan: Ahmet :ACAO'CLU Süleymanürmürşit, Lfizkiyenin her o z e m ıyo r silahlar da asilere satılmıştır. ilhakından sonra tekrar ortaya a~tl~n 

tarafına hakim vaziyettedir. Çarşılar ilk T hk• bu mesele hakkındaki yazıda denUi-

C ümhurreiıi Sayın ismet 
lnönünün eline aldığı 

eon if, yani Türk köy kalkm
maıı meselesi inkılap devrinde 
yapılmıf olan itlerin en büyü
tü ve en mühimmidir. Halri
katte bu, bütün Türk vatanı
nın, Türk milletinin kalkmma
•ı demektir. Çünkü köy Türk 
vatnının yüzde aekaenini ve 
köylerde Türk milletinin yüz
de seksen betini tetkil eder. 

baştanbaşa kapalıdtr. Asi mebusu Sü- a ıkat Başllyor yor ki: 
leymanürmürşidin modern silahlarla 1 - Habeıistanda Fransa aleyhinde nümayiıler oldu "Şarkla olan iktısadi alakası hase-
mücehhez müfrezeleri Laı:kiye - 2 - ltalyanın yeni hcidiseler çıkaracağı bildiriliyor Bir kac betbaht tarafından biyle büyük Almanyanın Akdenize 
Hama~ yolunu tuttukları gibi şehrin 3 - ln9ilterede mecburi askerlik usulü ihdas edildi Türkivenin de ismi karıştırılan daha kısa ve daha serbest bir su yo· 
beş kılometre yakınına kadar soku- 4 - Jtalya, filosunu seferber bir hale koyuyormuc b' .k. .. d b . d fk" luyla bağlanması lazımdır. Çünkü: 
iarak köylere mütemadiyen baskın- s ve ır ~ ı ~un en erı e e arı şimd'ki Tuna akıntı ile kapalı bir 
lar yapmıya başlamı~larc!ır. umumıveyı mesırul eden mahut deniz olan Karaden;zden, lstanbul 

(Sonu Sa. 10 Sü. 5 te) ıskandal, esas itibarile yine bu ve Çanakkale boğazlarından geçerek 
şebekenin işidir. Ege denizine ve ancak ondan sonra 

Yeni Fransız 
Büyük Elçisi 
Bugün Geliyor Köy ve köylü me!humlannm 

ifade ctt 'kleri mana bununla da 
kalmaz: Onlar ayni zamanda bi- Fransanm yeni Ankara büytik el-
z1m iktisadi, mali ve ticari hayat- çisi B. Marsigli bu sabahki Avrupa 
larımızm da insanlarıdır. Milli ekspresile şehrimize gelecektir .. Bü
mahsulümüzün yüzde doksanı köy yük elçi buradan Ankaraya giderek 
mahsulüdür, ticaretimiz de dör.üp Reisicümhurumuz İsmet fnönüne i
dolnsıp hemen hemen o mahsıılle- timatnamesini takdim edecektir. 
rin mübadclclcrinden ibaret gibi Eski Fransız büyük elçisi B. 
kalıyor. Bu mahsuller haricinde Ponso Ankaradan şehrimize gelmiş
beynelmilcl pazarlara çıkardığı - tir. Kendisi yeni elçiyi şehrimizde 
mız mal hemen yok gibidir. B - karşılayıp Ankaraya teşyi ettikten 

(Sonu: Srı. 1 Fransaya hareket ederektir. 

1f 
, . .. . 
8. Chamberlain'in •on Parü •eyahatine ait bir inhba 

. (Yazııı 10 uncu sayfamızda); 

H··k" ı· . d.. d k d t Akdenize çıkar u ume ımız. un e av e · 
tiğimiz gibi kacakcılıktan ilk o- • Sonıı.: Sa. 10, Sü. 4 rtt) 

1 arak Vaşinf,?ton bü vük elcimi1 F-!iiii!iijiiiii!iii__.iiiimii!iiiiiimiiiiiôliıoiiiiiiôiiiiiiıiiiiiii....,-.:;:: 1 
Münir Erter.riln ve Fransız hü -
ki'ımetinin ih h~rrl::ın ile haber -
-lar olmnc:: 11P 'J,A~iC'~rle: 

DÜNKÜ SPOR 

HAREKETLERi 
Diin şehrimizde canlı spot' ha

reketleri oldu. Galatasaray Ve
fayı 0-t. Bevkoz İstanhulspo 
1'U 2-6. Fener Süleymanl~·eyl 
0-7. Hilal Topkapı:n 2-3 yen 
diler. Ma~ların hlitün tafsilah· 
m ve ~niln diğer spor haher· 
lerlnJ altıncı sayfamızda veriyo 
ruz . 

1 - MYlli Mü'1nlnn l'PkiU .1 
,,ın ;,,,..,fl8"''n ,,,. l' Pk/i[pl ,,.,;;. 
hür;;ro;in fnZ.Vr1t 2 - .'>:rıht,, 

eurnk fn,,zimi ile M;krimef 
ndınn Rahfe miihnrmatfn hu -
lunulmaBl, 3 - Bu muhaya
atta gayri meşru menfaat te
minini istihdaf ederek vazife 
ve memuriyetlerin bu yolda 

1 
suiistimali. 

(Sonu: Sa.. 1 O, S ii.. 3 de) l8!!!~!!!!!!!!!!!i!~!!!!i!!!§!!l!!!!!!!!!iiiiiii!i~J 
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Türk • Bulgar 

Yakınlaşması 
Bulgar.istanda çıkan Utro 

gazetesi, 25.12.938 tarihli nüs
hasında Dr. Burilkoff imzasile 
çıkan bir makalede, Tiirk -
Bulgar yakınltjmasından ve 
dostluğundan bahseden bir ya
zr neşretmiştir. Makaleyi aynen 
alıyoruz: 

Şarki Erdün 
Başvekili Dün 
Şehrimize Geldi 

{ stanbula müteveccfhen \ 'DJ'U· 

ra veya trene bindiğim ~a

man daima Tiirk - Bulgar münase
batını teşkil eden meselelerin tesiri 
altında bulunurum. Filhakika ilk 
nazarda göze çarpan cihet, bizim 
diğer komşularımızla olan münase
betlerimizin daha sıkı olusudur. 
Sırplar ve Hırvatlarla bb: kanker -
de~iylz. Rumenlerle ve Yı:tnanlılar
Ja aramızda hıristiyanhk kiiltürü bağ 
lan vardır. Fakat, Türklerle Bulgar
lar arasında kah bir sükun, kah nl'ı 
bir mücadele ve kilı müttefik sıfu
tlyle asırlarca iiriip giden bir ya -
kınhğ'rn te irler1 in kur edilebilir nıi :• 
Bu tesirlerin inkiır edüem.iyeccği, 

Bulgarla Türkün biribirine çok ya
kın bulunduğu hakikatl nazarı itf
hare alınacak ve Tiirklerle Bulgar· 1 

Jarm birlbhine karşı mütekabil say
gı gösterdikleri gözönünd bulundu
rulacak olursa bu Ud milletin daima 
ve her zaman anlapblleceği kadar 
tabii bir şey olmadığı görülür. Bal
kan milletleri arasındaki yakınlık -
tan bahsolunduğu bugünlerde hu yn 
Junlığm en ziyade Bulgar ve Türk 
halk "kümeleri aarsında inkişaf ef
ml§ bulundufunu söylersek, çok ya
kın olan bir hakikati söylemiş olu
ruz. 

, , . 

Bununla beraber biz Tiirk - Bul 
gar münasebetlerine alt mese)eleri 
henüz liyrk ve mümkün olan bir 

· önemle ele alm11 leğillz. Halbuki 
her iki millet '\'e memleket menafii 
banu Amirdir. 

Filhakika vatanına unutulmaz hiz 
metler Ua eden bllyük Atatürkün ce 
nne merasbnine iştirakimizle, ken
dilerinden inhll81 eden yüksek ma
kama İsmet İnönüniln seçilmesi ha
sebiyle izhar eyledfiimiz sevinç iki 
millet arasında daha iyi ve daha kuv 
vetli bir atmosfer yaratmış '\'e bu. 
bqvekWmli Dr. Kaseh>onolun elu•. 

dl dostluk ve ban~ hakkındaki be
yanatlariyle bir kat daha takviye e-
,uhntştlr. . 

Fakat bu kadarla iktifa edebilir 
miyiz? 

İyi münasebetlerin ölçüsünü, bu 
umwni çerçeve içine koııulobilecck 
olan muhteva teşkil edecektir. 

Herşeyden en·el huglinkii Türk 
- Bulgar ticareti mütemadi bir 
sukut halindedir. Bunun için orta
da arzulamnız hilafında olarak oh -
jektif bazı sebepler vardır. Bunun· 
la beraber mevcut sebep \'e engeller 
den bir kısmrnın bertaraf edilmesi 
imkin dahlllndedir \'e bunlann ye
rini, bu işte faydalı olacak kolaylık
lar işgal edebilir. Bunlan mevdana 
ıetlrmek için tarafeynin hüsnüni • 
yeti kafidir. 

Bulgar mUleti hüsnüniyet sahibi
dir ve bunu diriğ etmemektedir. 

Rumanya Orta Elçisi 

Memleketine Döndü 

Sarhi Erdün Başvekili 
T evlik Paşa 

Şarki Erdiin Başvekilı Tevfik Pn
şa dün sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Tevfik Paşa, An
karada. devlet ricalimizle resmi tc· 
maslarda bulunınu~ ve bıı ayın son 
haftasında Londrad.1 toplanacak olan 
Filistin kongresine gitmek üzere şeh
rimize gelmiş ve Perapalas oteline in 
miştir. Bir kaç giin burada kaldık
tan sonrn Londraya h3reket edecek
tir. 

Paris Ziraat 
Serg:sine Mahsül 
Göndereceğiz 

Pariste açılan zirant mahsulatı ser
gisinde Türkiye mahsullerini teşhir 
ve tanıtmak mnksadile bir Türk kö
şesi ayrılmıştır. Fr:mk'> - Turl: şirketi 
bu kö ede Türkiyede yetişen her ne
vi zırnat mahsullerinaen numuneıer 
teşhir etmek için alakadarlara mü -
racaat ederek istenilen bu nümune
leri temin etmiştir. Hazırlanan 'fürk 
mahsulatı nümuneleri Parise gönde
rilmiştir. Bunlar arac;ında palamut a
ğacının meyvolarından muhtelif nü
muneler ile kuru üzüm ve kuru incir 
ceşitleri dahi mevcuttur, Fransada 
bazı Türkiye m3.hsullerinin Uıy:1kile 

tanınmamış olmq,sı bilhassa son on 
sene içinde kalite itibarile yükselmiş 
mahsullerimiz hakkında Fransada 
lüzumu kadar propagnndn yapılma -
mış bulunması en eski bir müşterimiz 
olan Fransayı ~iyasalarımızdan u
zakla tırm1ştı. Son aylarda Fransada 
Türkiye mahsullerine karşı yeni ta
leplerin başlaması Fransa piynsalnrı
nın yavaş yavaş ve eskisi gibi Tür
kiye piynsalarile iyi ve dı>vamlı mü
nasebetler temin edeceği ümitlerini 
vermektedir. 

Fransızlar, tütiin, tiftik ve ynpnk, 
kuru sebze gibi madcfolcrimizd~n mü 
bayaa etmiye başlaınılilardır. 

Karadenizliler Toplantısı 
Şehrimizde bulunan Karadenizli -

Jer dün sabah saat 9 d:ı Eminönü hal
kevinde bir toplantı yapm1şlardır. 

Bu toplantıda Karndenizliler cemiye
tinin bir senelik f::ıaliyetine ait rapor 
okunmuş ve tasvip edilmiş, yeni ıda
re heyeti seçilmiştir. 

9 - 1 -1939 

Belediyedeki Yolsuzluk Tahkikatı Sergi Koıµiseri 
Dün Nevyorka 
Hareket Etti 

•• v 

Ogretmenlerin 

Eski Senayi Müdürü 
Otomobilinin Masrafını 
Belediyeden Alıyormuş 

İşten el çektirilen belediye makine 
ve sanayi şubesi müdı.ir:.i Nusrc:t Ku
line ait tahkikat evra1cı üzerine1 vi
layet idare heyetine verilmek üzere 
fezleke hazırlanırken gayet şayanı 
dikkat bazı ncıkt ~hıra tesaaüf edil • 
miştir. 

Salahiyetleri 
Nedir? 

S - Bnim Byoeğlu ol'lll 
mektpleri11deıı biri11de talebe 
bir kızım var. Sımfta riyazi .. 
ye dersi11i okuta11 muallim 0-
niversite talebesinden bir yar 
dımcı öğretmendir. Bu öjjref· 
men Maarif Veklileti tarafın· 
dan kabul edilen müfredat 
programma uygun eritmetik 
ve <·ebir hitabından daha üs .. 
lüll razif eler veriyor ve bu /w 
reketi çoculda,.a lıaklı göster· 
mek için ''ben bunu sizin iyi
liğiniz için yapıyorum.,, di -
yor. Bir öjjretme11in böyle bir 
harekette bulunmağa hakkı 
ııar mıdır? 

Bir aralık bclediyü tcmızlik mü -
dürlüğü vazifesini de deruhte etmiş 
olan Nusretin. ~op kamyoiları nıü -
bayaa etmek üzere bir Alman otomo 
bil fabrikasile teınns ederken kam -
yonları aldıgı sırada ayni fabrikadan 
kendi namına da bir otomobil aldığı 
görülmüştür. Nusrc! bilahare Istan-
bulda bu otomobilin masrafını da be
lediyeden çıkarmak istemiş ve oto
mobili iki ay kullandıktan sonra be
lediye riyasetine müracaat ederek o
tomobili, taksitle odenwk üzere satın 
aldığını ve bu taksitlerin ödenilnıe
sine bir yardım olmak iizere. temiz
lilc işleri faaliyetinin otomobille ta
kip ve mürakabe edilmesin:? müsaa
de edilmesinf, buna mukabil kendi
cine bir taksi ücreti verilmesini iste
miş ve müsaadeyi de koparmıştır. Bir 
muddet sonra Nusret Kulin oteımo -
bilinden bahsetmeden temizlik faali
yetini bir taksi ile kontrol etmiş gibi 
400 liralık bir mac;rnf seneclile bele
diye muhasebesine başvurar.ıık bu pa 
ray tahsil etmek istemiştir . .Muhase
be bu müracaat karşısında Nusret 
Kulinden bindiği taksilerin nıımara
larını isteyince sabık mnkine ve sa
nnyi şubesi müdürü, bu numaraları 
kaydetmediğini söylemiştir. Bunun 
üzerine muhasebe, keyfiyeti o vakit
ki belediye reisi Muhittin Üstitndaf:
dan istizan etml tir. Belediye reisi i-
- - :ar --•··· ... . .. 

da bir amir mevkiindc bulunan bir 
memur olmak hasebile kendisine iti
mat edilmesi Hizım geldiğini beyan 
etmiş ve masrafınm verilmesini mu
vafık görmüştür. Bunun üzerine Nus 
ret 400 lirayı tahsil etmiştir. Fakat 
iki ay sonra Nusret bir daha muha-

MAARiFTE; 

ÜniversitelDer 

Kayak Sporu 

Yapacaklar 
'Oniversiteliler, sömest tatilinden 

istifade ederek IJludağ.1 bir kayak 
gezisi tertip etmişlerdir. Bu geziye 
üniversite profesör ve doçentlerin -
den bir çoğu iştirak edecektir. Gezi
ye iştirak edecekler, dişçi mektebi 
doçentlerinden Orlurn ile fen fakiil
tesi ntelye ~efi tarafından kaydedil
mektedir. 
Uludağa gidecek oltln kaiilı? 15 1-

kincikanun pazar günil hareket ede
cektir. 

sebeye başvurmuş, bu seferde 500 li
ralık bir senet gösterip parayı da tak 

1 
si ücreti olarak tahsıl etmek istemiş
tir. Bu esnada kP-yfiyet, belediye tef
tiş heyetince istihbar edilmiş, beledi
ye müfettişlerinden Kazım, muhase
be müdürlüğüne yazdıırı bir tezkere 
ile 500 liralık senet mukabilinin te
diye edilmemesini istemiştir. Bunun 
üzerine Nusretin bel~diye ınus~se • 
besinden para çekmes: bir cıkmaza 
girmiştir. Eski makine ve sannyi su
besi müdürü işini bu çıkmazdan çı -
karmadan eski vali ve belediye :-eisi 
Muhittin Üstündağ da vekalet emri
ne alınmış ve iş bu safhada olduğu 
gibi kalmıştır. 

Nevyork sergisindeki 
komiserimiz Nizamettin Ali 

Evrakın fezlekesi tertip edilirken 
bu noktalardan da bahsedilmiştir. 

Fatih atölyesindeki tahkikat 

Beynelmilel Nevyork sergisindeki 
Türk pavyonunun::ı ait hazırlıkları 
tamamlamak ve orada lazım gelen 
temasları yaparak serginm vaktinde 

Belediyenin Fatihtek i atelyesinde açılmasını temin etmek üzere ~ev _ 
y~pfimakta olan tahkıknta dev~m e- york komiserliğine ta}·in edilen Öl-
dılmektedir. Bu tahkikat işile mü - .. 1 A ı ""d"' ·· N" . • çu er ve yar ar umum mu uru ı-
fettış Kazım meşgul olmaktadır. Tah zamcttı'n Al" d"" k N' k • • 1 ı, un a ·şam evyor o 
kıkat başlamadan bır .ıaft3 evvel ga- h k t t • t" . are e e mış ır. 
ra3dan on kadar otomobil çamurlu- S "d k' · 

ergı e ı pavyo:mmuzun ınşas1 ge 
ğunun esrarengiz bir surette ortadan "k" · d b' A "k 

~ .. çen ayın on ı ısın e ır merı an 
knyboldugu mufcttişlerc ihbar edil- · k ı· ih 1 d"l ·şt· N tt" · b 'hb - . şır e ıne a e c ı mı ır. ı ızame ın 
mış ve u ı ar uzerıne tahkikata Al" b · t d + d · 
b ı F 'lh k"k b ı, u ınşaa a a nezarc. e ecektır. 
aş anınca ı n ı n u kayıp ça -

C - Muallimler müfredat pro -
gramlarında gösterilen dersleri öğret 
mekle mukayyettirler. Fakat öğret -
men talebesine daha fazla malumat 
vermekte serbesttir. Bu fazla mallı -
mat h.ıkikaten çocuklar için faydalı 
olabilir. Bu sayede derslerini daha i· 
yi anlarlar. Yalnız talebeye müfredat 
programının haricinde vazife vere -
rnezler, verseler de talebeyi bundan 
dolayı mesul tutamazlar. 

• 
S - M:sırdaki Hidirliğirı 

tarihi nedir? 

murluklar tesbit edilmiştir. Fakat 
tahkikata devam erlerken ve bu is
lerle alfıkadar zevatm ifadelP.ri tes
bit edilirken birdenbire ıki gün ev
vel bu camurluklar. yine belediyeye 
ait Tophanedeki garajrla bulunmuş
tur. Burada hayreti mucip olan nok
ta çamurlukların bir köşe bucakta 
değil, güpegündüz meydanda gi'.,rünü 
vermesidir. Şimdi blr tnrafta!'l ga -

C - Mısırda Hidivlik, Mısırın Os 
manlı f mparatorluğu icrasından bu -
lunduğu zamanlarda, 1867 de İsmail 

Dün Limanda paşa :arafından tesis edil~iş .ve 9.14 
. senesmc kadar devam etmıştır. Hı -

iki Ş rket Vapuru divler, ıaos tarihinde mısır valiliği-

;;;ü~a~~e~TI'üc~etı~rrn1~-t~vzltl~ie\ıı 
tahkik edilirken diğer taraftar. da bu 
çamurlukların ne suretle Fatih ga
rajında ortadan kayb•llclukları \"e 
sonra da nasıl olup da Toohane f!a
rajında ortaya ı;ıktıkları tnhkik edil
mektedir. 

BELEDiYEDE: 

Gümüşsuyu 

Caddesinde 

Asfalt lnıaat• 
Gümüşsuyu ile Dolmabahçe ara

sında yapılmakta olan cadde üzerin
deki istimlfık muamelatı tamamen 
ikmal edilmiştir. H:ılen Gürr.üşsuyu 
hastanesinden istimlak edilen duva
rın yıktmlmasilc meşgulolunmakta
dır. Bu cadde iizerindeki mozayik 
parke kısmı da bitmiştir. 
Güınü~suyu hsstancsile y~mıb:ışın

daki knrakol istimlak edibn kısım
ların yıktırılması ve yerlerinin tc.s· 
viyesi ikmal edildikten sonr~ asfolt 
kısmın inşaatına başlanacaktır. 

• ne edilen Kavalalı Mehmet Ali paşa-
Çarp ı şf ı J ar nın torunlnndır. 

Dün sabah saat yediye do~ru li- • 8 

manda bir deniz kazası olmuş ve Şir- S ::- Denız.,.Bankm Avr!'P!l 
ke'ti Hnyrlyenln iki vnı:ıuru çm-pış _ ya go~recegı talebeler. gittı-
mıstır. kr. 1"ı? 

- . ..... " ., Al r f ·a· ._ B.nk b;u-..__,; 
Hakkı kaptanın ia:ırcsinôe KBPriiye manyaenız lllşaa'f"muliencııs ,,;e 
hareket eden 57 numaralı yolcu va- ustabaşısı yettı-mek üzere tııkı bir 
puru Denizbankm Sirke-:i önüııdf'ki müsabaka imtihanile seçtiği 15 lise ve 
!:nmandırası ya!~ınına geldif!I zaman 3kl orta mektep mezunu genç. ban • """ anın t:.~ ... ,, 
İsmail kaptanın Sirkeciden hareket bir yıllık fabrika ~'f8faı ... \i~klannda 
eden 77 numaralı araba vapurile kar tedirler. Bu müddet zarfında İngiliz· 
şı1aşmıştır. Bu ani karı::ılm;:nı-da kap- ce ve Almancıı lisan kurslanna de -
tanlar manevra ynpmak istemişlerse vam ettirilmektedirler. Bu senenin 
de aradaki mesafenin çok yakm ol - son baharına doğru Avrupaya gön -
ması bunn imkan bırakmamıştır. 57 derileceklerdir. 
numarada bulunan yolcular büyük 
korku ve heyecanla güverteye fırla
mışlar ve bağrrışmalar sırasında yol
cu vapuru araba vapurunun üzerine 
bindirmiş ve şiddetli bir müsademe 
olmuştur. Yolculardon bir kısmı de
nize atılmak için .rlmitlere sarılm1ş -
lnrsa da kaptan kendilerine tehlike 
olmadığını anlatmıştır. Müsademede 
57 numara sancak ba~ omuzluğun -
dan 77 numarada iskele baş omuzlu
ğundan su kesimine kadar yara al -
mı~lardır. 

'57 numara yava~ yavaş Köprüye 
yanaşarak yolcularını çıknrmış ve 77 
de Sirkeci vapur iskelesine ysnaş -
mıstır. 

• S-Şair Mehmet Akif hak 
kındaki nel)riyata niçin de -
vam etmiyorsunuz? 
C - Biz bu anketi şair Mehmet 

Akif hakkındaki kanaatlerin tebellür 
etmesini temin için açmıştık. Şimdi
ye kada-r çıkan yazılar bu maksadı tc 
mine kafi gelmiştir zannediyoruz. 
Gelen yazılar, ~ağı yukarı çıkan ya
zılard:ı söylenen fikirlerin bir t.nkra
rından ibarettir. Okuyuculan birbiri 
ne benzer yazılar okumaktan kurtar
mış olmak için bu neşriyata nihayet 
vermeği muvnfı kbulduk. 

Bu sebeble gelmiş olan yazılar 

maalesef bundan sonra neşredilmi -
yccektir. Ekalliyet Mektepleri 

Hakkında Bir Sual 
Maarif idaresi, ekalliyet ve ecnebi 

mekteplere gönderdiği bir tnmimde 
bu mekteplerin ne suretle ve hangi 
makamlar tarafından verilmiş karar 

larla tesis edildiğini, mekteplerin te
essüs tarihinden bugüne kadar kim
ler tarafından idare edildiğini sor -
muş ve bu idarecilere ait tcrcümei
hallerle 2 şer fotoğraflarını istemiştir. 

Deniz Ticaret miirliirlüğıi fen he
yeti tarafından yapılan rnuayenede 
vapurların aldıkları yaralar tar.ıir e-
dilmeden sefer yapnmwacakları tcs
bit edilerek ikisi d~ sefe!"den mene
dilmişlerdir. Kazanın sebebi hakkın
da tahkikat yapılmaktadır. 

TAKViM ve HAVA 

9 lkincikcinun 1939 
PAZARTESi 

Rmnanya hükumeti Ankara or· 
ta elçiliğini büyük elçiliğe ttahvil 
etmeğe karar vermiştir. Bu karar 
dolayısile Ankara orta elçisi Bay Te 
lemak memleketimizden ayrılmka • 
tadır. Bay Telemak dün Taksim Cüm 
huriyet abidesine bir çelenk koy -
muş ve öğleden sonra hareket eden 
vapurla Rumanyaya hareket etmiş
tir. 

Orta elçiyi nhtımda Rumam•anın 
şehrimiz konsolosu ile şehrimizdeki 
Rumanyalılar uğurlamışlardır. 

Gü.rıü.rı. 

~ 

R~sıı:-.~l~rl 
. 1 

=--~ 

ı inci ny 
Arnbl 1357 

GUn· 31 
Rumi• 1354 

Zilkndc: 18 Blrincikünun 27 
Gilneş: 7,26 - Öglc: l'>,27 

Mlllf Sanayi Birliği 
Toplantısı 

Milli sanayi birliği umcıni heyeti, 
senelik toplantısını bu ayın 2i sind2 
yapacaktır. Toplantıda bilhas.;,a yerJi 
mallar sergisi mevzuu etrafında he
yeti umumiyeyc izahat verilecektir. 
Öğrenildiğine göre, birlik, önümüz· 
deki yıl açılacak sanayiin ilerleyiş 

sergisi için şimdiden hazırlıklara baş 
hyacaktır. 

*Pamuklu samıyi ile meşgul olan 
sanayiciler sanayi birliğinde bir top
lantı. yaparak hariçten gelen mamul 
mensucat ile rekabet meselesi iizerin
de görüşmfişlerdir. Dün yapılan Karadenizliler toplantısından bir intıba Dünkü mü•ademede rahne alan Kabataş vapuru 

İkindi: 14,45 - Akşam: 16ı58 
Ynt.sı: 18,35 - İms~k: 5 39 

1 

Yurtta Hava Vadye~ 
Hnvn yurtta Karadeniz kıyılarile Do-

l' u Anndoluda Boluda Ege ve cenup Anıı
dolusıı bolgclcrinde ynğı§lı, dığer bl)lı:te· l ıredc kapalı ve mevzii yağışlı geçmiş, 
rüzgArlar Trııkya, Egm!n şimal ve Kn
ı'ndcnlz.in garp taraflarında şimalL I.:gı:
nin cenup kısım\annda cenubi istikamet
ten kuvvetlice. diğer yerlerde şarkt isti
kametten orta kuvvette, Doğuda zayıf, 

Ege deniz.inde şimal lodosu lstlka!'nc'ln
dcn fırtına şeklinde esmiştir. 

f ı;tanbuldn hava çok bulutlu "~<."mı", 
rllzr,fır şimalden saniyede 7-0 metre 
hızla esmiştir. S. at 14 d h, ', t ıyih.i 

759.9 milimetre idi Suhunct <''1 vJk c'. 
12.6 ve en dllşUk 4 4 s ntı r l k v led 1-



S11riyede 
Galeyan. 
l' Cl3an Omer Rıza 'D<iaRUL 

.. Cümhurreisimiz ·ı 
Yanı ve lılali Encümenini 

Yiksek Himayelerine 
Aldllar. ~ F ransanm Suri.ıyeye lstildil ,,._ 

ren 1936 muahedesini tasdik· 
"-' çekinmesi, nihayet Sariye halk1· Ankara, 8 (Tan muhabirin -
Ilı harekete getirdi ve dün Suriye- den) _ cümhurreisfmiz İsmet ~-
'iaı bir tok şehirlerinde btiklil le- nönü at neslinin memleket mu 
~de ve Fransız siyaseti aleyhinde dafa~ı ve ziraati noktai nazarın 
'lbnayişler yapıldı. dan büyük ehemmiyeti haiz bu-
Pransayı, Suriye ile yaptığı mua- lunduğunu herkesten önce gö -

iıedeyi tasdikten çekinmeie sevke- rüp takdir ederek bund~n on ~-
ilen en son amil, Fransanın müstem- ki sene evvel bizzat tesıs etmış 
lekelerine karşı bir taarruz vuJtuu oldukları Yanş ve Islah Encü -
ihtinıalinin kuvvetlenmesidir. Fran· menini bu kere yüksek himaye-
'-da bu ihti!nıalin hissolunması, o· leri altına almak lutfunda bulun 
ll1lJı Şarki Akdenizdeki mevkimi ~t· muşlardır. Başvekil Celal Baya 
lanılaştırmak ihtiyacmı arttırmış, 0 n:ı filen riyaset etmekte olduk-
da Suriyeden her hanııi tekilde ay· lan bu önemli ve faydalı kurum, 
l'alınak, yahut Suriyelilere hürriyet bugüne kadar yurtta at neslinin 
"e istiklal yolunda haklar vermek ıslah ve çoğalması yolunda ba-
latemern:•. Nitekim Framanın Suri· tl 

Y şarmıı bulunduğu hizme ere, 
J'edeki ıimdild vaziyetinin kıymeti, bu suretle, daha verimli olarak 
811riveden Cibuti'ye yardım kuvvet· 
L _ . " devam imkanını bulacaktır. 
oqinin hemen ııönderilmesi ile sabit ... l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!i!!!!!"!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
olmuş. Yani Fransa, Afrikadald 11tüı ~ 

teın1ekelerini mndafaa etmek için, Dolmabahr..e 
hrki Akdenizde fC)k kıymetli bir 3 .. 

'I' A N 

Çek - Macar Hududunda 
Dün Yeniden kanlı 

Hidiseler Vukua Geldi 
--

. 'Yaan: 'B. FELEK 

A
llah ldmleyi elden ayaktan dü 

ıürmesin. 
Allah k.imaeyi elin dil~ne dllşüı 

mesin. . 
Allah kimseyi ele dtışUnnesın. 
El var, el var. 
Birisi tuttupmuz, birisi tutundu 

pmuz. 
Biz elimizle tutanz, el de bi'Zi ta. 

tar. (Ya tutar, ya tutmaz ya! O dı 
başka bir hikiyedir.) 

_ El adamın aynasıdır. 
Dedikleri el, bu el değil işte öteki 

alem manasına ıelen eldir. (Belki de 
bu arapça ehl kelimes"nin anasıdır .. 
Nüfus kayıtlarını karıştırırsak her 
halde bir akrabalık bulunur.) 
Şimdi bu eli bırakalım da bizim 

elimizi tutalım. 
- Bu el Fatma anamızın etidir,. 

diye tezkiyede bulunmaya mah~l 
yok.El dediğin şey beş parmaklı hır 
avadanlıktır ki; insanın yarısı de
mektir. 

Bir Italyan suçluyu muhakeme e• 
· derlerken ellerini bağlamışlar: 

ltratejik vaziyeti haiz olan Suriye- H Ad• • 
ilen istifade etmek, Suriyeyi uketl a 15e51 Çekoalovak ordunına mensup bir topçu kolu 
l.ir depo ~i kullanmak ve onun için C A d Bucİapeşte: 8 (A. '.A..) _ Dün ak _ Budapeşte 8 (A. A.) - Macar A- bince zırhlı otobobili bir avcı bölü -

- Lif edemem! demiş. 
Memleketler cenuba doğru indikçe 

halkın ellerile konuşmaları artar • 
Biz de, az çok eliyle konuşanlar

dauız. 

lurlyelilerin haklannı milmldln JDel' Devlet 4S'urasın a şam yeni bir ciddi hadise zuhur et. jnası tebliğ ediyor: Haftalardanberi ğü, diğer bir ZJrhlı otomobili ve iki 
tebe tanımamak fikrindedir. Ankara, 8 (Taı'l Muhabirinden) ·- miştir. Muntazam Çekoslovak kıta _ devam eden Çekoslovak propaganda- takımdan ibaret bir makineli tüfek 

Fakat diler taraftan Frama, man- Dolmabahçede vukua gelen ve 11 va- atı ile Karpat Ukranyası çetecileri sı ve nihayet Mu~acs'a .k~rşı yapı - kıtası takip edecekti. Bu kıtaların ar
dater devlet nfatiyle Suriyeyi istik· tandaşımızın ölümü ile n~ticelenen dün saat 21 de evvelce Uzhorod adı lan taarruz Macarıstana ıltihak olu - kasından bir piyade bölüğü, bir ma
IU.ine kavuıturmayı taahhlt etmlı müessif hldisenin tahkikini yapan ile anılan ve Karpat Ukranyasının nan topraklarda bazı kimselerin ye- kineli tüfek kıtası, üçüncü bir zırhlı 
"te 1936 muahedesi ile bu taahhUdil· müfettişlerin fezlekeleri ile tahkik&.- merkezini teşkil etmiş ve Viyana ha niden kanına mal olmuştur. . otomobili ve bir piyade müfrezesi 

'El sıkt~ak dostluk, el tutuşmak 
ortaklık alametidir. 

Avuç açana dlenci derler. Yuma~ 
na hasis. 

Son zamanlarda el siyasi akide i· 
fadesi de oldu. 

"6 ifa etmek tlzere adım atmqtlr· ta ait evrak Dahiliye Vekaletinca dev kem karan ile Macaristana verilmiş Bu cümleden olarak, Kalta n~h_ı- gelecekti. 
n......an L- ileri adımım -ri almak let ..1t .. asına sevkedilmi:;tir. Devlet · d b" kaç gündenberl tahrıkat Devletine haba oerildi 

Naziler avuç ayalannı havaya 
ııösteriyorlar. 

va uu •- ~~ " olan Ungvar yakınında Macar hudu yesın e ır . 
istemesi, her f8'J'clen evvel Suriye Şurası Deavi dairc3i fezleke ile tth- dunu tecavüz etmişlerdir. müşahede ediliyord~ ~acar J~n~ar - Budapeşte, 8 (A. A.) - Roma, Pa 
1aannm ayaklandıracak '" bqiln şa- kikat evrakını önümüzdeki günlerde Hadise mahalline derhal Macar ması Riban adındakı bır tahrıkatçıyı ris ve Londradaki Macar orta elçileri 

Fa,istler kollannı ileri uzatıp el· 
lerini aşağıya açıyorlar. Komünist• 
ler, yumruk sıkıyorlar, bektaşiler se
lam için kasık tutarlardı, müslüman 
lıkta sağ eli artan tahtasına koYUD 
selim verilir. 

lait olduimnm lıldlselerin tekerrib' tetkik ve müzakereye başlıyacak!ır. takviye kıtaatı gönderilmiştir. tevkif etmiş ve bu adamı . karakola Munkacs'a karşı Çekoslovaklar ta -
~ temadisine 1ebep olaeaktır. Battl götürürken takriben 150 kışl jandar rafından yapılan tecavüz üzerine 
Sariyede lkinel bir Jl'ilmtlnln peyda J#. malara hücum etmişlerdir. Fransız, İngiliz ve İtalyan hükumet-
•lnum, orada da mlDlyetçl çetelerin Daladİer Prag e (A. A.) - Bu sabah Macar Jandarma halkı dağılmağa devet lerinin nazarı dikkatini celbetmişler-
faaliyete ~rek l'nmsn emperya· • y d lar Unguvar civannda Dohue de Çe- etmiş ve fakat taşlarla tecavüz eden dir 
bmııyıe milcadele etmeleri beklenir. Parıse ar ı koslovak hudut karakollarına taar - bu nümayişçilerin artan tehdidi kar-ı 

El öplür, sıkılır, kınlır. 
- Kırmadığın eli öp te başına koy! 

Macariıtanclan çıkarılan darbımeselini unutmamalı. Ancak 
D&n Smlyede bllflıyan ntlmaylt- Paris, 8 (A.A.) - Başvekil Dala- ruz etmi,lerdir. Yarım saat kadar sü şısında silah kullanmağa mecbur ol-

Jnin ba yolda .alan ilk Hnnı teı)til eller, saat 9.18 de Parise gelmiştir. ren bir müsademe olmuş ve bir Çe • muştur. Beş el ateş etmiş ve üç kişi 
..Wfi anılır. istasyonda Bahriye nazırı Campin • koslovak subayı ağır surette yaralan yaralanmıştır. 
Pı..-, Wr lll'llllk 9ml,edeld n- ehi, diğer nazırlat' ve rical ile birlik- mıştır. Macarlar Çekoslovak hududu Çelrlerin planlan bulmvnuf 

adyetlni muhafaza n Smiyellterin te kendisini bekliyen Chautemps ile nun diğer bir kaç noktasında d:a~ta=---.J.-~~~---~~-::~---:~ 
l~~~*i~.tatmıı1n;;~~k1~~~~;.;~;;;~sm~nm~n!Yı1MM'"iJ1rnrrmrf--:sıym""Mım1mfEerl>~y;a:an olündu • graf Ajansının bildlrdijine göre, 

\len ~ =:tqinmilş, fakat Başvekil Cezayir ve Tunus ahalisi - ğuna göre, Macar hükumeti Karpat Munkacs taarruzu neticesinde iğti -
S 

1
__.,_ fena bqllanan- nin ~bağlılıklarım ve Ukranyası hük11metine mühleti bu nam edilen Çekoslovak ordusuna ait 

'heyedn ar~ -.aıısa ile sıkı bir tekilde blrlepniş gece bitecek olan bir ültimatoum ve- zırhlı otomobilin içinte taarruza işti
lmı anlıyarak 1na tıefeb'bllsten ......, olduklannı anlatmıştır. rerek Karpat Ukranyası toprakların rak edenlerin isimlerini havi bir lis-
-.u ceçmlttir.: a-dla aleylaWe ,. Is- Daladier, istasyondan çıkarken ka- da bulunan Basiley manastırının Ma te ile taarruz planı bulunmuştur. 
uxlll lehinde yapdan nflmaylfler labalık bir halk kütlesi tarafından al- caristana terkini istemiştir. Macar Ajansına göre plan muci-
laaberiyle beraber selen clfi'er bir lıa lnflanmlfhr. • 

gazeteciler bu meselle hangi elin öpülebileceğl· 
Budapeşte r (A. A.) _Yan resmi ni tayin edebiliriz. .L-t!.. 

Çekoslovak Ajansının muhabiri Emi - Elinin bamurıyle erkek ışın• 
le Kovar Macar makamlan tarafın- kanşma! diye hitaba uAnxaıı!!Lbeo 
-- -· ~-- ~euıuıuıur. -cenB1.--e•ftTerarr. 

Bu muamele hakkında hiç bir .se- "Çekme damen nlz edip Dftadelerdett kit 

hep gösterilmemiştir. hazer,, 

Macar maıtamları ayni zamanda "GISklere açılmasın eller ki damanında-

Neue Zuricher Zeitung, ismindeki İs- dır,. 
viçre gazetesinin muhabiri Vernard Beyti etek öpene fazla nu edilme-
Citron'u da hudut haricine çıkarmış- mesini hatırlatır. 
!ardır. GelgeJ.elim; el elden Ostündilr, • 

p varmea! derler. Dofru liftır am11ı 
bu el istifi de hep ayni tertipfe kal· !her, Diin:11erin Suriyelilerden a)'l'I- • Bqveldl, uat 10,SO de Relslclbn

larak tek baflanna mlstakfl 71119· bur Lebnuı tarafından kabul edllmiı 
llllak istedikleri 'H b• JOlda faali,ete tir. s 1 

~erine dalrcllr. Relsic11mhurla bir saatten fazla gö 
Kudüste isyan Hareketi Prens· Paul ::=::::.::..:::: 

DOnf1er thntft79 bclar l>lr ~ rüfmüı ve Korsfka ile §imali Afrı"ka· 
defa ılh Surlyelllenlen ayrılmak, ya yapblt 997ahat hakkında izllbat G • ı d• 4500 A R ıeldifl kadar seçmek mlnanna dl enış e ı, rap umanyaya :!~!:!~me kömür, sözil bundan 
dlı Suriyelilerle beraber )'lllUftak vermlftir. 
tepbbllslerlnde ba11111111at"lardu. Neşredilen btr tebllğde Ko~ka ve 
l>tlrdler arasmda henls mnlıep tesl· pmaıi Afrika halkının Bqveldl hak· 
ri altında baluanlar ve meslıep kay• kındaki samimi tezahüratı kaydedil

Tevkif Edildi Gitti ı.u~!::.ı~~~ •armaı. •ır -
Ell bayraklı töhretl, pmat8t!llann 

aısını milli bnılan •tan tutanlar, mektedir. Kudüs, 8 (A.A.) ..:... Kudüste gale
aynlmak taraftan oldaklan halde DaJadler, relsicümburun yanından yan tekrar başgöstermiştlr. Dün de 
lnilH f11111'lan olpnlapn Dtlnl'-~ çıktıktan 90nra derhal kabine_ ":ka- bir takım hldiseler kaydedilmiştir. 
Arap bh-Hii lehlndedirler. Dtlnil~r daşlarile temasa gelerek snlı gunu fn Memleketin muhtelif noktalannda ve 
dağında bu iki cereyanın çarpıtnaak· gil1• nazırlarile Parlste yapılacak bilhassa Nablus ve Safecl mıntakala
ta olduta apaçık ıörlntlyor. Hatıl müzakereleri parlimentonun ~z- - nnda Asilerle askeri kıtalar arasında 
hu iki cereyan Dilrzilerin bapnda bu namesini ve kabine toplantısını goruş vukubulan çarpışmalarda bir kaç ki· 
lanan Atraı ailesi içinde de kendini müştür. şi ölmüt ve yaralanmıştır. 
r&stermekte ve bu ailenin bir kumı ~ Bir İngiliz asked katledilmiştir. 
birlik taraftan oldufa halde bir kıs- ı KISA HABERLER 1 Jf. 
bu "DUrzillti her pyln fevkinde tat- Kudüs, 8 (A.A.) - Asilerin ga1e-
llıaldadır. yanı tekrar olduk~a geniş bir mik -

Suriye meselesi bi'r kaç keredir VaJ10V• - Hariciye nazın B. Beck, yasta kendisini göstermesi üzerine 
W.u sütunlarda anİ.ttJiunu ıibi en refakatindeki zevat ile Vllllovaya dön - hükibnet memurları şiddetli tenkil 
~etin safhasına Klriyor. milftür. tedb1ı:lerl ittihaz ve tatbikine teves-

'-l • klln Salnt Pi sül etmiflerdtr. Hükıimet memurları, 
Gelen haberlerden anlasılan u r Moskova - Moskovad• - eml k tin · li d k · d 

lıalya, Roo•eoelt'in Y ahaJiler 
haklnnJalıi ıelrlillerini 

lcabul ediyor 
Roma, 8 (A.A.) - Emin bir mem

badan öğrenildiğine göre Kont Ciano 
Amerikanın Roma sefirine, Faşist 

memleketlerden Yahudilerin hicreti
ne dair bir kaç gün evvel Roosevclt 
tarafından yapılan tekliflerin İtalya 
hükumetince dostano bir zihniyetle 
tetkik edilmekte olduğunu bildirmiş
tir. 

Macaristan da 

Alman Aleyhtarlığı 
k • 11 rl l - n. d 1 uı Kiliseleri Sovyet memurlıt- m e e şıma n e V'? mer ezm e 

llo ta, Sunye i e n yen muea e e- erre ve Pa ib d t ··h· "kt rd 3 i t ldf + • 1 
1erden ürkmiyerek hürriyet ve iıtik· n tarafından lstenildiJi zaı;;~ .... .=. ~ e- md.u ımB mı kal! 11 b5

1
• ev e .mı.ş er- Budapeşte, 8 (A.A.) - "Havas a-

1AI davasının ükledix.:ı f-.1-L•-hkla· decek kimSelere açılmaya ...--... ı . ır. u tev at, i na.cısı Nasıra ve 

d 
Y d a• -..IU" e Tulkaremde yapılmışttr. jansı muhabirinden.,: 

l'a ayanacaklan ır. KlaJpeda "Lltvanya,. _ Direktuar, Is- Halihazırda mevkuf bulunanların B. İmredy ile miktarları bir mil-
Suriyelilerln de Filiıtlnliler gibi tlfa etmiftlr. Mamafih yeni dlrektuarın adedi 4500 kişiye baliğ bulunmak~a- yonu tecavüz etmekte olan "bunla-

1.tıtiin Arap dünyasmın müzaheret tayinin• kadar vazife balında kalacaktır. dır. Bu mevkuflar l(I tahşıt kampına nn yansı az çok Macarlaşmıştır,, 
\re teveceühünden emin olarak mil- e .... l dağıtılmıştır. Sad~ Akka kampında ve nasyonal sosyalizm prensiplerini 

Belgrat, 8 (A.A.) = Naip Prens vasfı olduğu ıılbi, eli maşalı tibirl dı 
Paul, Kral Karol'un daveti üzerine kavgacı ve ıirret hatunlara alem ol· 
bugün Rwnanyaya gitmiştir. Kral muştur. Hanımeli. Bir çiçek adı oJ. 
Karol, Prens Paul'un şerefine bir av duğu için şükür ki ''Bayan eli,, hali
tertip eylemiştir. ne getirilmedi. Yoksa hiinklr belen· 

Naip Prens Paul'un Bükreşe yap- di ııibi bunu da bir siyasi istihaleye 
tığı ziyarete büyük bir ehemmiy~t tabi tutsalardı, kokusunu bilmem a
atfedilmektedir. Hususile ki, 1338 ma, ifade çeşnisi hemen değişlrı!I. 
teşrinisanisinde Kral Karol'un bir El vermek, el uzatmak minımna 
av da~etine Prens Paul icabet etmiş, dejtil, kifayet etmek anlamına gelir. 
Kral . ıs~ bu ziyareti henüz iade et- El vermek deyince hatırladım. 
memıştı: Bir hasis herif ıuya düşmüş. YOz-
Resmı mahafilde, bu ziyaretin ka- me de bilmivor. Kurtarmazlarsa a-

f h • . . ' ıye~ ususı mahıyette- olduğu ve lecek. Kenardakiler muttasıl: 
hatta saray nazınnın bile Prens _ Ver elini! diye bağanrlarmı~ 
Paul'e refakat etmediği ehemmiyet- Likin herif ver sözünü i~ifnce, bir 
le kaydedilmektedir. türlü yaklaşamaz. Suyla nevmidane 

Bununla beraber, Belgrat siyasi cedelleşirmiş. Nihayet herifi tanıyen 
mahafilinde mühim siyasi meselele- biri bu hali ııörmUş ve hemen su ke
rin görüşüleceği ve bilhassa Ruman- nanna yaklaşıp bağırmış: 
yanın Italya hariciye nazın tarafın- _ Tut elimi! Sudaki bunu duyun
dan Yugoslavyada yapılacak ziyuet- ca hemen koşmuş ve uzatılan eli tu
ten evvel müttefiki Yugoslavya ile tarak canını kurtarmış. 

temas etmek istediği beyan olunmak ---=ı:ı========-===..-
tadır. e d 1 ed ki rl b-- tm ld- Cekoslovak)'anın Paı.. or 8 talri etm k hakkım · t ..ı.. b a e e ece e te IQ"uz e eas.c- Pr-. - da azitesindeıı 1000 kadar mevkuf .,ardır. P e 18 emC"Ate u-

tlir. Hattl az cok vunh ile ıirülen elçisi QzisJd, pek yakın v Hükumetin bir kararnamesi, ecne- lunan Macar Almanlarının lideri lkt t V k.d!.I ti d 
bir nokta, Fra~sanın Suriye halkı· ayrılacaktır. bi memleketlerdeki mialteciler<? bıle Franz Basch arasında müzakerelere ISa 9 U 9 ft e 

Elcizığ Saylavhğı 
Ankara, 8 (A.A.) - Boş olan E

liziğ mebusluğu için 8.1.939 razar 
günü yapılan seçimde Parti namzP
di olan Ziraat bankası müdürler'n -
den Fethi Altay ittifakla Elazığ 
saylavlığına intihap olunmuştur. 

llın hakettikleri hürriyet ve lstildili • Parkerdam ''Kallfornlya., - Dü~ 830 şamil bulunmaktaclır. Bu kararna:ne. girişileceği şu sırada B. İmredy, "Ma 
\>ermek i~in Suriye halkını sillh kuv kilometre uzunlutunda bir su bendırun memleketi pasaportsuz olarak terket- car hayati har~eti,, nin yani hiakıi 
\>etiyle susturmayı tercih edecek o- açılıı resmi 7apılm11tır. Bend Los .Anı•; miş olan ve yahut pasaportunun müd metin siyJSetine taraftar olanları 
.. '' ... • deti inldza ettikten sonra dahi ecne- ır araya op amat>a ve ermanızma 

Mübayaa Komisyonu 

Kuruluyor ı••rsa Tunus ve Ce•.ayirde Arapl•-n les ile Kalifomlya aahi1lerinedde kkAtiın 1 b" t 1 ır. C · 
'" ' hi 1 1 rl ihtiyacını temin ece r. 
uağblığı yerine daha başka sere ~ n su.,_ dolara mal olan bu bend, bi memlekette ~kamet etmekte bulu- karşı koymağa matuf bir organizas- Ankara, 8 (TAN muhabirinden\ -
L • • bi -' t te 200 m...,on ı 
~arşılanmak gıbı yeni r va:uye suyu dakikada H0.000 litre hesabl7le çöl- nan kimselerin kaffeslnden FiUstin yonun teşekkül etmiş olauğunu bil- İktisat Vekiletl devlet mübayaala-
lhdas etmiş olacaktır. Çünkil Arapı ıerln ve dalların arasından sevkedecek· tabiiyetini nezetmektedir. dirmiştir. nndan komisyonculuğun lAğvI hak 
b"tliği cereyanı günden filne kuvvet- tır. Asiler, Yahudilerle, İngilizler oley- Bu hareket, general Eugene Ratz kındaki İcra Vekilleri Heyetince ve-
lenmekte ve Suriyede bili ı&steren I hindeki hareketlerine müvazi olarak ile nazırlardan Andre Jarosi ve eski rilen karann tatbikına bir başlan -
hir hadise, kendini yalnız Tunus 'H plqmak üseredi~. k 

1 
taki e- "isyan dütmanluı,, olan Araplar ve nazırlardan Balint Honan tarafından gıç olmak üzere Vek8let şubeleri de 

Cezayirde değil daha 11zaklarda Jds. Fransanın Sunyeyeafınaq bi bıp• bilhassa bunlardan haydutlukla müc idare edilecektir. Hareketin esaıı ga legelernden mürekkep bir komisyon ' d v • ·yaset, iki tar r ,nne 
lettirmektedir. ecearı il alt kat'! vui7etl tayin e- rim olanlar aleyhinde de faaJiyette yesi, Macar ırkmuı etnik vahdetini teşkiline karar vermiŞtfr. Komisyon 

Hillisa Fransa Suriye meselesi yft· karp alac bulunmaktadırlar. temin etmektir. İktisat VekileU tarafından yapılacak 
llllnden bütiln Araplık llemlyle kar- deeektir. 

mübayaalara ait husustan gözden 
geçirecek ve icap eden esaslan h:ı
zırlıyacaktır. 

İktisat VekAleti bir sirküler ile fc 
ra Vekilleri heyetinin bu kararmı teş 
kilAtına bildirmiş ve bu kararın bir 
an evvel ve ehemmiyetle tatbiki için 
hazırlıkların yapılmasını istemistir. 
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Istanbulda da ay 
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. . 

fi 

Şişlide Mahmudu 
Çiğneyen Şoför Yakalandı 

Mahkemeye Verildi 
Yetişmesi Mümkün 

Z iraat kongresinin kararların 
dan büyük bir hakikat daha 

belirdi. Yurdumuzun Karadeniz 
mmtakasında 30 • 
40 bin hektarlık 

~ 
L<t? geniş bir saha 
'1f;:ı!.3! çay ziraatine tah-

o/ cris edilecektir. Ri 
ıj re vilayetincr.n ik-

ı.fJi1~~ 'im ve toprağı 
............ ~ çay yetiştirmek 

için çok müsait -
tir. Yapılan tec
rübeler muvar -
f aldyetle netice 
lenmiştir. Zira

at Vekfıleti, mütehassıs arkadaşla
rımızı bu işe memurederek, çok ye 
rinde kalkınma tedbirlerinin baş
lnagıcmı Rizede denedikten sonra, 
çalışma sahasını genişletmiye ka
rar vermiştir. Çalışkan Rizeliler 
çay gibi kıymetli bir mahsulü ye
tiştirmek için bütün gayretlerini, 
bütün enerjilerini sarfetmeğe ha
zırlanmışlardır. 120 dönüm üzerin 
de yapılan tecrübelerin neticeleri 
yurdumuza her sene ild milyon .U
ra kazandıracak mahiyette tebe! -
lür etmiş ve ekonomik vaziyet ve 
icaplıınna göre bu kazanç hi!:bir 
ziraat mahsulünden alınamıyacak 
!kadar ehemmiyetli telakki edilmiş 
tir. Ziraat Vekaletinin, kalkınma 

planında çay için ayırdı;tı mevki 
kongre müzakerelc.-inde takdirle 
ikarşılanmıştı. Çay ziraati, Türki
yeye yeni bir topr~ mahsulü da
ha kazandırmış olacakhr. Bu mah 
sul hem Rizeyi ve RizelUeri ihya 
edecek, iş hacmini arttıracak, hem 
de, her sene harice giden iki mil
yon liramız tamamen memlekette 
kalacağı gı'bi komşu memleketle
re de ihracat yaparak döviz alabi
\pceğiz. 

.ay nereclen geldi 

Ç ay fidanlan Batumun umu
mi harp sonlarma doğru iş

galimiz altına girmesini müteakip 
mandalina fidan
larile birlikte Ri 
ze ziraat memuru 
tarafından ilk de 
fa olarak Batum -
nan Rizeye getiri 
]erek dikilmiştir 
Batum çayının, 

mandalinanın Ka 
radeniz mıntnka
sında ve bilhassa 
Rizede yetişebile 
ccğini o srralarda neşretmekte 

bulunduğumuz Bahçıvan mec 
muasında yazmış ve Zi -

raat Nezaretinin nazarı 

Bir çay liJanı 

:························~ f YAZAN: f 
i Lut/ i Arif i 
ı • 
f Kenber f 
•••••••••••••••••••••••••• 
tlr. Bu kasabalarda imalathaneler 
mevcut su ile işliyecek ve elektrik 
istihsal edilerek, çay elektrik fırın
larında kurutulacaktır. 4-5 sene i
çinde 30 bin dekarlık çay bahçe
leri teessüs etmiş bulunacaktır. Son 
hafta içinde Rusyadan satın ah -
nan on bin kilo çay tohurnundAn 
başka daha 20 bin kflo tohum alı
narak çay yetiştireceklere ve müş
terek fidelik yapanlara tevzi olu -
nacaktır. 

Çay ağacı elli sene kadar mah
sul verir. Rizede yetıiştirlen çayın 
kalitesinin ve kimyaca terkibinin 
Hint ve Çin çaylarına muadil ol -
duğu yapılan müteaddit tahli111er
den anlaşılmıştır. Her dönümde 
bin agaç bulunacaktır. Bir dönHm-

den yüz kilo yaş yoprak alınır. 

Yüz kilo yaş yapraktan 25 kilo ku
ru çay elde edilir. Yaş yapr~ğın 

kilosu 30 kuruşa nlınacnk bu su -
retle köylüye dönüm başına 30 li
ra kazandırılacaktır. Devlet bu su 

Hudut ihtilafları 

Kaldırıldı 
Kızılcahamam (TAN) - Kazamız 

kaymakamı Hamdi Onay, mal müdü 
rü Remzi Bilgi ve ziraat memuru Sa
it Knracaden mürekkep bir heyet, 
hudut ihtilafı yüzünden bir türlü ge
çinemiyen ve müessif vakalara da se 
bep olan köyleri gezmişler, ihtiltı.fa 

sebep olan araziyi tesbit etmişlerdir. 
Her köyün hududu ve hakkı mukte
sibi tesbit edilmiş, krokiye geçirilmiş 
tir. 

retle kurumuş çay yaprağını 120 
kuruşa almış bulunacaktır. 20 ku
ruş dahi imaliye masrafı hesap 
edilirse en haHs çayın kilosu 140 
kuruşa mal olacaktır. Çayın ki
losundan alınan gümrük ve istih
lak resimleri 145 kuruştur. Şu hal 
de nefis ve halis çayın istihsa 1 fi
yatına bu miktarı ilave edersek 

3,5-4 liraya satılan adi ve mahlut 
ecnebi çayı yerine daha halis Türk 
çavını 285 kuruşa toptan satmak 
mümkün olacaktır. f c:te bu suretle 
her sene iki milyon liramt7. mem
lekette kalmış oluyor. Rizeliler 
çay işini pek iyi anladılar ve bu 
işe f ev kala.de ehemmiyet vermlvc 
başladılar. 

Boğaziçi.nele çay 

1 lkbahar, yaz ve sonbahan 
yağışlı olan fstanbulun Bo

ğaziçi mıntakasrnda da çny fidanı 
yetişebilir. Bu 
mmtakada qeniş 

ölçüde çay yetiş
t:irm<'ğe arazinin 
"larlıiit ve fazla 

~~\ı{;~!~~ "'ahrelerin mev • 
J ·ııdiyeti mfıni ise 

de mıntak~ntn 

denizden 100-300 
rnetre yüksekl 1k-
1P o1':ın sathi ma
ilJıedndc de cay 

bahçeleri tesis etmek miimktin • 
dür. Hatta Bopazda oturanlar ken
di süs bahçelerinde çav fidanı ye
tistinnek suretile caylannı kendi 
b;ıhçelcrirı<l<'n fomin edebilirler. 
Bilhassa Bı>vkozun Akhaba, De • 
reliği, Büyükderenfo Bentlere gi
den bir kıstm ara:z:işiııcie çay firlam 
mükemmelen yetisebilir. Yalnız 
oralardak~ cn1ılıkları bozmak ve fi
danı bcsliycbnccck tarzda ıırazivi 
haz:ırJ:ım:ılr l~ ·7TmN1r rınr voti<:tir. 
mek istiveceklere kolavlık olmıık 

Ü7.ere her istedikleri malU· 

matı vermeğe amadeyiz. Ziraat Ve 
kaletiniJl de bir an evvel çay kanu
nunu hazırlıvarak bu sene Büvük 
Millet Meclisinden geçirilmesine 
himmetlerini bekleriz. 

Şişlide Küçükbahçe sokağında o- f na düştü. Ben ilk defa durmak iste-
turan 42 yaşında Mahmuda evvelki 
gün bir otobüs çarpmış, Mahmut öl
müş, otobüsün şoförü kaçmıştır. 

1 Bu otobüs, 3057 numaralı Şişli 

- Fatıih otobüsüdür. Şoförü Habip 
dün yakalanmışhr. Doğruca ciirmü
meşhut mahkemesine gönderilen Ha 
bip heyeti hakimeye hadiseyi şöyle· 
ce anlatm1ştır: 

- Sabahleyin Taksimdeki ben· 
zinciden benzin aldıktan sonra ş=ş
liye doğru gidiyordum. Süratim 25 
kilometreden fazla değildi. Kür.ük 
bahçe sokağının ağzına yaklaştı~m 

sırada karşımdan bir tramvay geli
yordu, onun iQin arabayı fazlaca sa
ğa almıştım. İşte bu srrada Küçük -
bahçe sokağı içerisinden kosa koşa 
gelen bir adam bütün kuvvetile oto
büse çarptı, ve arabanın sağ tarafı-

Nafaka Vermedi 
Diye Koc s nın 
E~yasını Çalmı~ 

Şehremininde oturan arabacı Kii 
znn dün zabıtaya müracaat ooerek 
araba talomlnrmm çalındığıru id
dia etmiş ve yedi ay evvel ayrılmış 
oldul?u eski kanst Saideden şüphe et 
tiğjnd de ilAvc eylemiştir. Biraz son
ra karakola celbedilen Saide koca· 
sından avnlrrken mahkemenin ka
rar verniği rıa.f akayi Kftznnm öde
mek ist<'mcdiğinden takımlan kım

di aldığım söylemis ve onu tahkir 
etmiştir. Doğruca Sultanahmet sulh 
ceza mahkemesine .ızöndrrilen ~Pİd? 

nin sucu sabit görülmüş ve 5 giin 
hapsi ile 1 lira para cezası ödeme
sine karnr verilmiı::tir. 

Pnl fC:TC' • 

Oto ob ·ı Kazaları 

dim. Ve biletçiye adamm ne oldu
ğunu sordum. "Galiba öldü,, dedi. 
Ölüm haberini duyar duymaz hkbir 
kabahatim olmadığı halde müthis 
bir heyecana kapıldım. Ve arabayı 
bırakıp kaçtım. Ben 25 senc1i~-t şo· 

förüm. Henüz hiçbir sabıkam yok
tur. 

Dinlenen şahitlerden ücünün ;. 
fndesi Habibin ·iddiasını teyit t'der 
mahiyette olmasına rağmen v,..rilen 
keşif raporunda arabanın 30 kilo -
metreden fazla bir hızla gitti~i nn
laşı1mğından Habibin duruşmasının 
mevkufen yapılmasına karar v=-ril . 
mis ve keşfi yapan mühendisin de 
mahkemeye celbi için durusına önü
müzdeki persembe günü saat 17 ye 
talik olunmuştur. 

nda 
lama 
Si 

Dün akşam saat 16,45 de Kurtu
luşta Akın sinemasında Ahmet adlı 
iki ~enç arasında yer kapma yü • 
7.Ünden bir kavga olmus. AhmetlPr
den biri brç:ıkla sol böğründen ağır 
yaraı1onmıstır. 

Mackada kasap Abdullahm ya
mnda crraklrk yanan Ahmet Yiic~I 

dün ustasından izin alfırıık sinema
va Mtmic; ve bos hir koltukta otur
mp<:f11" B;rkaç dakikıı ~onr::ı Hürri
veti Ehroive tenec;'iT'c1t>ld Jak men 
sucat fabrikası jc:,..i}!'rinnı>n Ahm<'t 
te ~inemaya gelmiş ve ilk gelen Ah 
mede: 

- Knlk baka11m fl,,l;k~nlı df'mic: 
hurncrt ben;,.n verimdir. 

nıPrnktir Onun hu a ~ 'lı:-r?llitın~nYJ 

c:;inirlenmic; ve Ahmı>t Yiic-PlP ldifrt>t 

mPi1e has1arr11c: iic:tr · • htNılt'u11 da 
C'CkP"Pk snl höl'h·füıp s~-nlnmTStır. 

Şoför Alinin idaresindeki 17!13 
numaralı otomobil Tünel mevd:mm 
dan geçerken Desnina isminde'! bir 
kı>rhna cıp•nıı ... n "le vara ı """'ıc:f1r 

Ahmet v;;,..,.1 't-::ı&.ra"ak vet""' dii
c;erkPn sPm""ilP'I' l{"-\rnrı:ılc kRrıc;ınn

Elini Makine"e Kar;>tırdı va h::ıc;lıım1c:l:ırdır. K::ınınlardım hav 
Eyüpte Bahariye caddesinde nrnl1klnr vr,..irenler olmustıır. Ah • 

••••~ll!!llllll!ZM•l!l!!&.-l!l_Qilllll'I•••- kontrplak fabrikasında çalışan Re- "'l{'t VıirPl C':mkurtn ... fln otomoh;ıi 
Mehmet RAN cep elini makineve kaptırmış. üç i]P Sisli ("'n,..ıık h:ıstı:ıhanru::ln,. knlr11• 

11 Kağıtta kalmıyacaktır." pa~s:ıih birıfon lrPsilmiı:tir nlm1c;, suclu Ahmet yakalanarak 
11 d• • • A+t tahkikııtn bac:lanmıstır. 

Köy ve köylü kalkınması hakkında "Pn ini t:'f'! ~e 1 
ilk ciddi eser. 

Çıktı, Kitapçılardan Arayınız. 
Satış yeri: YENİ KİTAPÇI 

Nail Çakırhan Ankara caddesi 
No. 85 

iSTiKLAL CADDESi 
KOMEDİ K 1 S M 1 

9 - 1 - 939 Par.artesi giinü 
akşamı s:ınt 20,30 dn 
MUM SÖNDG 

Hüsevin isminde bir balıkçı c;an· 
dal icinde Salmazarı acıklarınd;ı ha
lık avlarken 'T'rak vanurunun, iizc
rine doğru ııeldiğini ı:ı;örerek snnclala 
cammasından korkmus ve kendini 
denize atmr~sa da etraftan yetişen
ler tarnfmdan k11rtıınlmrc;tır. 

Taprak Mahsulleri Ofisi 
Toprak mahsulleri ofisin~n umum 

müdiirli.ik teskilfıtı tamamen Anka
raya nakledilmistir. Sehrimizde bu
lunan Ofis umum müdürü Hamza 
Osman Erfanl~ mi.idür muavini Sa
kir Rifat Turalı da bugün Ankaraya 
gıldeccklerdir. 

Hata ıa Rir Heyet 
Gidiyor 

9 - 1. 1939 

Rad 
'ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalııf 
Türkiye Radyosu Ankara füıdyo5 

Dalga Uzunlui.'.,rıı 

1639 m. 183 Kes. 120 J( 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 l'> 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 ~ 

Pazartesi, 9. 1. 1939 

ANKARA 
12,30 MUzik (bir senfoni - pl). 

Snot Ajajns haberleri ve Meteor - /. 
kara, 13,10 Müzik (op"rctler-Pl), J'l 
14 Türk mUziğl (halk türküleri - pi 

18,30 Müzik (hafif pUıklar) 19,15 1( 

nu~mn (doktorun snati). 19,30 Türk !11 

ziği: İncesaz fa 1ı (Şehnaz faslı). 2C1. 
Saat; Ajans h-ıberleri, mC'teorolojl ve 
raat borsası (fiyat). 20,25 Tilrk mu 
1 - Naman Ağa Şe\•k cfza peşrevi, 2 
Dede (HilsnU zatın gıbl), 3 - Tanb 
Hikmet Bey (En esiri handenim), 4 
Lem'i (Şikıiyet etme), 5 - Ruşen ı< 
Taksim, 6 - Rahmi Bey (F.y gülü ne 
baharan), 7 - Mahmut Bey (Ey sc 
gül vefa), 8 - Dede (Seri zülfü a:ıbe 
ni), 9 - Sait Dede (Şevk efza saz senı 
isi), Okuyıın: Muzaffer tıkar. Çahrl 
Vecihe. Reşat Erer, Rusen Knm, Cevd 
Koznn. 21,10 MUzlk (Snksofonist Nıh 

Esengin resitali, 1 - Siislenmls (Kort 
melodisi), 2 - Solvelg'in şarkısı, 3 
Sihirli balet. 21,80 Konuşma. 21,45 Mll 
zik (Küçük Orkestra), 1 - Lcdi Ham I· 
ton operetinden potpuri (E. KUnne1<c' 
2 - Vals fısıltılnn (Pol Llnkc), 3 - pe; 
Gfint süitlerinden (Grlcg) Op. 46. 1 ,,,. 
Sabah sesleri, 2 - O enin ölümU, 3 --' 
f ngridin feryadı, 4 - Arap dansı, 5 --' 
Anitranın dansı, 6 - Dnğ .Kralının ın•' 
ğarnsında. 7 - Pcr Günt mcmlekt-t. c\'' 
deti. 22,45 Sinema sesi. 23,45, 24 Son /.' 
jans haberleri ve yarınki program. 

• 
Hafif Konserler: 

6.45 Bilkres: Snbah neşıiyab, 7,15 
Prag: Sabah neşrlyab, 7.10 Berlin kıs 

dalgası: Neş'eli popuriler (8.15· Devnmıl 
7.35 BraUslava: PlAk, (7.55· Keza\, l: 
Bükre'$: Karı ık mu iki, 1230 Berlin Jel' 
sa dalgası: Bnndo mıuka, 18: Hafif mu' 
siki, (14.15: KC'za), 13.10 Bukre : 0~1• 
musikisi, (14.30: DC'v, mı), 17.10 Fra 
Fok nrkestrnsı, 17.45 Belgrad: RadYo 
orkestrası, 17.45 Bcrlin kısa d:ılg !il 

İşsonu konseri, (19.10: Devamı), 10 15 
Bükreş: Rodyo orke trası, 19.20 Praı: 

Salo:rı orkec;trası, 19.30 Pe te: Orke trıı 
km., eri, 19.50 Bell?r d: Plftk, 20 15 Bfik• 
reş: Knrışık musiki. 22.10 Brntislnvn : 
H. lk konsni, 22.15 Bükrc : Balet mu,.I• 

Is! 23_15 BUkrcıı: Hafif musiki nakil 
Operalar, Operetler: 

lG.15 Pra : Opera musikisi (Fok or
kestrn.sı), 20.80 Peşte: Operadaki piyesi 
~~1:il, 20.45 Prııg: Opera konseri. 

l 5.15 B~;lİn ım. .. 
seri (Çaykovskl), 21.10 Bukres: u.7~0\
tın eserlerinden Kentet konseri. 
Resitaller: 

18 Peşle Piyano konseri, 18.42 BQkre( 
Saksofon mu ikisi, 18 45 Berlin ks 
dlaga ı: Şarkılar, 18.45 Belgıad: Halit ş31' 
kılan, (19.20: K<>za), 19.25 Prag: Piyano 
şarkı (Yeni artistler), 19.20 Brnllslavn: 
Şarkılar, 20.25 Prng: Saksofon solo, 22.15 
Berlln kısa dalgası: Harpa musıkisı. 
Danı musikisi: 

20: Berlin kısa dalr.nsıı 20.45: Brntis
lava, 23.15: Belgrnd, 23.45 Pest<> 

---<>-

Çamhderede Bir 

Kavga Oldu 

Köylüler bundan pek memnun kal 
mışlardır. 

dikkatini celbetmiştik. Ziraat ne
zareti neşriyatnnız üzerine el -
yevm Mardin mebusu Ali Rir.ayı 
ve Rize ziraat memurunu Batuma 
j!;Öndermiş, tetkikat yaptırtmıştı. 

İşte ilk çay fidanı ve mandalina
lar bu tetkikatın 5eticesi olarak 
Rizeye nakledilmiş oldu. Batum 
cay ve manda'tinası Rizede kunı
aan fidanlıklarda arttmldt. Rizeli 
ler çaydan ziyade mandalinaya e- \ 
hemmiyet vererek narinciye bnh
çelerini ~enişlettiler. Çay fidanla - il 
rından alman mahsulü işlemeği bi
lemedikleri için bu mühim ziraati 

Dostlardan borç almak sanatı ..... 

5 Tablo 
TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 

* Davutpac;ada otııran Abdullah 
Lalc:>lidr-n ctec-erk,..n <:oför M"hmet A
linin idaresinrlPki otomohı'lin cnrp
masma maruz kalarak başından ya
ra1anmıstrr. * Evünle KerestPcilPr ıırasmna 
ic:liven 3094 numaralı otobiisiin elek 
trik tesisatının kontak yapması net!
cesinde benzin deposu ateş almıc:sa 
da etraftan yetişenler tarafındnıı sön 
dürülmüştür. 

Hatayda arkeolojık tetkiklerde bu
lunmak üzere ilmi bir heyctın bu -
günlerde İskenderuna hareket etme
si kararlaştırılmıştır. 

Kızılcahamam, <TAN) - Çamlı· 
dere nahiyesinde Mutaf oğlu Hayri 
ile kunduracı altmış yaşında Hüse • 
yin ve oğlu Selahattin, bir alacak me 
selesinden kavga etmişlerdir. Hayri 
ile Hüseyin kapışırlarken yere yuvar 
!anmışlar, Hayrinin başı patlamış, 
Hüseyinin de iki dişi kırılmıştır. 

/pek benimsemediler.Cümhurl19tin i \ 
la,..~ndan sonradır ki çaym ehem
miyeti daha ziyade anlaşıldı v<:: 
mevcut cay bahçelerinin bir kısmı 
yenilendi. 

Yeni çay bahçeleri 

Z iraat Vekaleti bu sen~ dört 
bin dönümlük yem çay bah

çeleri yaptıracaktır. Bu bnlıçeler -
den iki sene son
ra yaprak topla
nabilecektir . Mu
,..akkat bir kunıt-
...,a yeri çay yap-1': 
·ı:ıklannı kurutup 
imt:l eyltımekte -
dir. Velı;!ılet, üc 
merkezdQ bırcr 

büyük ve esaslı 

kurutma imalat · 
haneleri kurdura

C'akt ır Bu imaUıthaneler; Rize, 
Of, Viça kasabalarmdn yapılacak-

Anide zengin olmak sanatı .. -
ve bilhassa güldürmek sanatı ... bunları .. 

GEORGES MİL TON 'un 
CHARPİN ve JOSEPHINE GAEL 

ile beraber çevirdiği ve seyircileri kahkaha tufanına garkettiği 

DALAVERECİLER KIRALI 
neşeli ve eğlenceli filminde öğreneceksiniz. Bu çarşamba akşam· 

SUMER Sinemasında 

''GARP CEPHESiNDE SOKONET VAR,, Muharriri 
ERİCH l\IARİA REMARQUE'in en son eseri 

3 ARKADAS 
' Fransızca sözlü 

ROBERT TAYLOR 
FRANCHOT TONE 

ROBERT YOUNG 
ve Yeni Sinema Yıldızı 

M~RGARET SULLAVAN 
Pek Yakında 

M E L E K sinemasında 

1 Namık Kemal Pulları 

1 

Çıkarıhyor 
Namık Kemalin ölümünün ellin

ci yıldönümü miinasebctile pı')stn 
telgraf idaresi birkaç seri pul tııbet-
tirmeğe karar vermistir. Bu pul1ar
da sairin resim ve bazı mısraları bu
lunacaktır. 

Bi9ada Odun Derdi 

Halledilmedi 
Biga. <TAN) - Havalnr birden

bire soğumuş. kar yağmağa hasla· 
mıştır. Seyrek bulunduğu için cdu
nun ismi değişmiş, ona halk arasın- ı 
da öd ağacı namı verilmiştir. Filha 
kika odunun arabası 4 liraya çık · 
mış. bir merkep yükü de 40 kuruşa 
satılmağa başlamıştır. BelcdiyP. gc-

1 çen sene koyduğu narhı değiştirmiş 
değildir. Bununla beraber, pahalı 

satanların cezaya çarptırılmsaı için 
de hiçbir tedbir ahndıi:'I görü1mii -
yor. 

BORSA 

7 - 1 - 939 

ÇEKLER 

Londrn 5 83 

Ncvyork 126 6475 

Parls 3.Z275 

Mllano 6.665 
Cenevre 28.5!>25 
Amsterdanı 68 89~5 
Bcrlln 50 ift75 
Brllksel 2l.3i 
Atina 1.0725 
Sofya A 1.545 

Prag .... 4.3425 
Madrld 5 811 

Varşova 23 9425 
Buda peşte 24.395 
Bükreş 0.8975 
Bclgrııd 281~5 

Yokohama 84 32i5 
Stokholm 30 275 

Moskova 23.6825 

ESTIAI\t VE TAHVİLAT 

Hepsi de müddeiumumiliğe tes • 
lim edilmişlerdir. 

---- <;EHZADEBAŞI 

FE AH 
Sinemasında, Tel: 21259 

Filmin son günlerine tc.:.adil! eden 
her pazartesi -.e sah olduğu gibi (Bu
giln ve yann) 

Bayanlar parnsız 
Yalnız kanunen biletsiz girme -

mcleri için umum mevkilere be'.3 ve 
balkona 10 kuruşluk bılet kcsti:'me
leri I!ızımdır. 

Aşkın Göz Yaş'arı 
Filminin kat'i son gfinl~ri. Seans

lar: 10.30 - 1.15 - 6.30 - 9.15. Yer bul 
mak ve izdihama mani olmak için 
lı'.'ıtlen tam se:ıns saatlerinde te rıt 
ediniz. 
Çarşamba sabahı ı 1 den IUb:ıren 

Pamuk Pre s s 
ve 7 Cüce 

1 LCıtfcn dıkkat: Sinema Cılemintn 
ittihadı Milli Tilr~ igortıısı ::n bu en son harikası bu ene İ"ltanbul-

1 
da HİCBIR SiNEMADA GÖ~TE • 

'"-·----- -~ I --- RiLMiYE'CEKTIR M -
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-Y"'AN 
Gündelik Gazete 

-0--

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, her$etde 
temiz, dürüst, samimi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çahımaktır. 

AilONE BEDELi 
Türkiye Ecnf'hi 

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

r 
~ 

fi r.--.v 
~-

TAN 

I 

• 

5 

G'öitf:JŞLE&> 
Hanım Kırarsa 
Kaza. Hizmetçi 
Kırarsa Kabahat 
yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Ameqkada Filadelfiya §ehrinin 
hapishanesinde mahpuslar a~lık grc· 
vi }"apmışlar. Kimbilir bangı suçun 
cez~sını glirm~k iizcrc dar böcr~lerc 

' 

l kapablmı mahlukların. tepe P_~nce. -
relerinden sicim gibi giren guneşu~ 
ateşli ve ışıklı kaynağına hasr~tl.~rı 
kabarmıs, gün yüzüııii, insan yuzu -

~111letleraraSl posta ittihadına dahil 
oımıyan memleketler için abone 
bedeli miiddet sırasiyle 30, lG 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değistlrmek 25 kuruştur. 

Cev:ıp i<;in mektuplar 10 kurus
'nk nııl llihrpc;j llh•ımdır < s 

nü görn;edikleri, hiirriyetin başıbos 
nzadeliğini tatıp. kendilerini tahia.ti~ 
içine salı\"ernıedikleri için gözlerını, 
kan bürümü§, bu yoksuzluğa karşı 
dudaklarını o;ıkmış. midelerini kapa
mıs va ölüm, va hiirri~·et diyerek~ 

••••••••••••••••••• • ••• '! ! GONON MESELELERi l 
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• il • •• 

İki Mühim Karar 
F. R. ATAY 

tcra Vekilleri Bey.ati 5 .sonka ~ 
nun perşembe günü muhterem ciim· 
h.urreisinin başkanlığı altında top -
lan arak, 

Korsikanın yeni Napoleonu Daladieı: bir ayağını Tunusru bir ayağını Fransa sahillerine. kılıcını da Korsika\'a davıvarak italvarn meydan 
okuyor (İngiliz kankatiirü - Deyli Herald) 

1 - Müzakere edilmekte bulu • 
nan barem tadilatı kanununun, aske
:ri ve mülki devlet daireleri ile, bilu
rnum banka ve müesseselerin maaş 

ve ücretleri arasında teadül tem.in 
etmesine, 

Yeni H edef 
2 - Devlet mübayaalarmda ko • 

oıisyonculuk usulünün ilga ediln:ı.asi
ne karar vermiştir. 

Vekiıletler, ecnebi fabrikalarla 
temas tesis ederek, büyük mubaya
alarda bu son kararı hemen tatbik e
decekler ve lUaliye V ckaleti bu esasa 
göre alınmak lazım gelen ka°iıuni ted 
birleri iki ay içinde hazırlayacaktır. 

Tunus mu? 
Daladier'nin mütevazi bir tef

tiş suretinde aksettirilerek 
başlıyan seyahati, her an İtalyaya 
yeni bir tehdit ;;avurup meydan o
kuyan büyük bir nümayi;i halini a· 
larak nihayete ermiş bulunuyor_ 

Resmi dairelerle ayni devlet hiz
metinde ve, yarıdan fazla yahut ta
mamen ayni bütçenin tahsisatı ile 
çalışan, devlet yardım, himaye ve im 
tiyazlarından istifade ~den banka ve 

Daladier'nin seyahat.~ çıkmasın
dan üç gün önce "Foch., kruvazö
riine başka herhangi bir Fransız müesseseler maaş ve ücretleri arasın 

da fark ötedenberi tenkit ve şikayet h P gemisinin refakat edeceğine 
dair olan rivayetler Fransa hükıiınevzuu olmuştur. Yalnız nuktarca 

değil, işe alınmak ve terfi edilmek meti tarafından resmen tekzip e-

h kımınd d hl b k .. dilmişti. Ve hakikaten Foch kru-a an a , an a ve ınuesse- .. .. .. 
1 de 1 t b · . t k ·tı . vazorunun Tulon deniz üs.>ünden se ·2r ,. e aremının a yı erınc ~ ~ 

_._ • ~·• ••• ~- - . d - mu~w:-rıl 0'1'.'SlAa SU arına gı-
daİrede vazife gören memurların, a rerken Başvekil Daladicr·yi tasıyan 
ha fazla maaş veya ücretle ihtisas -~e kruvazörün ardında iki iJk saf ~gemi 
liyakatlerini, sık sık, banka ve mu : .:.ı ile üç kruvazörün. ve birkac •or-

. . ı 1-•···-•& go . . 
esseseler hız!!1t:tı!ı~aRat ve ihtisasın pıtonun belird;ğini kimse tekzıbe 
3illçe .. imkanlarına göre, tam hakkı~ kalkışmadı. Kim bilir ... Eğer dik
nı vermek ve onun inkişafını temin kat edilseydi, belki bu filonun ö
etmek lazımsa, bu hususta devlet, nünde, yanlarında ve arka5mda bir 
mesela Ziraat vekaleti memurları i- hayli teleskop da sezilebilir.ii. Sar
Ie Ziraat bankası memurlarını birbi- donyanın dört karış ötesinde dola
rinden nasıl ayırabilir? Yahut, ayni !an bu gemilerin İtalyaya göz da
ınektepten çıkan iki gençten biri, ve- gı. v;rınek icin yola çıkarıldıkları 
k ~I t• d" v . h . 1. . aşıkardı. a e ın ıgerı ankanın hıznıe ıne gır 

diği için, birkaç sene içinde araların- Daladier, Ajaksiyoda, Bastiya
da husule gelen, hazan nisbetsiz, re • da nutuklar söyledi. Bu nutuklar-
fah farkı nasıl müdafaa olunabilir? da İtalyayı alakadar etmiyeeek 

Gaye say ''e liyakate hakkını ver- tek kelime bulunamadı. 

F akat,. s~ya~at asri nümayiş 
şeklını, Fransa Başvekili

nin Tunus topraklarına ayak bas
masile aldı ve manasını ccrece de
rece yükselterek bugünkü ~ekli
ne, bugünkü hasmane manasına u
laştı. 

1 - Tunus beyliginin taht salo-

ııunda Daladier ile Tunus beyi ta
rafından söylenen nutuklar, İtalya-
nın adı geçmemesine rağmen ta _ 

maınile İtalyaya hitap etti. · 

2 - Tunustaki Fransız koloni 

nıek, k:!ndilcrini devlet ve halk işi
ne vakieden vatandaşları azami ro 
fah şartlarına kavuşturmaktır. Yeni 
harenı tadilat kanununu bu gayeyi 
hedef almış ve eski barem hükümle
rinin bir takımını, buna göre değiştir 
lniştir. Rasyonel ve tam verimli ça
lısma usuliinii dahi, bütün idareler 
mekanizmasına teşmil etmek esastır. 
Biri yeni teknik ve usullerle iyi, di
ğeri eski usullerle kötii i~lemeğe 
ınahkunı iki tlirlü teşkilat fikri ka
bul edilemez. Doğru ve sağlam bir iş 
Jeme cihaz ve ayarı ile, onu temin e
den kadro için müsavi ve adil bir rc-
faJılandırma esas olmak lazımdır. meclisinde ve yerli ahalinin mü -

Komisyonculuğun ilgası hakkın -
daki karar, bütiin memlekette derin 
bir memnuniyet hissi uyandıracağı -
na şüphe yoktur. Ekseriya ne bir ser 
nıaye riskini, ne de bir say va ihti -
sas faziletini temsil etmiyen komis
yonculuk, eski zamanlardanberi halk 
arasında çok defa haksız, hazan da 
yolsuz bir kazanç vasıtası telakki e
dilmiştir. Bu hüküm, hiç şiiphesiz, 
komisyonculuğu meslek edinen va • 
tanda~larımızın hepsine tamim edi -
Ienıez. Fakat gene vatandaşlarınıız 
arasında komisyonculuğun havadan 
kazancın en kısa yolu olduğu fikri • 
nin yayılmış olduğu da muhakkak • 
tır. Fransız Maliye nazırı Paul Rey
naud son ınaJi ıslahat projeleri ara
sında milli pi;\·angomm da lağvını 

teklif ettiği zaman, bunun sebebini 
soranlara: 

- Onu bir mali tedbir değil, hir 
ahlaki frdhir telakki ediyorum. Fı·an 

(.lrTwsı 10 ıır.cıır!a) 

messillerinden mürekkep olan mec 
liste söylenen nutuklar ve bunlara 

mukabele eden Daladier'nin cevabi 

nutukları tamamilc İtalyaya hitap 

etti. 
3 - Fransız Başvekilinin Tu -

nus - Libya hududundaki tahkima
tı dikkatle gözden geçirmesi, a
~· 'cça: "İtalyan ordusıı buradan ge
çemez!,, demek değil m1ydi? 

Bu kadarı dahi İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ciano tarafından, mil
li bir kürsüde resmen beyan edil
miş olan "İtalyanın 1abii temn
yülleri,. ne tabii ve kafi bir muka
bele sayılabilirk~n. bu kacları da
hi "Tunusu, Cibutiyi. Korsikavı 
isteriz!,, diye haykıranları ve on
ları teşvik ed:n İtalyan gazetele
rini Fransaya bfr ka: daha düşman 
ctmiye kafi iken hiç bcklcnilmiyen 
bir hadisP ile karsılaşmtş bulunu-

yoruz: 

:·········...-- Yazan : ················ 
ı i l Nizamettin Nazif ı 
························-··················--....... : 

Tunusta ç1kan faşist İtS;lyan 
gazetesinin idarehanesi yağ 

ma edilmiş, bir İtalyan bayrağı so

kak ortasında yakılmış, "Mussoli
niye, Ciano'ya ve ftalyaya yuh~',, 

diye ba vırılm1 ~lr. -····· .. ~ ........... 
mukabelede bulunacağı kestirile -
mez. 

Yalnız, bundan üç y.1 önce A
disababada bir Habeş subayı tara
fından da bir İtalyan bayrağı par
çalandığını hatırlatmak isteriz. O 

bayrağı parçalıyan subay, hakika
ten bir nasyonalist Habeşli miydi? 
Yoksa Habeşistana saldırmasını 

haklı gösterecek bir sebep arayan 
İtalyanın tahrik ettiği bir satılmış 
mı? Bunu kati surette tayıne im
kan yoktur. Yalnız o hadiseden son 
ra İtalyan kuvvetlerinin Habeş dı
varınci;ıki...' ~Anıi~leıne.. harc.ketl~
rı nae oır parça oana şıddet be1irdi-
ği ve Romanın diline de bir "gacJre 
uğramış insanı. ahengi arız oldu
ğu hatırlatılabilir. 

Acaba Tunustaki bayrağın yakı
lışında da Adisababad:ı parc;alan -
ıruş olan bayrak gibi, tahnıiıılere 
yol açacak bir .nacera sezebilir mi
yiz? 

Tunusun mukadderatını tayin e-
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Büyük Avrupa devletlerinin silahları hakkında yukarıya kon ulan mu· 
ka;\·eseli cetvel, en son malumata istinaden yapılmıştır. Yalnız Almanya

nın haya kuv\'etl..-ri ile, Ru~yamn dt>niz kuvvetleri hilinmemektt•dir 

aeceK bır mucadele llabe~ wnm 
Savoya tacına ba~lanışı kadar ko
lay olabilir mi? Adisababada bir İ
talyan bayrağını:ı ~arçalandığı 

günlerde Fransız sefirinın sık sık 
ziyaret ettiği Habeı krallık tahtı 

salonunun bir miicldet sonra İt!ll -
yan subaylarına koğuş ol.ırak 

kullanıld•ğını işitmiştik. Ar.ah.1 Tu
nus beyinin Dalcıdit'r'yi kabul f't
tiği taht salonuna da böy!ı? bir ta
li mukadder miriir'.' Ac:ıba bugün
kü beynelmifol mliııasebetler hoy
le bir hadiseye ne dereceye kadar 
müsaittir? Vazıyc:ti. sokak gürül
tüleri. Roma ve Paristen gehm de
magoji yaygaraları dı~ı•ıdan kısa
ca mütalea edelim: 

1- Alman gnet~lc'rİrı•' h;ıkı
lırsa "Al rw•nvanın İtnlvaya 

herhangi bir '1adi:>ey'! kayıtsız ve 

şartsız müzahert~t~ karar verdiğ'ııi 
kabul etmek ıtı.zun . Fııka: bu \l
manyanın ızeni? krrdilcr.:! ilıtiyrırı 
••~--1 .. - - W- ••-1.J-• - 1 ---r 
hur dol<tor Snht hıı :htiva.:ı karst-
lamak için Londr.<ıya gıdip 1ngiliz 
bankasının nıeshue d irE·1<tori.i nez
dinde neticesiz tes~bbüslenb bıı • 
lunmu!'itıtr. 

2 - İtal~·a bıı ayın on birinci 
günü İngiltere Bac;\'ekili Chaınb<'r
lain ile Hariciye Nazırı Lod }i:a
lifax'ın ziyaretlerini kabul~ hazır
lanmaktadır. Fakat. İ:ı~il iz Baş,;c
kilinin noma yoluırn tut.ııasıncfon 
önce İngiliz banka~ı rlirPk+ciri.inün 
BerJine ycJlandığı gr;ri.ıl üyor. 

Niçin? 

Bu zat. bir av rin•·e te<:cbbush~1·i
ni reddettiği doldo:· SaM'ı ziyarete 
neden Hizum görür".' 

3 - Şimali A:::ncrik:ı C:ümhur:re
isi vı!'Jaşı mes;ıjında "karrle'i de
mokrasilere feca\·iiz f'dilmesine 
müsamaha eriil<'miye<!c[•ini. Ame -
rikanın tec~niLı: taraftarlarına 
karşı miicadelc aç::ıcaP.ını sch•le -
miş ve f talya ne7.clindeki sefirini 
de ~iyasi. ictimai ve iktıs,1di mev
zular etrafında. Mııss•Jlininin ho -
şuna gitmiyece~< t ar.;da tPsehbüs
lerde bulunmtya memur etmiştir. 

4 - İn~iltere. htıdis~niıı ha'-'lan
gıcında ve sey!'irıde. nrnl-ıtelif ve

silelerle Fransava müzahir oldu
ğunu bildirmiştir. 

B u .. esaslar b;r ar~v:t. netirillp 
şoylece bast f'dılebı)ir: 

İn~iltere. İtalyanın Tunus üze
rindeki iddialarına Fransanın ho
yun ei1mPmesini istE'nıektNlir. Hu
nun için iki yoldan yürüyor: 

1 - İngiliz; bankası d;rektöni 
vasıtasile iktısadt vaatlt'td~ bulu
narak Almanyanın İtalyava mü -
zaheret edememesini temin. 

2 - Alman müzahrret:naen 
mahrum bir Romnda M:u~s · ıhni i
le karşı karsıva ıwlin bu davadan 
vazrıeçme<tini -.;övlerııek. 

Fakat İtalvadan bövle bir f Pra
gat arayabilmek icin onı bir takım 
menfaatle!" tem;n ?tmek lazım gc!
miyecek mi? 

Ne olabilir bu menfaatler? 
Bunu simdilik Ch:ımh,•rlain'Jen 

baska bilen olmaS'l ııerek 
Yalnız bu menfaatlt; ne olursa 

olsun. faşist İtaly.1 w~ nazi Aln•an
ya, Fransayı bu~iinkii rejlminden 
mahrum etmek se\·oa~ıııı usla ter-

.. ı" .. 
isvan borusunu çalını lar. 

H.ıpishane re1a ~;eridir. N~ kazan 
kaldır•p istemezlik, diye ayakdirecek, 
kafa tutacak ihtilal meydanı, ne de 
insanların ölümüne kapılarını açmış 
bir maktel değildir. İş başındakiler, 
ölüm iste~·enleri kurtarmak, bu gafil 
iddialarından \'az geçirmek i<:in bu~ 
tarı yüz hararet derecesi~ le ısıtılnu~ 
höcrdere kapann~lar, islimi ,·crmi-ı
ler, dam darac;k höcrclcrde ~·ii7. ha -
raret dcrecesinjn nıe;rdana gctirdi~i 
buhar ,.e sıcak dalgası icind~ mah -
kumJ:uın bir <;oğu baıılarını höcrcnin 
du\'arlnrında kırarak ölmü!?lcr, bit· 
kısım da ha;\'~ın halde kul'tulmu~lar.* 

Facianın mesulleri .öliiıne ebehi
yet ve? mesleki ihmalde bulunmak 
ciirmii ile mahkemeye ,·crilınişl<'r. 

Diri diri kebap edilenlerin yerine bel 
ki yarın bu mesuller girecek. helki 
yarın onlar da böyle bir ihmale kur
ban giderek ~ amp tutuşacaklardır 

o 
Bu hadise Afrikada Hah~sistanda, 

ne bileyim A vrupah\nrın geri ve~ a 
vah~i tc:-Jakki dtikleri bir ülkede ol
-;ayd1. hunun <ıdma ihmal değil, adiy

le sani~·lc \'ah~et derlerdi. Amma. 
Amerikada. medeniyetin beşiği, Jnsa
ni~·etin temeli. fazilet ve yükselfüğin 
zir\'esi denen kıtada olduğu için sn _, 
.ı.,, ı.ı. llınıalJlr. ruz ti are ilen.'-' 
ccsind~ insanların yanması, yakıl -• 

1 mns~, haslarını du,·arlarda kırarak öl 
l rnesı, elbette ki zaman ve mekan, 

örf. milliyet. iısiret veya devlet kis ... 
vesi giymekle hakiki mahiyeJindeıı 
silkincmiyecektir. Yalnız ne \•ar, ha
nım kırarsa, kaza, hizmetçi kırarsa 

kabahat olur .. Cüriim ve ceza, ihmal 
veya \'Rhset, hak ve hakikat bu ökii 
ile taksim ediJir. 

Edirnede Yol inşaatı 
ilerliyor 

Edirne !TANl - İstanbul - Edir
ne asfalt yolunun Lüleburgaz- Kuleli 
köy acasındaıt. 39 kilometrelik kıs -
mında inşaata devam edilmektedir. 

Keşan - Malkara yolunun 7 bin 
metrelik kısmında blokajlı şose inşa
sına yakında başlanılacaktır. Yine bu 
yolun Tekirjağı vilavetine dilsen 
kısmı ve Keşan - Gelib~lu kısmı :ı.d:ı 
yapılmaktadır. 

İlkbaharda., Meriç - Uzunköprü, 
Keşan - İpsala, Havza - Uzunköprü 
yollarının inşasına dc,·am edilecek .. 
tir. 

Edir nede Pamuk Ekilecek 
Edirne (TAN) - Pamuk mıntaka~ 

sı içine alınmı:;i olan vilayetimiz de 

yalnız Akala pamuğu ekilmesi emro 
lunmuştur. 

*Edirne ('fAN) - Ziraat Vekale

ti, vilayetimiz içinde calışan eğitmen 
lere parasız 97 pulluk verecektir. 

ketmiyeceklerdir. Zira Roma _ 
Berlin mihveri nncak Frdlısanın fa 
şist olmasile !"J!ıa~ hır ıwfos atabi
lir. 

J talvanın Tunl!su istemesini. 
Roma - Berlıo mi\.:verini 

Afr~kanın göbe~ine ulac;tırmak Jn 
T' gı ız ımparatorluğ"unun muv::ısale 

yollarını daha hakim bir ıa-zda 
kesmek. Afrikay'l daha kestirme 
bir yol bulmgk ve Z<='ngin bir müs
temleke elde .c>tmck man;ısına al -
mamalıdır. 

İtalyanın Tıınuscı <>aldırmtısın -
daki asıl hedef sudur: 

''Demokrat Frnı.sayı oldııı Lip, 
faşist bir Fra•1rn ~aratmak.., 
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Vefa kalecisi bir Galatasaray hücumunu neticesiz bırakıyor Beylvoz akıncıları lstanbulspor kalesi önünde 

TAKSİM STADINDA f'~""'""'P~~;-c;;;,~f;~ 

Galatasaray Dün 
Vefa Takımını 

, Takım Oyun Galip Beraber Mağlup Attığı Yediği Puvan 

~ Beşi~taş 12 9 3 49 13 33 
Fener 12 9 2 1 44 9 , 32 
Galatasaray 12 9 2 ı 35 12 32 

! 
Vefa 12 6 ~ ! 23 ~; ~~ 

~~!::!spor ~~ : ~ : !i ~~ ~: ~ 
1 • O Mağlilp Etti ~ ;;pkap> 12 3 9 13 38 ıg ~ 

~leymaniye 12 1 3 8 9 35 17 ~ 
~~1~1111#1111111~~""-l#IJ 

Vefaya nazaran daha cok gollük va 
ziyetlere girdi. li'akat devre seme
resiz olarak berabe:rlikfo neticelen
di. 

Haftanın en mühim karşılaş
ması dün Taksim stadında 

Vefa - Galatasaray arasında oldu. 
Bu maç evvelca de tahmin ettiği
miz gibi oldukça hafif geçti. Gala
tasaraylılar bu maça en mühim o
y~cuları olan, Salım, Eşfak ve Bü 
lentten mahrum olarak çıktılar. 

ikinci devre: 

- Vefada da geçen hafta olduğu gibi 
Sulhi ve Muhteşem yokhı. 

Sarı kırmızıların bu yeni karar
la ne şekilde bir takım çıkaraca~ı 
merak ediliyordu. Fakat onları sa
hada diğer sarsılan takımlara na
znran yine genç oyuııcularla gii.r -

dük. 
Takımın kadrosu şu idi: 
Osman - Adnan, Lutfı - Musa, 

Bedii, Ekrem - Necdet, Süleyman, 
Bodori. Mehmet Yılmaz, Saltıhattin. 

Buna muka':>il Vefa şöyle idi: 
Azadyan - Vnhit, Saim - Hakkı, 

Lutfi, Süleyman - Adnan, Abduş, 
İhsan, Şükrü, Adnan. 

Hnkem: Ahmet Adem. 
İlk hücumu sarı kırmızılıhr yap 

tılar. 

Bu hücum kornerl~ neticelendi 
ve semere vermedi. Bundan sonra 
hücumlar kaqılıklı olmıya başla
dı. Vefa takımınd.ı Vahit ve L utfi 
güzel oynuyorlardı. Galatasaray hü 
cum hattı kale önlerina kadar ko
laylıkla indirdikleri topu bir türlü 
gol olacak vaziyete sokamıyorJar
th. Hucum hattında Salruuıttin, .Nec 
det iyi oynuy:>rlar. Vefa hucum 
hattı iyi bir oyun oynamıyordu. 

Oyunun bütün yükü Vefa mua
vin hattına yükleniyor. Vefa takı -
mında kaleci Azadyan ilk oyununu 
oynamakla beraber bir parça ra şan 
sı diyelim güzel kurtarışlar yapı -
yordu. Birinci devre Galatasaray 

HABERLER: 

Matbuat Takımı 

Bursaya Gidiyor 
Matbuat takımı bayr:ımda Bur 

sada bir mac; yapmak üzere 
25 kişilik bir katıle halin...1e Bur
saya gidecektir. 

Yunan Milli Tal<ımı 

Rumanyaya 4 • O Yenildi 

A nkarada, Ankara muhteliti
ni yendikten s'.:>nra İstanbul 

da Fenerbah çe i!e berabere nala
tasaraya galip gelen Runıanya ta
kımı Atinada Yunan Milli takımı
na karşı milli m3.Ç yapmış ve 4-0 

kazanmıştır. 

J kinci devre çok canlı geçti. 
Bu devred'? Galatasaray baş 

1an nıhayete kadar hakimdi. Fa-
k3t hücum hattında Necdet ve Si.ı
leyrn.anın beceriksizlikleri gol kay
dine mani oluy0rdu. 

Galatasaray hücum1arı biribirini 
takip ediyor, ia'n:at Vefa müdafii 
Vahit, merkez mmıvin Lutfi, kale
cileri Azad beraberfü!i bozacak 
golün kaydına meydan vermiyor
lardı. 

Oyun Galatasaray baskısı altın
da devam etmelde beraber Vefalı -
lar da maçı kaznnabilccck vaziyet
lere girdiler. Bir nralık bfr VE:fa 
hücumu az kahrn golle neticeleni
yordu. Son dakikalarda Galutasa -
ray tazyiki arttı, :fakat bu tazyik 
hiçbir zamamn Vefanın mağltlbi -
yeti, Galatasaraym galibiyeti ile 
maçın biteceği kanaatini vermiyor 
du.Sarıkınmzı hücum hattında bil· 
hassa Necdet o kadar beceriksiz ki 
adeta Vefa hesabına oynuyor gibi 
idi. Yine bir hücumda Vefa kalesi 
önü karıştı. Hakem bir penaltı ce
zası verdi. Adnan ele geçen bu fır
satı kaçırdı. 

Oyunun ük golü: 

O yunun bitmesine üç, döıt 
dakika varken ve herkeste 

artık maçın beraberlikle biteceği 
kanaati sarsılmaz bir hale gelmiş
ken günün en iyi oyuncusu Vefa 
müdaVi Vahit kendi kalesine bir 
gol yapmak talihsizliğine uğradı. 
Galatasaray taraftarları bile kendi 
kendilerine: 

- Bizimkiler yapamadılar, o 
kızdı ve kendsi yaptı diyorlardı. 

Seksen beş dakika berabere ge
çen oyunu Va.hidin yaptığı golle bo 
zulmuş bir Vefalı Gıhtasaraya üç 
puvan kazandırmıştı. Maç da 1-0 
Galatasarayın lehine neticelendi. 

Nasıl oynadılar? 

Galatasaray takımında kaleci 
Osmana çok iş düşmedi. Mü 

dafaa fena değildi. Fakat Adnan 
Lutfiye nazaran dah~ iyi. Muavin 
hattında Bedii birinci devrede da
ha iyi, ikinci devred•.! durdu. ]!;k -
rem her zamanki gibi favullu oy -
nadı. Galatasaray hücum hattı sı
fırdı. Bilhassa Necdet, Süleyman, 
Salahattin çok fena. 

(.4.rkası 10 ~mcwlcı) 

Dünkü maçtan bir enstantane 

·sEREF STADINDA 
1 

Beşiktaş - Pera 
Takımları 2-2 
Berabere Kaldı 

Dün Şeref stadında Beşiktaş 
ve 4 üncü fed.erelerden Pe

ra dört bini geçen bir seyirci kit
lesi karşısmda hususi bir karşı • 
laşma yaptılar. 

Beşiktaş şu kadro ile çtktr: 
M. Ali - Hüsnü, Taci - !i'ev

zi, Bülent, Mehmet - Eşref, Şe

ref, Şevket, Bedi, Hayati. 

Perada Bambiu yoktu. İlk da
kikalar Pera hakim, Beşiktaş hat
ları aksıyordu. Aralarında hiç an 
lasma yoktu. Bir parca sonra o -
yun mütevazin bir sekil a1dr. Ve 
20 inci dakikadan sonra Besikta~ 

oyuna hakim olmağa bas1adı. Ve 
Şevket Eşreften aldığı bir 03sla 
birinci Beşiktas goli.ini.i kaydetti. 
Ve arkasmdan Hayan Pera mü -
dafilnin hatasrndan istifade ede -
rek ikinci golü yaptı. 

Tekrar hakimiyet Peraya geç
ti. Ve Çoçaş bir gol yaptı devre 
2-1 Beşiktaş lehine neticelendi. 

ikinci devre : 

} kinci devrede Pera daha iyi 
oynuyor. 15 inci dakikada 

Peralı1ar ikinci gollerini de yap
tılar, ve maç ta 2-2 beraberlikle 
bitti. 

Pera Beşiktaşa nazaran 
iyi oynadı. 

I kinci küme maçları : 

daha 

J kinci küme lig maçlarına ~e-
ref ve Fenerbahçe stadla

rında devam edilecekti. Fakat 
mekteplilerin klüplerde oynama
maları hakkındaki kararla klüpler 
takım çıkaramadıklarından yapı -
lamamıstır. 

Fener stadında Alttnordu gel
mediğinden Kasımpaşa Şeref sta 
dmda da Anadolu gelmediğinden 
Anadoluh1sar hükmen galip sayıl
dılar. 

( Ar7ca~ı 10 uncuda) 

FENER STADINDA 
Süleymaniyeliler 

Dün Fenerbahçeye 
7 • O Yenildiler 

Dün Fener stadında Fenerbah 
çe ile Stileyır.anıye karşı

laştılar. 

Her iki takım sahada su kajro
larla yer aldılar. Fcnerbahçe takı
mında eski emektar Fazıl, Yaşarın 
yerine oynuyordu. Takını şu şekil
de: 

sat~KyföfCi\i. ı-t~ş:J.1:-: ~~ıli, .cfü 
Rıza, Yaşar, Fik!'et, Şaban. 

Süleymaniye de şu kadro ile: 
Salahattin - ".\1'.:ırtayan, Danis _ 

Naim, İbrahim, İbrahim - Faruk, 
Raif. Süreyya, Nedret. Rauf. 

Hakem: Halıt Gnli.p. 
Oyuna Süleyınanıye başlndı ve 

bu hücum Fener muavin hattında 
kırıldı. Buna Fenediler soldan 
yaptıkları bir hücumla mukabele 
ettiler ve maç Fener hakimiyeti al
tına girdi. Tazyik, dakikalar ılerle
dikçe artıyordu. 

Takımlar karşı karşıya şu şekil

lerde dizildiler: 
Hilal: Murat - Akif, Muammer -

Lıltfi, Zeynel, Halt~ . Mustafa, 
Rüstem, Hakkı, Salim, İbrahim. 

Topkapı: Abdülkadir - Hıristo, 

Sabahattin - Emin, 'l'ahsin, Ali -
Ziya, Salahattm, Osman, 'Kamil, 
H ffl . '.lJJ Da J. LJPKd j.H ua~ıttuı e .h.~.ı.- ... 

di. Hilalliler oyu a h~kim oldular. 
Topkapılılar Hilal hü~umlarını kes 
mek · · l 
O 

ıçın can :ı başla çalı,ıy.Jrlar 
yunu ı.vı-•· • -. • 

natıyor. Bu tazy:k-~ifia~'e'i1 1J.9a~<?Y 
dakikada semeresini verdi. Hilal 
sağ açığı geriden aldığı bir pası gü 
zel kullanarak gole ç0v1rdi. 
Topkapı bu golb bozulur gibi 

oldu. Hilal, Topkapılıların bu bo
calamasından istifade ederek Mus
tafanın ayağı ifo iki•1ci gollerini 
dek aydettiler ve de\ıre 2-0 Hilal 
1ehine neticelendi. Süleymaniye miiclafaası Fener 

hücumlarını kesmek için müşkülat 
çekiyordu. Şçünci.i dakikada hu taz 
yik semeresini verdi. Şaban Fıkret
ten aldığı bir pasla birinci golü kay 
detti. 

ikinci devre : 

Bu devamlı tazyik ve üçüncü da
kikada yapılan gol Süleymaniyenin 
büyük bir sayı farkilı:? mağF1p o
lacağını gösteriyordu. f'akat Fener 
muhacimleri riizg~r1 hesap etmiye
rek oynuyorlar ve gol kay,ledemi
yorlardı. Fenerliler 'Y aşann ayrığı 
ile ikinci gollerini de yaptılar ve 
devre de 2-0 bitti. 

ikinci devre: 

J kinci devrede, rüzgar Fe-
nerin aleyhine, iakat claha 

şuurlu oynuyorlar ve biribirini ta
kip eden Fener hücumları Si.iley
maniye müdafaasını bozdu. Süley
maniye kalecisi de çok acemi ha
reketler yapıyor. Fikre~ beşinci 
dakikada üçüncii golü yaptı. Fe -
nerliler on beş dakika gol yapama
dılar. 20 inci dakikada E"at, Ş:ı -
handan aldığı pasla dördiıncü Fe
ner golünü da ı~aydetti ve en-ka
sından beşinci goli.i. de attılar. 

Oyun bir parça sert Jir şekil ıı l
mıya başladı. 38 ir.ci dakikada Ya
şar yedinci Fenerbahçe goll.inü de 
Süleymaniye ağlarına taktı ve 
maç ta 7-0 Fener lehine neticelen
di. 

Hilal - Topkapı maçı: 

Kadıköy l<.,enerbahç~ stadmda 
lig mıı·larının ilk karşılaş

masını Hilal, l'opkapı yapt"l.ar 
Her iki takım d%J. mektepli oyun· 

culardan mahrum olarak sahada 
tekaüt oyuncularla yer aldılar. 

i kinci devreye Topkap1hlar 
rüzgarı arkaların:ı EıJarak 

başladılar ve Hil&l kalesine tehJi -
keli dakika1nr yaşatıyorlardı. Hi -
lal akıncıları Topkap1 müdafileri -
nin fazla ileri çıkmalarından i~ti
fade ederek üçünch golü de yaptı
lar. Topkapılılar hakim oynamaları 
na rağmen gol yapamıyorlardı. 2fJ 
inci dakikada Hamdi ilk 'fopirnpı 

golünü yaptı n :'fa inci dakikada 
da ikinci golü Oc;man yaptı ve oyu11 
Topkapının hakimiyeti altında de
vam ederken maç 3-2 Hilal leh;ne 
neticelenui. 

Şazi Tezcan oyunu c;ok güzel ve 
bir dırıltıya mP.yctr.ıı ve!'meden i
dare etti. 

Dünkü Maçların 

Neticeleri 
Dünkü voleybol maçlarının ne

ticeleri şunlardır: 

Darüşşafaka Peraya 1-15, 2-
15, Bakırspor Alman klübüne l-
15, 8-15. Galip Pcra A Senmiş~! 

B ye hükmen galip geldiler. 
Pangaltıspor Kurtuluşu 3--15 

9-15 yendi. Boğaziçi lisesi Celik
kola 11-15, 3- 15, 13- 15 galip 
geldi. 

Çelikkol Bcırkohyaya hükmen 
galip sayıldılar. 

Birinci katagoride Haydarpu~a 
Gazi Terbiye Enstitüsünü 7- 15, 

12- 15 yendi. 
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ÇOK ZARİF VE ŞI~ 
BİR SAÇ MODELi 

Edwarclian modeli - Gördüğünüz iki resimden yukarki saçın ön 
ve yan tuvalet şeklini, altındaki de arkanın ensede nasıl toplandığını 
gösteriyor. Bu son üç ay zarfında her tarafta büyük bir rağbet görmek
tedir. Bilhassa saçı toplanamıyacak derecede kısa olan saçlar için tavsi

ye edilebilir. 

Lekeleri 
Nasıl 

Çıkarmalı? 
• 1) 

Kan lekesi 

Ilık suyun ıcıne sudan az olmak 
üzere amonyak karıştırıp bu m3.h
lulle lekeyi yıkamalı. Çünkü amon
yak lekeyi halleder. Leke çıktıktan 
sonra da tekrar sade ılık suyla yıka- 1 

malı. Fakat leke battaniye, yorJan • 
gibi kalın bir kumaş üzerindeysa,' ; 
pişmemiş kolayla suyu karıştırarak ~ 
bir hamur yapıp lekenin üzerine t ! 

sürmeli. Hamurun rengi değiştikçe 1 ' 

onu kaldırıp başkasını sürmeli. Du 
suretle hamur beyaz kalıncaya ka
dar devam etmeli. 
Kakao lekesi 

Lekeyi ıslatarak üzerine boraks 
sürmC'l ·. B'r m üddE't bıraktıktan son 
ra soğuk suyla yıkamalı. buadan 
sonra ıia ~;abunlu su ve tekrar soğuk 
suvln yıhnvıı:ılı 

~ 1"' şküllerinizi 

Dize Bildiriniz 
Her ev kadının öğrenme1t istediği 

bir cok müskii.llcri !::ı'..ılunması tabii
dir. Bunları• bize bildiriniz. Bütün is
tediklerinize cevap ve:miye ve ar:u- ı 
larınızı yerine ~etirmıye çalışaca~ız. ı 

resimde, 
son modeller<• 

re kışlık çay elbisesi 
nekleri veriyoruz. 

eJT 

gö
ör • 

' . 

~· 

a ına avsıge er re·····k .. ;·z...... n Kumasmdan .. ı s ı ama , 
GUZEL BiR CiLDE ~ ~ Bir Elbise 
MALiK OLMANIN 
SIRLARI NEDiR? 

Dahili ihtimam: Cildimiz, tıpkı kalbimiz, ciğerlerimiz, kara
ciğerimiz, midemiz ve barsaklarmuz gibi vücudumuzun bir uzvu
dur. Aksettirdiği güzellikle vazifesini ne derece iyi yapıp yapma

madığını ve sıhhi durumumuzu ifade eder. Cildimizdeki kırmızı 
sivilcelerin, siyah noktaların ve birikmiş yağların başlıca sebebi 
gıdamızın fena tanzim edilmesidir. Ağrr ve asabı tahrik edici gı
dalar tesirlerini dahili olduğu kadar cildimizde de gösterirler .• 

Cildimize edeceğimiz ihtimamın esası, yiyeceğimiz gıdaların 
terkibine bağlıdır ve cildin güzelliğini tayin eden de gıdaları
mızdır. Yemeklerimize gösterdiğimiz ihtimamın mükafatını ve 
ihtimamsız lığın cezasını seneler bize gösterir. Buna göre kuvvetli 
bir yemekle güzel bir ciltten birini tercih et~ek elimizdedir. 

Evvela haşlama ve sade yemekler ağır yemek yemeğe alışmış bir' 
insana tatsız gelir. Fakat bunun tesellisini her gün elinize bir ayna ala
rak cildinizi muayenenin neticesinde bulabilirsiniz. Fakat bunda acul ol 
mamak sabırlı olmak lazımdır. 

Harici ihtimam: Harici ihtimam, dahilden çok daha basittir. Dikkat 
edilecek en mühim nokta, evvela cildin yağlı veya yağsız olduğu ayni za 
manda yüzün muayyen yerlerin yağlı veya yağsız olduğunu tayin etmek 
lazımdır. 

Cilt yağsız olduğu takdirde bonolineden veya başka bir yağdan ya
pılmış kremlerle gece yatarken yüzü temizlemeli ve öyle uyumalı cilt 
yağlı olduğu takdirde de akşam sabah ılık su ve sabunla yıkamalı, o sa
bun yumuşak bir sabun olmalı. Sonra da yüzü takyiz edici bir madde 

Cevizli Ekmek 
Nasıl Yaoılır? 

Malzeme: 

2 yumurta 
i çay fincanı ince dövülmüş to·7. 
şeker. 

2 çay fincanı süt 

1 

mesela kolonya sürmeli. Fakat neti

cedeki muvaffakiyet, ihtimamın, 

muntazam olmasına bağlıdır. 

Cildimiz, kirli, renksiz bir halde 

parmaklarımızla yavaş yavaş vur

mak suretile masaj yapmak ve ev

vela sıcak, sonra da soğuk suyu ça

buk değiştirerek yüziimi.ize çarprr "'"'k 
suretile canlılık ve tazeliğini kazan-
mış oluruz. 

4 çay fincanı un 
7 ! silme kahve kaşığı 
yavder (Karbonat) 

beykin Vücut telakkileri 

• 
Moire denilen kalın eski za • 

man kumaşından veya krepsa • 
tenden yapılmıştır. Alt kısım e· 
tekliktir "'C üzeri buluredir. Baş 
ta elbisenin rengiyle tezat yapa 
cak renkte tüyden sorguç ve o
nun merbut olduğu kumaştan 
yapılmış bir nevi çiçek vardır. 
Bilhassa bu sorguçlar günün en 
göze çarpan saç tuvaletlerinde 

nıevcuttUl', 

• 
i 
i 
ı 

••••••••••••••••••••••••••• 

J Aşka Dair Vecizeler 
e Aşk kabiliyetsiz bir insanı dahi 

yapar. 
e Düşüncelerinizi sevgilinize kol 

!arınız gibi açmazsanız onu sevmiyor 

sunuz demektir. 
e Bir kadın için sevgilisinin ver-

diği kıymetin sahibi olmak kadar bü 
yük kuvvet yoktur. 

• Don Juan aşkı asla tatmamış 

bir sanatkardı. 
• Üçüncü bir şahsın bizimle ala

kası, r.evdiğimizi mevcudiyetimiz -
den haberdar eder. 

e Aşkımız en yüksek noktasına 

vasıl ::>!saydı hududu dar olurdu. 
e Hakiki aşk, ebedileştirilen bir 

mübalağadır. 

• Aşktan beklediğimiz mucize, 
vuslatın ihtiras. söndürmemesidir. 

Bebeklerin 1 ştihası 
Nasal ·Arttırllabilir? 

1. Bebeklik zamanındc. 

1 silme kahve kaşığı ince tuz 
1 çay fincanı ayrıca dövülmüş 

Bu münasebetle, size muhtı>lif de 
işt!hasızlığın sebebi 

virlerde ideal kadın vücudü hakkın-

da şeker, çikolata, bisküvi gibi şey
ler vererek çocuğun m"desini doldur 
mak ve oyun zamanına iştahasını 

bırakmamaktır. Bazı anneler, çocuk-
ceviz. 

Usul: 
daki telakkilerı veriyoruz: Bebek, aç bir mahluktur, aksi tak- !arının gürültü etmemesi. kendileri-

Vücut güzelliği telakkileri, za - dirde sıhhatinde bir arıza var de-1 ni yormaması için hemen böyle bir 
man ~a:ı,:oan :iell'isll)..istir. Asai!ıda ve- mektir. Mama zamanından evvel u- yiyecekle oyaJamağa ço.lışırlar. ki, 
recegımız yıllara gore son otuz yıl i- yansa ıı.ıt· ısteo gı :ıe:r ınamauıı, Hece bu çok yanıış bır harekettır. Anne ..,O&E~--~~ .. ~~IBnY:l: s1Cffiu lR~Jzr,we~·} 

!ekten geçiriniz. Uzerine karbonatb, 
tuzu dökünüz. Yumurtaları bir ta
rafta iyice çalkalıyarak unun üzeri
ne yavaş yavaş döküp bir taraftan 
da unu elinizle hamur haline getiri
niz. Diğer taraftan toz şekeri sütle i
yice karıştırdıktan sonra, bu mahlt1hi 
de hamura ilave ediniz. Hamuru pü
rüzsüz olacak vaziyette iyice dövü
nüz. En sonra da cevizleri ilave edi
niz. Bir tepsinin altını hafüçe yağ
layıp hamuru tepsiye yayınız. Bu 
vaziyette üzerine bir bez örtüp 20 
dakika bırakınız ve mutedil hararet
li bir fırında 40 ~ 50 dakika bırakı

nız. 

\ 

• 

. d k" d -· ikı·-· .. 1. yarısı uvandığı zaman mama veri- şuurlu olmalı. Çocuğuna verece1'i 
cın e. ı egıs ıgı gore ım: 

1
. k. d _

1 
~ 6 

• · ınceye a ar ag ar. Çocugun dünya- gıdanın miktarını ve zamanını kuti-
~908 - Dolgun vücut, geniş kal- ya geldiği dakikalarda beslenmek, yetle tayin etmel"dir. Bilhassa işta· 

ça, ınce bel. yegane değişikliktir. Çocuğun açlık hası az olan çocuklara bu gibi fazl:ı 
1918 - Korsenin terki, zorla za- hissetmesi, bizim isted'ğimiz şeydir, gıdalar bir müddet için olsun as!a 

yıflama, göğüsün küçülmesi, ve vü - fakat bunun da muayyen bir nisbet verilmemel'.dir. Bazı yaş meyve su
cudün cinsi manzarasını kaybederek dahilinde olması lôzımdır. lan veya meyveler müstesna olmak 
erkekliğe yaklaşması. Çocuğun iıştahasının muayyen nis- üzere yemek aralarında çocuklara 

betinden fazla veya eksik olması sıh- katiyen bir şey yedirmemelidir. 
1928 - Sporun vücude tesir hu - hatinde bir bozukluk alametidir. Bu-

susunda ilk zaferi, vücudün kadın 

hatlarını almıya başlaması, fakat gö 

ğüslerin hala Yüçülmekte devamı. 

nun için gıdasının zaman ve mikta
rını tayin etmek lazımdır. 

Çünkü çocuğa her ağlayışında c;iit 
veya meme verirsek net;cede hasta
lanır ve iştahası azalır. Çocukta mu
ayyen bir rahatsızlık olmadıkça ver
diğimiz mama veva sütü icmek iste
m:yorsa, ya verdiğimiz gıdanın m;k
tarı itibarile çokluğuna veya kuv
veW olmasına atfederiz. 

Pratik 
Bir El 

Çantası 

1936 - Kadının cinsiyeti itibari
le kadın olarak kalması, sporla uzatı

lan ince bir vücut, göğüsün inkişafı
na temayül, ll:adın hatları kaybolma

dan zarafet, vücude rejimle zarafet 

vermek yerine sporla vermek .. Ka -

dm vücudu hususundaki bu son ide
ale göre muhtelli boyda iki kadın vü 
cudünün muayyen aksamdaki ölçüle 
rin ne olması lazım geldiğini gözden 
geçirelim .. 

1 inci modeı 

169 santim boylu bir insanın, 

Siklet 55-61 kilogram. 

Gôğüs 87 santim, 

Bel 69~- G4 santim, 

Kalça 85 · 91! santim, 

Bacak 51 51 ~ santim, 

Diz 35 
Baldır 32, 

Bilek20, 

Kol 24 
Yumruk 15, 
Boyun 31 - 348. 

2 nci model 

152 santim boylu bir insanda: 

Siklet 45 51 kilogram. 

Gôğüs 79 santim, 

Bel 60 - 61 santim, 

Kalça 76 83 santim, 

Bacak 47 santim, 

Diz 30, 
Baldır 31 santim, 

Bilek 20 santim, 
Yumruk 14 santim, 
Boyun 30 - 31 santih. 

Kol 21 - 25 santim. 

Bu takdirde gıdasının kuvvetini 
azaltmak veyahut mama zamanl::\rı
nm arasındaki fasılayı çoğaltmak la 
zımdır. Çocuğun iştahasına tesir e
den en kuvvetli amil, geceleyin üç 
dört defa gıda vermektir. 

2. Hasta çocuğun iştihasızlığı 

Çocuk hastalanır hastalanmaz gı
dasını almaz olur. Hatta bu vaz·yet
te kendisini hala beslemeğe çalışan 

J annes"nden b!le tedbirli hareket et· 
miş olur. Çünkü bu gıdayı yavrunun 
midesi reddeder. Bilhassa ateşli hrıs
talıklarda bu iştahasızhğın pek bü
yük hizmeti bile olur. Bunun için an
neler hasta çocuklarına meme vcr
meğe çalışmamalıdırlar. 

Hasta çocuklar ekseriya açlıktan 
çok susuzluk duyarlar. Bu devreler
de süt emerler. Bu da sonsuz susuz· 
luklarını gidermeğe yarar. sütün ma
deni kısmını hasta mide hazmetmez. 
Bu gibi ciddi vaziyetlerde çocuğu 

doktoruna götürüp tavsiyesine göre 
hareket etmeli .. 

3. Büyük çocuklarda 

i,tihaatzlı.k 

.l\lalzcmc: 

24 X 32 büyüklüğünde kanc.lva 
bezi. 

Her biri yarımşar çile olmak iı 
zere mavi, siyah, yeşil ve yün. 
Iş modeli: Kanava işi. 

Şekilde görüldüğü üzere kanava 

üzerine şekilleri doldurup işledikten 
sonra, modele göre dikilecektir. Yan 

larda körük vazifes:ni gören yeşil 
parçaların unutulmaması lazımdır. 

Çocuk büyüdükçe bünyesile mü- Ağıza fermuvar geçirmeli •. Sap ı~in 
tenasip derecede iştahalı olması !a- de şekilde görüldüğü üzere siyah !<:u-
zımdır. ik . . maşı i katlı kesip kenarlarından 

Ihtimam edılen bır çocuk ta bu ince ince dı"kt·kt . . ' en sonra. yuzunc 
normal vazıyettedır. Halbuki, bazı çevirerek içini kl d ld 

kl b .. ··d"'k · ah 1 pamu a o urmnh, 
çocu ar uyu u çe ışt a arı aza- ve dört ucundan k " ·ı 
1 

ma ıne ı c cant'lva 
ır. Bunun başlıcası yemek araların- dikmelidir. ' w 
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Bugünkü Amerika Yeni 
Ve Büyük Bir Inkılip 
Geçirmeğe Mecburdur 
B llra)"8 gelince. daha ilk gftn

de bile Amerikanın içjnde 
buİunduğu huzursuzluk, geçit dev
relerine mahsus bir Daf dfüıınesi 
w zıtlar göze batıyor. 

Hel' şeyde bir ifrat yahut tefrit 
var. Suilatimal bol, sarho§luktan, 
kumardan tutunuz da rllşvete ka
dar her şekil mevcut.. Amerika, 
Niyagara 19Wesinbı akıntısına tem 
po uydurarak onunla beraber tler
lqor: Nereye? qte onu henüz kim
se kestiremiyor, ortalıkta henüz o 
"arzı mevut,,u gösterecek peyga.-rn
ber JQk. Bugün görülen 1191 bu şe
We hızı ile iniş. .. ki, devam eder
• bir çok profesörlere göre, "A
me:rDwım karşılqacağı daha çok 
iplzlik, daha çok fsll:irlik. daha çok 
llefalet, daha düşkün blr yaşayıı, 
emniyetsizlik ve açlık,, olacaktır. 

Göze batan en }.(iyük zıtlar • 
dan biri, içtimai müessese

lerin teknolojl)e ayak uydurama
masıdır. Teknik alabildiğine ile'tle
mif, fakat onu kontrol eden mü -
eaaeseler ve fikirler orta devirden 
ve on sekizinci asırdan kalma şey
ler. Aradaki bu açıldık kapanaca -
jma günden güne büyümekte ve 
iki sistemi de içine gömebilecek bir 
uçrum hallnl almaktadır. Yine bir 
profesörün sözile ' imtiyazlar, mü
kAfatlar, çeşit çeşit klrlarla bize 
yeni bir makine verec:e" olanı ıe~
vik etmiye çalışırız. Fakat içtimat 
müeaeselerlmtzs yahut iktısadi 

sistemimize yan gözle bakanları, 

yahut onlarda yenilik teklif etmi
ye kalkanları kanunlarımızla, eli
mizden gelen her vasıb ne ceza -
landırmıya bakanı. Eğer tabir ca
izse "içtimai mucitlere., ~mdJye 
kadar hiç mil.ltafat verildiği duyul
Dlllf mudur!., 

Jkrkes rady941W1ul\ son model 
olmasından sevinç duyar. Otomobi
lini c1aima yenilem\ye ujraşır. Çok 
larmdan duyarım, .. bu eski oto • 
mobille caddeden geçmlye utanı • 
yorum .• Benimki t;1 otuzun otomo
bili •. Yedi sekiz senedir otomobil
ler epey dejişti. Fakat kafasının i
çindeki dü§ÜDceyİ kimi'! değiştir
mek, yenilemek istemez. O düşün
ce ki, kim bilir o eski dediği oto -
mobilden de daha ne kadat' t'Skl
dlr. Teknoloji, tayyarelerlle bulut
lan delerek ha\Pada uçarken, fikir, 
dilşQnce bAll 5kftz arabası devrin
de .. Amerikada bir ayaRt tayyare-

• 

Yazan: Belkis Halim 

Brı aartla, 6rı tlnirtle AmerikaJa hala Lin~ Kanunu 
alphinJelıi Uiyihayı bahrmıya ~alıfanlar var 

de, bir ayalı öküz arabasında o'an 
insan gibi.. İster ki, bir giin orta -
smdan ayrılacak. Fakat öküz ara
bası mı tayyareyi düşürecek, tay
yare mi öküz arabasını havalandı
racak belli değil.. 

B ir çok mütehass1slara göre 
eğer ikisinin arasında uy -

gunluk olsaydı daha az çalışmakla 
bile herkesin daha bolluk ve rahat
lık içinde yaşaması da mümkün o
lacaktL 

Sıcağa kar mı dayanır. Ameri
kalılar meydanına kondukları bu 
memleketin zenginliğini hiç bit -

~ "*""""'* Bw ..,.trt 
altından vurup üstünden eıkmı, -
lar .. Filvaki tHzler gibi onların ha
ritası değişmemiş.. Fakat o hudu
dun içi iki yüz sene evvelki ile ôl
~ Udar lark1ı. Maden
ler piyuaya yayılmış, ormanları 

k u 1 1 a n ı 1 m ı ş , benzin yağı 
israf edilmiş. Hatta Paul Seaır'a 

göre, Amerika çöle doğru yollan
maktadır. 

A .merika halkı psikoloji ıtiba
rile de geçit devrinrie .. Ta

biat üstündeki kuvvete dayanran 
teolojinin yerini ekonomiye daya
nan bir teoloji almış .. Ellerde hu
susi te19bbüs. Henüz işlenmemiş 

ve fırsatlarla dolu bir kLtad.1 ya
şamanın, bu orman olmazsa öteki, 
bu arazi sürülmezsa daha ilerdeki
ni elde edebilmek imkanlarının ver 
dili nikbinlik. Geltceje lnanıı kal
mamış.. Herkeste oir ıüphe.. Ya
rın ne olacağım, .!e (llacağız? Ko
münizme mi gideceğiz, faşizme mi? 
Hepsinden mühimmi ekmek hula
bilecek miyim endişesi . Tabii bir 
kısmında da milyonlarımı sonuna 
kadar tutabilecek miyim koygusu. 

A merikanrn buhranını gayet 
iyi gösteren aşağıdaki satır 

lan Wib ~~ Bai'ues'in bir 
koDfeı~ •İ'iforlftb'! 

' 'İkt.15adi mLiessestılW~ Ull~U· 
nün karışık meSelelerne baş ~ 
cek halde değil. Hepsi meli kapita
lizmin tesiri albnda şer'i hırsızlJk
ıa meyu1. Bud\lduna llJjınanlan 

belli1•ldi1~ halde .. Her gün Mr 
kısım işçisini daha kapı dışarı edi
yor. Böylece iktısadi sistemin kal
dıramadığı yükü hükumet yüklen
miye ve kapı d!şarı edilenlere iş 

bulmıya çalışıyor. 

Çütliklerimtz berbat btr halde .. 
Bu yüzden bolluk içinde d!ll'lık çe
kiyoruz. Milletin yarısı aç dolapr
ken kanunlarla zirai lstihsalatı lrıs
mıya kalktık. En zengin senemiz o
lan 1929 senesinde bile halkın yüz-
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~ Şimdi l8D Bayan Dallııın, ne dudak bükü
-ıuı-ıan-T 

- Gel de ka»abı sawrma. A itstadım, ben be-
nim, fU118C1 Babef Ymufun Zehra .. Ister Byan Dallı 
olayım. ister Bayan BudaldL 

- Soqetede adm, ünün var. 
- AlaJ etme rica ederim, itocacığlmm sayesin-

de .•• (Kahkaha). 
- Muhtasar, müfit konuşalım! 
- o kadın kim? 
- Ha §UDU bileydin. 
- Bsna bir iki ipucu ver, buaz düşüneyim. 
- B.r kaç adı var. Meli, Melllte, Rillya, Hamra 

vesaire, vesaire. Ben adlarım dejU, kendisini öğren
mek istiyorum. Sana evini de tarif edeyim. (TarifJ 

- 'tanıyorum. Dur teli§bıııma. ~andı~n kadar 
yakmdan detll Bir iki defa Nazife Hanımefendilerde 
gördüm. O ıc..c1ın pokere, briçe pek meraklı. Hem us
&a l"J' iki sefer IÖl'Üfilmde de kazandL 

- · YMlmz mı idi? 
-Evet, yahut hayır. Onu orada buldum. Kimin-

le geldiğini bilmiyorum. Sonra ondaıı önce ~un. 
Tablt kiminle gitttjiııi de bilmlyorunı. .Sununla be
ra1'er yalnız olmasa gerek. Çi1nktl sabaha .karsı :val
nız bq1na evine nuı1 döner? 

- Bapa bir bildiğin yok mu? 
- Hele dur bakayım, kadın kıuıı biraz gönüllü 

hafiyelere bemer. Şöyle yarım ağızla soru§turdum, 

öklımda kaldığına göre onun adı ne Meli, ne Deli; 
ba§ıka bir şey ama şimdi hatırlıyamıyorum. J,{ooasın-
dan önce mocası varmış. Gözlerim açıp durma. Bana 
söylediklerini söylüyorum. Hatta yalnız mocası de
ğil, mucalan varmış; sonra kocasına varmış. Gülüm
sersb~ ya, edebiyatça kelime oyunu yaptığım hol!juna 
m1 gitti' Kocası zahire üzerine iş yaparmış, Yafalı 
mı, Kudüslü mü ne, o taraflı bir rıdamnuş işte. İs
tanbulun istirdadında ~arıcığını almış memleketine 
gitmiş Yahudilerle Araplar kavgaya başlainazdan 

önce F"ılistinlilerin kendi aralarında politika zırıltı
lan çıkmış. Bf r gece kocasını öldürmüşler, kadUl<'a
ğızı da başka tebaadandır diye sepetlemişler. Ne mi
ras vermişler, ne zırnık. 

Nasıl yaşanllf? 

- Mirasını ben yemedim ya, bana ne soru~or
sun. Babası vali mi imiş, neymif, gQya ondan bir şey
ler kalmışmış da onunla her seansta ancak yüz, iki 
yüz lira rölans yapabiliyormuş. 

Niye mi sustum? Başka bir !'Y bilmfyorum da 
ondan. Kocamın ölüsünü öpeyim kl .• Gülme Allah
aşkına! Doğru, canlı bir koca belki öpülebilir, ölü ko
ca buz gibidir, ~o~su öpemem. öpemem ama, ye
min etmiş olmak için başka bil" şey akl~ gelmedi 
de öyle söylüyorum. 

- Onunla yakından tamşmanı istiyorum. Kat
lfruıı çatsan da çatmasan da fstiyoruın. 
f - Senin f~ her şeye peki. Sen ne adamsın 011-

de doksanı hükUınetin tam gıda de
diği 191leri yemekten ecizdl Hal
kın yüzde yetmişi sıhhatini koru
mak içhı lbım olan şeyleri teda
rik edebilmekten çok uıaktL Çjft
çilere mahsullerini azaltsmlar di
ye para verirken mtlletln yarın aç 
dolaşıyor. 

1 çtlmai müesseselerimiz de 
birer birer yıkılmakta .. Köy 

hayatının yarattıtr coğrafi kom
şuluk kalmadı. Onun yerine de 
yenisini Jruramadık. Demokrasi bir 
uçurumun kenannda .. Tarihimizin 
ba§langıcında demokrasiyi kuran
lar onu bugünkiinden başka bir ce
miye dayanarak kurmuşlardı.Jeffer 
son ta o zaman eğ~r memleket şe
hirleşlr, köylillilktan çıkarsa, dE"
mokrasinin devam edemiyeceğine 
inamyordu. Bugün ekserlyetin ha
kimiyeti dediğimiz demokrasinin 
çöktüğünü gözlerimizl'! goru -
yoruz. Eğer küçiik bir mem
leket olsaydık demoltrasi va parti 
işleri bizi çoktan inkıraza sürükle
misti. 

Congers'in medeniyet dediği

miz şeyin üstünde koca, kara bir 
lekedir. Hele son ild sene zqTf'ın
da bu leke gittikçe kararmakta. 
Neronun zalimliği, bizim kongre -
mizi dolduran mümesaille:-imizin 
hainliği yanında sıfıra düŞP.r. Bu 
asırda bu devirde hBla line 1Ayi -
hasmı batırmak için ellerinden ge
leni yapıyorlar. 

Kanunlarımız politikamızdan da da 
ha zavallı .. Kendini bllen avukat
lardan birini bir köşede yalnız ya
kaladığınız zaman kanunla adale
tin münasebetini sorun. Size kah
kahalarla güler. Beri taraftan içti
mai değişikliklerin kanun:ı dayan
ması icap ettiğini iddia ederler. 
Tamamen budala ~çması .. Kanun
lar artık şahsi teşebbüsü ve mülki
yet hakkını korumak i,.in kurulan 
dalavereden başka bir şey değil. 

Ahlak taraf1m1z da diğer icti
mai tarafımız gibi geride .. 

Buplnkü telikkfmize göre namus
lu insanlar pat'asını vergiden mı_ıaf 
hisse senetlerine yatıran, büyük 
bir kumpanyanın idare heyetinde 
aza olan adam, tam ikramiye ka
nunu çıkarken işçilerine yol veren 
adamdır. Namwısuzlula yalnız cin-
..; .ı u.1.t .. uA.~C:t::U"i\;tJ. .u.&u "' \.lJ b w. ....... ..,._ ... ... ., 

gösre*ılei'i kÖl!İdurul'UZ. 
Gazetelerimizin otomobil f abri -

kasından, sabun, et ticaretinden far 
la yok.. İşleri küC'ilk okuyucuları
nın sayısını çoğaltmak. onun için 
illnlara kıymet verme~.. Masrafı

nı, karını ilanlardan çıkardığı için 
ilin verenlerin esirı olmak. Ralk 
adına oııların çarpışacağını um -
mak abes.,, 

Amerikalıların kendi al!ızlan i
le de söyledikleri bu tezatlar, bu i
çinden çürüme, Amerikanın, bildi
ğimiz Amerika olarak son günleri
ni yaşamakta oldu~nna bizi inan
dırıyor. 

Dünganın En Bügü 
Askeri Taggaresi 

Amerikada Yapilıgo 
lnıaatta Çalııan Mühendisler 

Tayyarenin Sırlarını Öğrenemiyorlar 

ı,,.,,,. öniimiistlelei seneye '-lar 6itirUecelı olan 
tl.,, t"77f11'eler 

Dünyanın en büyük ,askeri t:ıyya- Amerikadan Japonyaya gidip gelme
releri Amerikada yapılmaktadır. Bu le kifayet edecek ı.>enzin tapyacak 
tayyareleri yapmaktan maksat, dev- ve hiç bir yere konmadan gidip gele
rin sürat, uzun uçuş, ıük taşıma ka- bilecektir. Tqıyacatıı benzin mik • 
billyeti baknnlanndan lhtlyacmı te- lan 15 bin paventtır.Bu da 8000 mıl· 
min etmektir. Bugün bu dünyanın lik bir eeyahate Wi gelf!Cektir. Tay
en büyük tayyaresinin parçalan bir yarenin seri ate§li toplan, onu harp 
araya getirilmek üzere hazırlanmış- tayyarelerlnden korumıya kAft gt!le
tır. Tayyarenin sırlanru, ancak onu cek ve bu tayyare §lJDdiki saffıharp 
imal eden Douglas kumpany881 btl- zırhlıların ruhunu havada oyıuyacalt 
mektedir. Tayyare üzerinde çabfan tır. 
mühendisler bu tayyarenin lll'larına Yeni tayyarenin mot6rlerl, bnat
v'lkıf değildirler. Bunlar ancak iize- lan içten glzliclir ve her motör bir 
rinde ayrı ayn çalıstıklan parçalan pervaneyi çevirecektir. Tayyare uç
tanımaktac:brlar. Verilen malt\maıa tutu halde makinistler tayyarenin 
göre, yeni dev tayyare 160 b1n pa- her tarafına varabilecek ve motörle
vent ağırlıjıııdadır. Kanadının boyu rbı her Jmmlle temas edebllecekler-
230 kademdir. Tayyarenin gövdesi dlr. 
170 kadem uzunluğundadır. 2 bin Tayyare en sıkı ketumiyet ""1de 
beygir kuvvetiı\de 6 motörii vardır. yap~WIM, ~işçi, .. fl'f ka-

~~~~=~ F:b;ikaat;•'=-~ 
oksijen azfıfıridan ve soluktan bi1iJ hafm ~. 
yacak hususi !tabineler yapılmıştır. Tayyarenin gelecek -,91lbqı faall-
Bu tavvare aiır top, bir çok bomba. yete geçmesi bekleniyor. ---- - -
NEVROZiN 

"" 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevralil, kınkltk ve bütün ainlannmt derhal '•••r. 
- icabında günde 3 kaı• alınablllr. -

tat? Bütün mukavemetleri yıkıveriyorsun, canın ıs
temiye \·örsün. 

bir valinin kızı, meçhul bir FiUstinlinlıı kansı, poJJ,. 
tlka, cinayet, miras kavgalan, kocalan önce mocaları 
mocalardan, kocalardan sonra? - Bu ricamı kabul edl·o'r musun? 

- Pazarlık yasak edilecekmiş, şimdiden maktu 
alış verişe alışalım. 

- Maktu şartlarım bekliyo " l 'U. 

- Biraz düıüneyim.. Bir: Sonra beni yan çiz-
miyeceksin. tkt: zora düştükçe !r.ollıyacaksın. 'tl'ç: de
mın telefonda söylediğim kefalE>tımi kabul edeceksin. 
Dört: Kocam senden pek sıkılıyor, vereceğin elli li
rayı ay bapnda mutlaka ödiyecek. Tabii ben getire
ceif.m. Sen de bana (Tefekkür ederi:n, aldım) diye 
bir puau1a vereceksin. Bravo' Senin için anlamamak 
milmldln mü? Elbette o e1llliği ben özi.\m için ezece
lim- Perapalas balosunda bir okazyonum olacak gi-
bi, her halde yeni bir tuvaletle... tstediğln kadar a
laylı alaylı gül, hayat hayattır. Ne yaparsın' 

- Şartlannı kabul ediyorum. Fakat nasıl bece
receksin? Onu da 'bilmeliyim. 

- Yarın gece Nazife hanımefendinin toplant1s1 
var. İstenen •• Hayır istersen değil, mutlaka sen de 
gel. Görllrsün. Mademki tanıpıışın, konU§IJluşun, iti 
kaynaftmnayı bana tırak. 

Sen yann gece biraz geç gel ki ben onunla ah-
baphlı ilerletecek zaman bulmuş olayım. 

- Saat on birden sonra. 
- Peki. Ben fimdi gideyim. Kefaletime lnandı-

iUJa mersi. Dallıya rastgelirsen "'nden şiktyet et: 
geldi, kapıdan bir gözüktü gitti, bİr likör bile içme
di falan denin. 

- Sana gilvenfyorwn Zehra. 
-Ataca dayanma yılalır, tnsana gilvenme ölür. 
- Yine veclzecillğe bqlama. 
- Öyleyse denize düşen yılana sanhr. 
- Sen benim için yılan değilsin. 
- Manalı iltifatına da mersi. Yarın akşam için 

dakor. 
ilde esmeri güzel kadın gidince Vurgun derin 

bir diifilneeye daldL Aldığı malumat ona bir puslu 
hiklye, miiphem çizgili panorama ~bi ~ldi. Me<:hul 

• 

Fakat ne olursa olsun seviyordu. Neyini ve nesi
ni? Bunu kendi de net edemiyordu. Geçkin bir esiri 
güzel. Boncuk mavisi çukur gözler. Ufarak teferek 
bir yapı. Ateş tuğlası bir renk üstüı:ıe açık kiremit 
makyaj. Sonra çizgiler, çlzgilgr •• Ve so\. üst çenesinde 
ikl plltin diı . 

Sevilmiye delil, bir kenar ıengininin çocuk1anna 
mürebbiye olmıya liyık bir kadın. Yoksa sevmiyor 
muydu? Bir filiziyona mı kapılmıştı? Senelerdenberi 
bof duran kalbi ne istiyordu? Benliğinde epey za-
mandanbert bir boşluk vardı. Onu mu doldurmak, 
istiyordu? Gerçi a§k maddenin maddeye hasılı dar· 
bmdan n blru marazi bir buhrandan başka bir cey 
değildir. Fakat insanın bir de manev! tarafı vardır 
ki, onu ancak aşk yaşatabilir. Yqadıjım anlamtJr 
için 18VDlek lhımc:br. Baka'm bu nuslu hlkiyenin 
sonu neye varacak? 

I• Günün Hltnuı 
Hafif bir yemekten sonra tekrar masasının ba

pna geçtl Kağıtları, kalemleri, üç reıık mürekkeple
ri. ıdgaralan, hepsi ve her pyi ona büyük eserine 
(Artık bqla!) diyor gibiydL 

Baflamak mı? Peki. Baflıyacak. Fakat büyOk e
serine delil, gece yarısına doğru gideceji Nazife ha
mmefendlnin salonundaki işine başlıyacak. Bu da bir 

gönül eseri değil mi? 

Mell'yl ilk gördülü günü dÜJÜ!ldü. Samimi bir 
aile aofrasmda öğle yemeğine davetllydl Unutgan

lığı bu sefer de geç bırakmıştı. Salona girdiği zaman 
ikinci yemek datıtılıyordu. Hoı ve pkalarla karşı
landı. 

- Bay Vurgun Haydamak. Bayan Melike. 
'Devamı var) 
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Az Kaldı Beni de Öldüreceklerdi 
8erekel Yersin Hamdi Çavuı Tam Vaktinde Yetişti 

Ye Beni Muhakkak Bir Olümden Kurtardı 
- Çok fena. dedi. KIZii sultan 
~iı kana boyayacak. Haydi 
~ Sadık. Durma sen. Git yi
Jaa lokul bu azılıların arasına da· 
~alUınat almaja çalış. Ben bu
lb.:L!1°1· _icap ederse ölecejim, 
~an. vazifemden a;yrıl-
lbayacatmı. 
'tt 'V azil.esine gerçekten bi:r asker 

kumandan saygı ve sadakatiyle 
ltrtıdıjnu gördüğüm bu cesur ve 
lbert paşanın yanından, gerçekten 
'cıııarak çıktım. 

lleclis binasnın avlusunda; gii
~ azılı, kuduz çavuşla,nnı baş.
~da Derviı Vahdeti de olmak 
-.ere azılılan körükllyen gözü dö 
- zamane hocalarını, içlerine es-
~~tiye nezareti yaveri binbaşı 
~azanın da katıştığı alaylı za
.. ,uerin sakar kodamanlarını baf 
lıata vermi§, kuracaklan kablneya 
~ seçiyorlarken buldum, ara
~ sokuldum. Beni görünce ya
._. binbap Ramazan ağanın nevri 
llbt gözleri de döndü. Bent gölıe. 
~ Hamdi çavup bir fefler Cı
llldadı. KimbWr, belki de, biraz 
~el öldürdükleri adliye nazın 
Azım Pap ile Lhfkıye mebusu 

Aalan Beyin yanlanna uzaı
'1racaktı beni bu habiı. Bereket 
~rshı bizim, süvari kumandanı 
~ehınet çaVUf hazretlerinin tam 
hrinde ve zamanında tecelli e
den tefaat ve phadetine. Hem 
)ok yere ölmekten kurtanp ha
htum, hem de ara1anna girmek, 
aaze ve işe karışmak h•kJıc1n1 ka
ı&lıdırmıftı bana. 

Balpr Satlılı, Bulgar Mektebi 
HarbiyainJen plıtılıtan •onra 
mbit iinilormaaile ( aoldaki) 

danının da ahrete gönderilmeleri 
teklifi atıldı ortaya. 

Alev bacayı sarmıştı. Durula
cak zaman değildi. Yeni 

teklif hakkındaki verilecek karan 
beklemeden oradan savuştum. Sul
tanahmet belediye bahçesinin ö
nünde bulduğum bir araba ile zap 
tiye dairesine gittim. Olup biten
leri, yapılmak istenilen fecaatleri 
anlatarak nazır paşayı yaklaşan 

feliketten uzaklaştırdım. 

yorlardı. Fakat ben Istanbul üze
rine yürüdüklerini Sami Paşadan 
haber aldığım hareket ordusunun 
öncülerine katışmak için Istanbul
dan kaçmış. Kalitaryada hamal
lar kahyası rahmetli Salih reisin 
bağına sinip saklanmıştım. iki gün 
sonra da, hürriyet şehidi rahmetli 
binbaşı Muhtar Beye, ertesi günü 
de hareket ordusu kumandanı 
Mahmut Şevket Paşa rah:n&tliye 
Hadımköyünde kavuşmu§tum. 

Mahmut Şevket Paşa, zaptiyP. 
nazın Sami Paşanın mek· 

tubunu okuduktan sonra bir hayli 
düşündü. Muhataplannda mutlaka 
sihirli bir tesir bırakan keskin 
bakışlarile beni süzdü ve şalısına 
pek yakışan ciddiliğiyle de: 

- Oğlum Sadık efendi. Sami 
Paşa kardeşimizin Ö\'gü ile bah
settiği hizmetlerini, hiç şüphe yok, 
ben de takdirle karşıladım. Ancak 
her zamandan ziyade şu sırada 
bir tehlikeye uğraması umulur o
lan veliahtı yalnız, savgasız bıra
kıp seni buraya göndermekle cid
den çok büyük bir suç işlemiş. 
Şimdi hazırlattıracağım bir trenle 
çarçabuk lstanbula döneceksin. 
Yazacağım mektubu veliahtın es
vapçı başısı Sabit Beye verip a
damlarınla sarayda yerlef9C9kSID. 
Biz lstanbula gelinceye kadar ve
liahta karşı yapılacak her hangi 
bir taarruzdan seni suçlu sayar, 
yakandan tutarım anladın mı? . 

Dedi, vazife ile de ilgili bir çok 
gizli emirler verdi. 

(Del'amı "') 

~ 

H l KAV E 
KALDIRIM GU LU 

Yazan: Muazzez Taliıln lerliand 
ll!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~• •l!!!!!!!!ii!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!ii!!!!!!!!!!!!~ 

Kalın sabahlığıma sıkı sıkı 

sanlmış, pencerenin yamn
daki koltuğa, yan uyur, yan uya
mk bir halde gömülmüş oturuyor
dum. Bilmem siz dl farkında mı
sınız? Uzun bir hastalıktan sonra 
insanda yaşamak sevgisiyle be
raber büyük bir tenbellik, her şe
ye karşı büyük bir likayıtlık uye· 
nıyor. 

Işte ben de, on beş gün süren 
müziç bir gribi yendikten sonra, 
böyle gevşemi§, kendimi yaşamak 
zevkine bırakarak hiç bir şey di.i
şünmeğe ihtiyaç görmeden, hiç 
bir mesuliyet hissiyle sars&lmadan 
saatlerin geçtiğini tatlı tatlı du
yuyordum. 
Sokağı seyrediyordum galiba ... 

Bunun pek farkında değilim. In
san aylarla yaşadığı bir sokağın 
kaldırımlarına, evlerine ve halkı
na görmeden de bakabiliyor. Gö~ 
lerim dakikalarca karşıki apartı
manın balkonunda asılı duran ça
maşırlara takılıp kaldığı halde, 
birdenbire birisi gelip: 

- Dikkatle baktığın ili gömle
ğin rengi nedir? 

Diye soracak olsa, cevap vere
meden şaşırıp kalacaktım. Nite • 
kim, alçak penceremin önünden 
geçenlere de, yan açık, yan kapa
lı göz kapaklarım arasından ten -
bel tenbel bakıyordum. 

Birdenbire kulaldanm, kuvvet. 
ll bir motör sesiyle rahatsız edil
di ve ben bu rahatsızlığın mahi
yet.lrı.l pek anh7amadan mlcakta 
bir gürültü koptu. Doğru1dum, 
pencereye yakl8f81'tk baktım. Us
tü başı perişan, dilenci kılıklı bir 
kız, karşıki apartımanın kapısın

da duran otomobilin camını bir 
taş atarak kırmıştı. Sokak tenha 
olduğu için bir iki kapıcıdan baş-

ka bunu gören olmamıştı; onlar 
da ihtiyatkir, çok şey görmüş ve 
işitmiş adamlara mahsus bir lilka
yıtlıkla, uzaktan bu vakaya şahit 
olmakla iktüa ediyorlar, otomobi
le yaklapnak istemiyorlardı. 

Mükellef arabanın kapısı açıl-
dı, elli yqlannda, iyi gi

yinmiş, temiz bir adamla, yirmi 
yaşlannda kürk mantolu genç ve 
güzel bir kadın telAfla dıpnya fır 
!adılar. lkisinin de yiizil bembe
yazdı. Erkek, taşı attıktan 10nra 
hl1i yerinde ınıhlanmıt gibi du
ran dilenci kızına doğru hiddetle 
atılmalc için bir hareket yaptı. 

lşte o dakikada çok garip bir 
vakaya şahit oldum: Muhteşem 

kürk mantosu içinde bir prenses gu 
rur ve haşmetiyle duran güzel ka
dın, yanındaki erkeği kolundan ya 
kaladı: 

gı'bi kendilerine yaklaşamadığımız 
süslü kadınlardan biri girdi. 

Onu görünce, teyze dediğimiz 
cadaloz kadın yerinden fırladı, 
süslü kadını etekledi, kırık sandal· 
yeyi uzatarak ona "Buyrun Hanı
mefendi,, dedi. Biz gözlerim\zl 
hayretle açmıf, onlara bakıyor

duk. Dti kadın bat başa vererek 
beş on dakika fısıldaştılar, sonra 
süslü Hanım çantasını açarak bir 
çok para çıkardı, teyzeye uzattı. 

Kapıdan çıkarken söyledili ili söz 
lerden bafka bir oey i§itmedilc: 

- Bu para ile bir sene bol bol 
geçinirsiniz. On1ann altına bir .ıı
te almayı unutma! 

Başını çevirip bir defa bize bat 
madan çekilip gitti; arkasından. 
teyzenin, dişleri arasından: 

- Orospunun piçlerine şilte 

ha! Gebersinler yumurcaklar! 
Diye mınldandığuıı tüylerimiz 

P'esacbn ele baplen, biraz sonnl 

benim yüzümden kesilen görüş-

Yirmi dakika sonra zaptiye dai
resine gelen Abdullah Ç&VUf ya
bcalc can bulamayınca kabaran 
hırsını bastırmak için, harbiye .-----------------------------------------------_;.--..., 

- Bırak, ona bir feY yapma! ürpererek işittik . 
Dedikten sonra, titriyen bacak- Sokaklarda büyiiyen ~ 

· ııaııa:nauım-.. aa~•,.f&G'9aıame•.amwr"9lvenura•+..n1&ııl_lll_;~r:11llllmJlllDlllftlflmıaa:~ ~•DUit;,,lflpf 
tPt .,.... alu' ~ wam ta- edermtf; biz de birbirimize Mt 

• çma-
ia başlamışlardı. Harbiye nezare

e seçilecek adamda bir türlü u-
şamıyorlardı. 

vuflar NAzım Paşayı istiyor
. Hocalar da, nasıl olur, hem 

~ktepli, hem de erkAnıharp, faz
._ olarak dinsizin de biridir o, dl
>'or, kendi namzetleri olan damat 
lrehmet Paf8yı, ayak direyerek, 
~ sürüyorlardı. Onu ela, thtlyar
qiını, beceriksizlllint bahane ede
l'ek alaylı atalar hOf gönnüyor
larctı. O sırada Dervif Vahdeti gü
ler yüzle: 

- Buldum, dedt Gazi Ethem 
1-qa. Hem sofudur, hem alaylı. 

G örOpnenin buruında .aze 
ben de kanftım. Alaylı za

hitlerin itfrazlaruıa rağmen, Et
hem Pqanın alaylı olduiuna ça
~ da, hocaları da inandır
dun. Karar ver11mifti artık. Har· 
biye Nazın Gazi Ethem Pqa ola
caktı. Görüpneler uzayıp püyot, 
laatler geçiyor bir tilrUl adruam
bia diğer nazırlıklara da birer a
laylı bulunamıyordu. Buna da Ab
dürrahim adında bir deniam efen
di çare buldu ve: 

- EvlAtlanm, dedi. Neye vakit 
eeçlriyor, kendinizi Ozüyommuz. 
Olmazsa Ethem Pqayı sadrazam 
~apanz. Beraber çalıf8ralı nazır
lan o, bulsun. Biz pmdl tnketlll 
Padlpbımı:q bir telınfla dilek• 
Jerimizt, bu arada Ethem Pqanın 
da sadrazamlıkla beraber Harbl
)'e nezaretine tayin edilmeBlni ts
tedilfmizi bildirelim. 

Hazır bulunan bocalar ve ala)'• 
lılann kabul ettikleri bu 

teklifi, günün düzme kahraman
lıtmı yapan çavuflar da miinaslp 
IÖrdüklerinden hep birlikte mebu 
ilan dairesindeki telgtafbaneye git
tik:. Hizım çavuş mabeyn b8f ki
tibi Cevat Beyi telpf bafUUl ça
lırttıtı sırada Abdullah çaVUfUD 
bir bölükle zaptiye ve Hamdi c;a
\'uşun da bir taburla Harbiye ne
Zaretlerine gitmeleri ve o ana a
dar isyana katlfllllYaD polislerle 
bassa askerinin de ..-ıa AyaJJOf
:Ja meydanına getirilmeleri. zap
tiye nazınle hula ordusu kmDeD 

di çavuşa katılmıştı. Azgınlar ger 
çekten kudurmUflardı. Semt semt. 
maba114!llere dağılmı§lardı. içlerin .. 
de tutufturulan feriat qk ve ateşi 
ulruna bulduktan mektepli zabit. 
lerin kanını dölanüfl~ kırdıklan 
meyhanelerin fıçı fıçı, llte fife 
rakı, fal'•planm içmlfler, yok ye
re attılclan kurf\lnlarla her tarafı 
delik d8fflc etmifler, savurdukları 
nhalarla halla titretmiflerdl. 

İltanbulda panik baflamıştı. ıı. 
tlbat ve Teraklclye ballı mebus
lar, genç zabitler, cemiyet men
suplan kaçıyorlar, Beyotlu, Bakır 
ve Yeflllc671erindeld tanıdılclan 
ecnebilerln evlerine alzlenlyorlar
dı. 

lsyanm fJdncl gOnfl ben yine 
Ayuofya meydanında, azılılaruı 

arasındaydım. O günkü iflm, rah
metli Ebüzziya Tevfik Beyle olul
lan Talha ve Vellt Beylerin de 
parçaıanacülmmı haber almak, 
kendilerini zapti7e sokalındaki 
evlerinden BakırköyQndeld evle
rine alıp kaçırmalctan ibaret kal-

dı. 

F~~~~ZI:: 
el~. yotedecekleri ldmselerin 
isimleri yazılı olan defteri uçur
mu,tum. Zavallı Ethem Pqa har
biye nazırı olmQf, bu aq:ınlan ya 
tıftırm8lc için uirafıyor, didini
yordu. O sabah, çaVUflar yine 
bazı dileklerini bildirmek için pa
pyı meclis dafreline çalJrmıflar
dı. Dilekleri de, defterden isimle
rini çıkardıklan bir çok büyıik 
riltbedeld zabitlerin hemen ordu 
ile iliflklerlnl kestirmek, yerleri-
ne de alayhlan yerlettfrtmektl. Bu 
mQnuebetle ortaya çıkan, elden 
ele gezen defter, bir aralık meclis 
telgrafhanellnin büyük m•ası i.ı
zerinde kalmıftı. Boynunu bük
mOf, p kırpıp duruyordu bana. 
O .nada da Ethem Pqa birden 
mecliM ıeUvermlf, ele baplann 
PapJ1 karplamalc için telAf)a .. 
yaldanmat.n bana bNdedillm fır
atı bajıf]amıftı. Hemen defteri 
koynuma. papuçlan koltuğuma 11-

laftımdl, solulu zaptiye nazın Sa 
mi Papnm konalında almıfbm. 

Jld sut 80DI'& azıhlar beni an-
• 

MEVSiME GÖRE YEMEK 
Gıdai.u..mıa Clfrardllma• 

bloıtlerla altMbı ...... dcwlu
mmua talall aclıkhlmı ayni de. 
recede muhafna için ...Wedz. 
Bu taıU sıcaldılt malaafua et -
mek iti de muhitin acalılt de
reeedne söre deilşir, ricadumu
san etrafındeld bava IOfuk olun
ca vtlcut daha çok hararet by· 
beder, bybetttilnl telifi etmek 
için de daha dyade kalori Çlkar· 
mala mecbur olur. 

Bando dolayıdır ld, ıa.ın ye
mek lhtlyacnnn artar, yana sr -
ealdarda da azalır. Buraya kadar 
meeele pek basittir, bunu herkes 
Mllr. Blmesek lştahanm haber 
verir. Kqan lşdha artar, yu mev 
siminde de uahr. 

Ancak plahmmnm hepd 'bir 
&rnek dellldlr. Blllyorsunm ld, 
vtlcadunnmm m.Jemeslne lfbum -
lu olan madenlerden ve vitamin· 
lerden ince, •dece kimya 'bakı • 
mındm 11dalan tlç tflrlil aymr· 
lar: Albtlmlnler, yallar, ve '9 • 
kerter... Bu 8ç tilrl8 11dum ri -
eudunnmla eördtlklerl işler de 
.... mııbdır: Albilınlaler vft -
eudan .-u.ı 1numata, eskiyen 
lmnnl.-uu yeniden yaPID8la, yai' 
larla tekerler de vtlcudan ltleme
d için lfbanılu olan kunet ve 
vtleatta srealdlk temin etm.P ,.. 
nrlar. 

Blslmkl llbl mutedil Mr mem
leket lklfntlnde ym sreüta ,._ 
hat kışın solakta ayni ... slft1l 
bfr a4amm allttlmln haknmndan 
9rtl"8CI mevdmlere lire pek •• 
deilşlr. Ralhuld Yal ft teker lh· 
tlyan yn " kıt mevslml.tnde 
hayHce farklıdır. 

Kq me•slmlnde, tolukta -. 
b, rutubet de yağlar w tekerli 
sıdalanmmn ltlsamhı miktarı a. 
seıtne tellr eder. Fabt solutan 
abtne olarak, solukta da, ıaeak
u da hava pek ratu'betU olunca 
tenefftü aydlar. Ond• dolayı 
yedlilmld ratu'betsh: havüald b 
dar 7akamayn. Onun için han 
rata'betU ohmea yemeif ualtabl
Jlrb. 

Bavadlrkt _,. dereeed ile 
•lekhtiln miktarı ble yeme1ıı.. 
ılmWn ltlnmla n6tanm dellt • 

tlıtr. Kma. tn)'IE .__... nor -
mal ve elektrik ~ mutedil 
bir ba._.a - ...... açdd......_ 
da faıfnna vanmı - yemek •tlya· 
eı artar. Ralhakl ,havaıua tuylk 
dereeesl dtqer, elektrik mlktan 
artana daha as Ytmlek yerls: Fır
tmah günlerde oldup ılM-

Pldyolojl Alimlerinin yaptıkJa. 
n hesawtlann neticesine söre, m• 
tedR •Dmlerde. kqna, iman vtlcu· 
danan ain'blmdan her ldlosa 'ba· 
em• beş kal&'l'I arthmıah, yana da 
o kadar ebltmelldlr. Soluk mem 
leketlerde lmm, arttrnna nlsltetlr 
yam1 da eksiltme nllbetl onar b· 
lorlye çıkar. 

Banin, tabH. vuad he98plar. 
Bir sftnftn ııcaklılt Wr rine uy. 
mu. O halde in~ tam fence ya· 
şamak istene her gün ylyecefl 
mlktan da havanın ncakJriı :ve ru 
tubetl derecesine söre uydurmak 
Jamndrr. Ravanm srcaklrltada, 
tuddncle, ratabetlnde, eleldrl • 
Jtnde 'bir 41efl'1ne olunca yemeil 
de ona göre ualtıp, çofaltmak i
cap eder-

Bereket venin ld 'bana lmkln 
yoktur. imkan olsaydı, her işleri· 
nl fennin keşlflerlne aydmuak 
yaıpunllk lstlyenler • lıer öytlnde 
hnanm derecelerine gire yemek· 
1er1n1 al(erbn • a1a11anm 

0

bybe
derlerdl. 

Shndlld lıalcle kq Be ns ara -
IDMla, aiırhlanmn her ldlosu ba· 
eme ı.e. kalori vencelı: nlsltette 
,.emekleri çoialtJ11 arttırmakla ik
tifa edehUlrb. KIŞID hlru daha 
7aib ve blru daha fazla tath ye
mek de bu isi temin eder. 

Zaten, vtlcudumuzun tlserfnl 
bphvan elblsenln kalmhlr yahut 
lnceHıt de yemek lhtlyaeını de • 
ilştlrlr, kaim sf:rinen daha u ye
mekle kanaat etler. Onan ~indir 
ld ldlrk numto myanlana lttahı· 
Dl ber. 

• 
M. B. harflerlle ima ed• oku

yucuya: Mahkemeye ........, olan 
Wr l'9 m....- W kuqtırmü he 
kimin kaidelerine aylarıdır. Me • 
ralmmdan lmrtabnak ~ mah -
kemenla ••ıec:eil karan pHte -
.We kolla•ann ülaa bl olur. 

' 

rafa doğru geldi, dilenci kızının i- şey söylemeden, bu gelen kadının 
ki elini ellerinin içine alarak ku- bizim annemiz olduğunu anlam•t-
lağına işitemediğim bir şey söy- tık. 
ledi ve onu iki yanağından öp~ü. Yıllar geçti ... Biz kırlarda biten 
Sonra yine ayni titrek adımlarla yabani otlar gibi büyayofduk. 
gerisin geriye dönerek f8Ş1an göz- Kimse bizi mektebe pdermek 
lerle kendisine bakan erkefi kolun §Öyle dunun, bir ife yerleştlrmeje 
dan tutup apabm•ndan içeriye bile yeltembiyordu. Her sabah ya. 
soktu. upı.tan kalkar kallnnaz, bizi 

Hayretten dona lcalmıfbm. O&I- büyüten o menlım kan elimi• blı-
lerime bwwıuJonimn. IUlya p rer totba verir: 
dQIOD;ıe kendi lrendhnt •oandır- - Ba7dl bakal1m, kalduun gıt-
malc jçfn od.amm içinde bir Od sa- lünün yumurcalcları, ekmek pua-
niye clolaftım. Hayır, umamtyle aı kazanın! .• 
uyamlcbm ve biraz evvelki gev- Diyerek bizi kapı dıpn ederdL 
feklllfm büsbütün geçmif, bunun 
yerine lcuvvetli bir teceaOa ve 
merak kaim OlmUfÜL 

Tekrar pencereye yaklaftıtım 
vakit hayretim. büyildil: Dllencl 
kızı, kaldınmın kenarma oturmuş. 
ellerini yüzüne kapamlf, hüngür 
hüngür atlıyordu. 

İçimde merhametle tSeessos bt.
leri birbirine karıştı ve karanmı 
verdim ..• 

Bir saat 80IU'8, mutfakta kamı
nı doyuran ve llllWl kDcalız kar
pmda balının kenarma diz çök
mÜ§, bana hayatının acı macerası
m §Öylece anlattı: 

- Onunla ben Od Odz karda,_ 
leriz. Nerede ve ne zaman doldu
lumuzu bilmiyorum. Kendimizi 
anladılımız zaman Abarayda, 
yangın yerinde, bir ihtiyar kadın
la beraber oturuyorduk. Kendisi
ne teyze derdik. Bu kadın bizi aç
lıktan ölmiyeeek kadar yedirir, so 
iuktan ölmiyecek kadar giydirir, 
ptslfkten ölmlyecek kadar temiz
lerdi. Kardeşimle ben 1abahtan ak 
f8ID8 kadar kedi yavrulan gibi kal 
dınmlar üzerinde, viranelerde, ıa
rada burada dolaşır dururduk. 
Babamız var mıydı? Annemiz 

kimdi? Bunu hfç bilmiyorduk. Ba· 
zan kardeşimle birbirimize bakar, 
bqka çocuklann anneleri ve ba
balan olduğuna lalkanfjlılımızı 
söylemeğe cesaret edemeden ees. 
ıfzee qlaşırdılc. 

B ir sabah bize yatak vazifesini 
gören eski bir~ üzerinde ko 

yun koyuna yatarken kapı açıldı, 
içeriye solcalclarda rutladıiumz 
ve bafka bir dünyanın inunlan 

A nnemiz bir lca1dırmJ. gflltl, 
yani bir kötü kadındı de

mek... Boynumuzu bülcerelc elele 
verir ve yollara düzülürdülc. Bir
birimizden aynlmamağa, el avuç a
çar&k topladığımız paralan bera
ber yemeğe yemin etmiştik. 

KardetUn, benden zayıf, benden 
korkaktı. Ona kalsa, bütün kazan
cımızı o cac:laloz kadına götilrecek 
tile, halbuki benim plinun bq
kaydı: Her gi1n dilencilikten b
zandılımız paradan bir kaç kunlfU 
viranede keşfettijim gizli bir ye
re saklıyarak kendimize ayn bir 
oda tutmak, ondan sonra da 1:.ir 
fabrikaya gidip çalıpnak istiyor
dum. 

"Bir sabah evden çıktık, akşam 
domnedik. Aksaraydan çok uzak
ta, bizi bulamıyacaklan bir yerde, 
Pangalbnın arka sokaklarından 
b~de bir oda tutmuştuk. Bir kaç 
gun eonra da ikimiz birden, Kur
tulufta bir iplilc fabrikasına yer
leştik. O zaman on altı yapnday
dık. 

İ§e baflıyacalımız günün saba
~· erkenden gözlerimi açtığım va 
kit ~etiınl yere diz çökmüş ağ
lıyor gordüm. Benim uyandıltmı 
anlayınca ·· " baktı YUZUJne • 

- Gel... dedl Yanına gittim 
Boynuma sanldı .. n....:~-" " 1 , J ...... uuU, goz 9-

rlml öptükten eonra yalvardı: 
- Yemin et kardeş D\ı... pyet 

ben de bir gün annemiz 11'i kal
dınm gülü olursam beni öldilre
celine Yem\n et. 

Ellerimizi birbirimizin bapna 

(Utfn stıflfayı ÇS!1iri•uJ 
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Taksim Stadında 1 çin M ii.zalıereti Müfrezeler dün. ınul1*fız Ihsan 

Köy Katkı 
DavGmızın 
Ehemmiyeti (Bafı a nesclcü 

Vefa taımm: ~ ~ g6all 
ve çok fU8b. ôyt. brtanflar 79P 
tı ki, birinei sımf hir blecl hu.,t
ni uyandırdı . .Müdafaada Vahit mü 
kemmel ve birinci sınıf bir müda
fi oldujunu gosterdi. Kendi kal..S. 
ne ıo1 yapmak talihaizliline uin· 
maml§ olsa idi. Hatasız bir oyun çı 
karmıı olacaktL 

Saim ikinci devrede yilrüyemi -
yecek bir hale gelmlfti. Muavin bat 
tında Ldtft her zamanki aibl takı
mın helkemlii. hücum battı DO JBP 
tık1anm bllmiyörlardı. Yabm aa -
la, sola 'll:OflD&kb vak!t: ~er. 
Vefa takımında Muhtefemln yoklu
lu bu hücum hattım h~ indinn~ 
ti. 

Bqlin • l•tanhlapor -. : 

Bu maçın yeni kararla ·~na
cak bir bale düflll İstan -

bulaporl~ tnall1\blywtl, Bc:yko
SUD pliblyeti ile netic:elmmesi ta
bll bir netice olarak kabul edili • 
70fdu. lnanballparlu1ar seçen haf
taki aibl Jlne tekailt OJUncularm 
ve hakem Adnan Alan da araların
da olduğu halde çıkblar. Oyun 
mütevazın bir halde pçti. Bir 
Beykoz hücumu kornerle netice
lendi. Bu arada Beykozlular bir 
ıol yaptılar. Bunu Beykonn iki 
lstaııbuJsporuıı bir plü takip ·~ 
ve maç ikinci devrede Beykozlu
lann baklmiyetl altmda devam e
derek 2-6 nihayet buldu. 

Şer f Stadında 
(Bcltt 6 meecı.J 

şı,r. • ICınfol., : 

D iln labah Taktim ıtadmtb 
pyrifecler'e maçlarmdan şı, 

li - X:mtulut brplafta)ar. Şifli 
bh1nci devrede bir, l1dnm devre
de de b&- ıol kaydecMrek maçı 
2-0 kuandr. 

it,.,...,.,., -""""'., : 
Tablm stadımla Xaııtulal -

Arnavutköy karpJafmaGn -
da Arnawtköy yine birinci dev-
~S-!J Jelilerine bitirmi,ıer. i
ldncl dtr9re Ud gol üha byd 
mifler, Jturtulutlular bir rıolle 
mubbele etm•fl• n maç ta M 
~öyOn pUblyetlle ...... 
lenmiftir. 

Göze Almıyor Şebeke Elebaşılan İçinde Şöhretli =z U: :.=-ı:.ıa::'!.~"~ 
lardır. Suriyeda asaylfl t.emhl. iıgill 

m:~ A.)- .... ~Dil Bazı Dilomatlar da Var ıanderilen jandarmalar •neü mu -
hafmn ft Suriyeli menıwlvın ev. 

İngiliz nazırlarmm Bomaya yapa Bq, tmafı 1 -~ 80nra, hldlseye adı kanpn Mr j]d ld- lerini eekliyebilmektedir. Muhafız 
caldan ziyaretin arifesinde siyast Al Mevzuu bahis oldufa için h4ID p hl1rlrında da anştırmalar yapJDJf ve ıaemurlar ~lmden dıprı çıkaJDB· 
maa meb•aıt, B. CbemberlGn'm alakadar vekiletler, hem de cümhu- ve bul pbwlana bt11iJeriM mtlra· ınaktadırlar. 
Franaayı Akdeniz meseleleri baJrlnn. n,.e ~ 1fe el koymUf w hd. caatı lüzumlu "'rdügt! için İstanbul Llzk1ye ve Ralepte bu hAdlseler 
da bir dörtler konferaıısmııı toplanıl Jilk bir ehemmiyetle derhal tahkl • müddeiumumiliğl vasıtasile ifadeleri olurken Kürddağında da mü-r1tlerle 
masını kabule imale ecleceil ve bu bta ctriliJmildr. !Ü t.l'bit ettinni§tlr. •lalar taraftarları adets meydan lll1l 

konferansta AJmanyumı mo.temle- Hacu.enin cereyanma ait ,en! İltanbul müddelumumillll tarafın harebeleri yapıyorlar. Kilrd:lalı köy· 
01«: hüJanclaJd metalebatını da ile- tafaillt pıdur: dan İstanbul blrincl ~ hildmll- leri t.ir aiWı depoınt naline plmiştir. 
~ sürecell Dmldl izhar etmektedir· Hariciye vaklJeti protokol §9fle. ii bazı avukat ve tüeculardan ibaret Ralepte ~z hapsi albnda bulunan 
er. .. a•lteftJ, ltaJ:,ama l'nn- rlnden Ruhi, ıaJet edilerek tanzim o- bulunan bu şahıslan dinlemi' ve i- Kürddaiı müritlerinin şeyhi İbrah·m 

sıs • ltabaa mtlatemlekelerl hu lunan sahte mubayaa evrakı, MllU fadelerini ihtiva eden evrak Ankara Hafll Halebl terkederek ~ KUrd 
dudumda bir takma lı•ut hl- Müdafaa veklletfnin mühilril ve Ye- müddeiumumilifine gönderilmiştir. dalma çıkmıftJT. Şeyhin Ridlfile 
diselerl Çlbracalı Ye metaleba- k~ imzan da taklit edilerek telı:em Ekrem Königin Belçika ve Fransada Xürddaltnda daha vahim hldisel•re 
tıaa lltblatsi)a tefkll .emek 

8
_ mül ettirilmiş, alınması mutasavver bulunan ve Türk barosuna byıtlt o- intizar edilmektedir. 

sere filomau ..,_._ llale koy 40 tayyare ilzeıinde Amerika ve Ka· lan bazı avukatlarla ve tüccarlarla Şimdiye kadar hl bir mm~ hare
maia tnwtU edeeell mtltale- nada fabrikat6rlerlle bu sahte evrak bu it etrafında ıörüştüAü anla'1lmış- keti ,c;.teremlyen Sellmiye ctvann
umda b11hmauiktamlar. vasıtufyle anlapna yapılmıftır. Ev • tır. Birinci 10rgu hlktmlijinfn ıfade- daki tamam cemaati lP.rt pJenleri. 

rak burada bnzlm edilirken, mevzu lerlnl aldıitı .. hı!llaT bunlardan Tür- bir mazbata tambn ederek Jrans1z 
Ayni mahetll. B. Clwnberlaln'm bahis protokol pfl Ruhi ve para ile kiyeye dörımüı olanlardır. fmallde komtieTJI ın, ve Surive 

İtalyaya m\lsaheret etmek Ozere Al- lı:andınldılı:lan tahmin olunan birkaç h6k6metlne a6ndennqlerdlr Bun -
manyanm laerhUlll bir harekette bu hariciye memuru ile daha bir tlı:i za lar da kendi m.mWtalarında dahllt Js 

fBa.ıa l • 

retle denilebilir ki koY. 
yatının sıklet merkezidir. f/ı 
kalkmması mim hayatın tA 
kınmasıcbr: Bu kadar kı 
ebemmf,etfne ratınen koy 
denberi unutulmuş ve Uıma1 
gelmiştir. Onu yalnız h 
deYlet ve klare edenler 
unutmuş değildirler Türk 
verleri, TUrk önderleri de 
mertebe ve belki daha ziy 
nutmtı'1ardır. 

Ti esJd umanlanlanbeıf 
fikriyatı ve Türk ed 

köy hayatma köylüye 
yabancı ve kaynım~ kalmıştrrv 
bir TUrk iri kövlil haya 
mü hPm olarak köylOnOn d 
rlni lrlirımlannı t renn m 
tfpıfldfr mcbfT Tiırk muh 
Tilr'k kövil,., i kendi va7.191na 
zu ederPlt Türk k vünftn ya 
tal'Ztnl TOkr kövl nOn eY lunm•sından korkmakta olma11n1n tın da çahftıklan söylenmektedir.... Almanlar Akdenlze tlkW nanmı " tsmaıu cemaatine 

muhtemel bulundujunu ft dörtler 1 _ 1 1 memup bir muhafm tayın edRmesl- vatJnı. ictimat ıecfmlnf m 
1r.onıeran11nın atdlnl tabuıa Frama- lk Milaayaat nmek sffyor nt, buctan batb mıntakacta andı m sokaıtrnı datını tasınn 
yı imale edeoejinl llive etmektedir- ------- ruhani reislerinden blrlllnln '81"1 hl- varılamn tasvir etmemiştir. 
ler. Hazırlanan nrak, uıl kaçüçılıJı Bq, ta~fı 1 tn<"fde 1dm tayin edl111\811~ istemektedirler. baJnmdan muasmmız mlllet 

Berllala •WdJettu lllJMI ~ ft merkni ParDte bulunan Almanya ile Akdenız anasında en Vatani kitle bldlle'•rin mf'IUllye- edeobfvatlanm b'lhusa komşU 
mflphlderl, ddtlt laldlaeler Y1I- ı.,n.1m11e1 tefldlAt vuıtan ile Bk • iyi muvasaleyi, Tunadan bqlıyan bir tini bu,onıdl bllk4mete tahmil edl - olan Ru lann Bul arlann 
bada Alma•7111WJ .tını. 1 • rem X&ntge gönderllınif, Bkrem ICö- Tuna • Vardar • SelAnik kanaliyle yor. Muhtelif hizbe mentıaı> mebus- lann PdPbivatl'lTJnı ~ö7.den 
tab'a:ra mtlsahent etmeJ'eeeli ntı de komtqoncu llfab talanarak temin etmek milmldlndür. Bu kanal lardan ve kiltle ileri gelenlerinden nfz Bir Puşldn'in bir Goırol'UD 
ve hatta ftal7an metalebatuun tayyare mubayuaına müteallik an• için icap eda proje daha Umumi Fahir Sabiri, avukat Ahmet Münir Tolstoy'un ve sairleı'inin h~!Clm 
natltellib bir ihtiWa 1ebebiyet lapnalan temin etınl§tll'. Harpte hazırlamnıı· Umumi Harı> Vefat Adut Mısri ve daha bir kaç Jı köy tamrlerfnl. okuvunuz 
yerebileeeiine kani olduğu tak- Verilen siparlf berine hazırla • ten d b h··.:_ _ _._ _ la kişi hükiirnetten btl izahat almak Ü· larm köylü iztfraplannı ne k 

b 
sonra a u wswswa ~ ugos vya- . . 

dmle b11 matalebtaa tauıaudle nan ir kurun tayyarelerin Kanada• ya bir teklif lmıfbr Jere bugün Sama glttılP.'C'. Aynca kut yakından duvmuı olduklarına 
ma.aJaeıet etmekten imtlM ey- da musadere edildiği muhakkaktır. Hazırlanan y?ı • _ le ricalinden bazdan da Kürdclağı kadar derin bir hevecanla 
ll7eceil mltaleuuıdadırlar. Paket, eöylendlline göre, bundan 5n. k 1 ""-·--danu Mprojeye gore, bınbu mebusu Kör Hacı Reşldi evinde zi. edeNk hatıl ecn bilenle bile 

Dd ........ -.. 11 Ura A.J.---~- -•ııa.ın .a.w..- orava mansa - ~d 1 . " Jlifahitler, Ahmn pJAnınm, B. ee .,...,.ua m yon 'u~ o- dan bqhyarak ırmalı takip etınesi yaret ederek dağ hö ıse ~ı-ının omıne kat allka uyancbrdıklanna 
DaJadier'nln fimaU Afrikqa icra et- lan hir hatta tayyare partisi Pranko- ve Vardar nehriyle birle,erek Ku- ~ril~esinf rfea. ~tm~'tlerdir. ~,,.. . .,unuz. 
mit olduju 191ahatin'" l'raDl.lnm 1- ya teaUm edilmek bere x.dlb lime manova'dan geçip Sellnfle ulaşması Sunyede niimayifl• yapdılı 8 "zde ile kendilerine padf 
ta1:Jan mutalebatma brp lttihu et- mncla 'araya Çlkanlmıfbr. Bil' riva• llzım gelmektedir. Halbuki buıfin Beyrut, 8 <A.A.> - Havas ajansı lal' ladraumlal' tllaflllllll 
mtf oJdufa battı UreJartm İnliltere yete ı&ıe de, tayyareleri Umana 18- Morava mansabmdan ziyade kanalın muhabiri bildiriyor: verıflen a1tm dolu lnıselel' m 
tu'afından ~apılac.ıı bir tavasautun tiren vapur Cebelüttankta muhrip • Tvnaya dökülen Timok nehriyle baş Buıün Suriye:ı•.n baslıca şehirle • 1'nde yüksek kasideler vazan 
~ ihtimallerini tesadüfe ter tarafından babnlmıf ve hAcUse laması projesi daha ziyade tercih e- rinde Suriyenln l~tıkJMı lehinde ve dah. ~frlfl' ve muharrirler • bu 
ballı bir hale getirmlf olmasına rağ- kapatılmak istentlmlftlr. dilmektedir . ., Fransız • Suriye muahedesinin terki vi insani ve vatani zevke - t 
men, İDIUtere tarafmdaıı bil' tav... Franko nezdinde l>ulunan Fransıı Muharririn Levantekanal adını aleyhinde büyük nümayişler yaapıl - men ,.abaneı 'kalmışlardı!'. Ha 
sut lcrumı temin etm.,t lltilıdaf ey- konsolosu, nereden geldllderl ma • verdlli bu kanal Timok nehrini ta- mıştır. Şamda, Halepte, Hu"l'\US ve ki 0 ~lerl ve1'eft yine ha 
ı...-.. llln etmektedir- lOm olmıyan bu tayyarelerden ha· ldben Zayçar'e v~ta· oradan Be Hamada butün mağazalar kapaımıış-

berdar olunca keyfiyetten Fransı.. Ha yaz Timok'u takip ederek Svirlig'e tır. 
Frarua aleylaine er Nezaretlııl maldınattar etmi1t ulqmaktadır. Kanal böylelikle Niş Nümayişçilere ist.irak e•mek üzere 

A) ~ ~esinin yapblJ talı- ve Nlfova'dan ıeçereİc Morvaya va- sokakı.m. ifUplar 4qü~ül eınv~- o _ .... ..,... .... -
Roma 8 (A . - Habeşistanda JU&at nettcenntlı&'~ •· raca lrden tedir. Yübek tahsil aen:c1-ır1Dıliiıfıi.ıllllı4.."illl ldea:.;. 

tam JW:a.rde Fraıuua koaloklibane .. Ql8ri4a4•ıR ~at.l&HIMY .....-- ~litm8&ttııı=n n4iJl,.JITdt:I •wç 1o44ı;;1,N4~4 u"" ..... -. ··· ~ 
sine kup nüma1ifler tertip edllml§ na satm alındığı anlaşılnuşbr. Bu- ~'il: IUl'etlle Morova • Vanlar ,-. ~ ~ ---lC ~8: 
ve Fqiltler milli prkılar aöyliyerek nun üzerine Fransız ıabıtası müba- Uyle Selinlle çıkacaktır. Morova - n~ ıstikWe kavuşmasını l~ınl§ler 
komololbanenin önünden pçmiıler- yaatm takip ett1il HyrJ ve )U işe ka- Vanlar arasındaki kanal, ,IJO; Tuna- dir. 
din IUıt bir hidiM o'ma••F.ar npn lalmlel'l *bit ederek 'Mrkfye dan Sellnlle kadar olan bütün bu Bir müddetteube~ ~~~er ara • .,.-_.. ••••il•..,. w•ı.ı C8m1mrlJeU Hartct19 Veklletble Ilı- ,.olun uzunluğu ise &&O kilometre <>- ımda pleyan esetlen gorülıuiye baıs-

tırla 
ba 1amış olan "H lka doıtnı., 
bazı idealist fren terimizi k 
do~ sevketti O cümleden 

Paris 8 (A. A.) _ Chamberlaln'in barda bulunm\lflur. bıcaktır lamıfbr. Son pnterde Alevi çetelerl-
M•ıta llr Kurt Roma seyahatini mevzuu bahis eden Bu sırada Amerikadan merulektimiz M~. yollardaki durakları ve le Jandarmalar er t ınia müsademe-

olcllllcll 
mJour,, gazetesi diyor ki: namına tanare satın .ılmdıjtını hal:er mesafe lretedilll'ken kaybolun'lcak ler olm~. ~enft muka~m:t hare-

ocalh balal"mdan pek sevdi · 
dostum doktor Hasan Perldi 
hlyl, Cevadı ve bazı dllerl 
batırlıyoruın. Bunlardan bazr 
köyde yerlefliler, orad• çaluıtıllı11 
içinde bulunduktan muhit onla 
bu faaliyetinden elbette ki ma 

~ günft Chamberlain Parlse alan büyük elçi Münir Ertegün de b 1 ketinin re11l Süleyman Mürp~ tıraf-
Mut (TAN) -Albrıtk 1111-l re- Fransız. İtalyan müzakereleri husu: meaeleyi haber vermiş bulunuyordu. zamanı ~e1aplıyarak u yo un aza- tarlarını tefkillt\sndırma\h ve J1l • 

ili btnbap Hilmi Stler, a-çen puar IUDda bfr tavb istemek içi d lil f Sahte Pasaport mi 900 kilometre uzunluk amıdece- nında daima 100 \:?ş\Uk ıll•hb bi: mu 
IÜJ!Ü, fehrimlzin yaınbapnda a.n kat wbk bir d08t ufatlle ;~· b: tini llÖylemektedfr. hafız kuvveti bulundurmaktadır. 
clalmda 19J1k Ye çallak avlarken, iri k6metlnl Bomada yapacatı müzake. Halbuki Tlmolt nehrinden Tuna-
Wr kuntun hiieumuna atramıftır. relerden haherdar etmek için pli - Ho.klimetimlz bu ihbarlar üzetlne mn mansabı olan Sulina bolapna tk• M •• h• K 
:Kc;-a& kurdun kokunna almca k- ---- ........ ı:& .. ı.n. ,_ d derhal faaliyete gec:ml2 ve tık olarak kadar oln meeafe 870 kilometnd;r. 1 u ım ar ar t"'"'•"' -y yor. ___. .. ...,.a '"" u OIUlastna a Ank "ddel \UT.t b · iy 
!Dllft Hllml ya1nu batına b1mıı w ihtimal yoktur. 18 Dilan tarlhU İngi- ara mu umum .... arlC' e Sulina - Caneklrale - SelAnlk iae, Ka- (Doıı 5 neicfcJ 
lkencUslne Dd metreye kadar sokulan Us - İtalyan anlapnuiyle Alı:denb protokolu ,.tlerlnden Ruhi Ue .baı.ı raden•men ve Boğazlardan geçip~ sız vatanda,ıan bu memlekette ahn· 
ıa.n ba7ftllll 8d el •tefle &ldilrmiif- ltatükon garanti eclllmifth' arkadaflarmı tevkif etmlf '" bütUn llnlle vararfbu yolun uzunluğu 19ı0 terinden ayri kazan lmklnlan ol. 
~= · bu itlerde beynebnllel ,ebeke heıııa- kilometredir ki bu, yukarıda anohı- s d k d~ rinl kurtarma ,-.ur Mertçe ftltulaat una•dan bına çalışan e1ebaşı J\krem Könl;ln nan projeden 1070 k"lometre daha u- dutu fikrin e: en e 

Kurdun altıd bura79 pthilerek si7Me bir taba ılfll puubk tevkifi hakkında da müzekkere lces- zund lıdırlu, df)'or u. 
olunm11~. ı--1-' •-tlJıdaf .._ t•-• . B K.. . hld' ur. Anluırıda milyon qın bir mtbua· -s•- l(q'e...-aaa.. _. • mitti- u 111'8cla Ekrem onıf(. ı- Yilk ta~ vapul'lann nehlrlet"de nLı k 0 L 

YD metaliNtuaa pliMe, ha • eenin meydana etktıltndan haberdar saatte sekiz denfzde ise saatte 20 kasayı muaunı blr far e .auaan 
koyarak. ölOncefe kadar namuslu 
kalmala and ettik. 

Derin f)lr hıçkınk kıxap 
IUlturmUflu. Omm bu 9Cl

sınm biraz 1atıpnuım bekledik
ten llOIU'a sordum: 

- Kardetin ne uman senden 
aynldı? 

- Fabrikaya pditten bir ... 
ne 10ma bir usta bafı1la sttU. 
tekrar döndil. Uslandılmı zannet
miftim; bir bç pn IOIU"8 tekrar 
,ıuı ve onu bir daha ancak de
min gördüm. 

- Tqı onu ol.dürmek için mi 
attm? 

- Evet ..• 

lu için hiç bir mutav-ta il • delildir ve Türkiyede1d işlerini gör- kilometre k~tettnderl nazan ltfbana ve fab:asından dotru'!:.ı!;';: 
.... 7oktv. Bhaaeaaleıla, 8o • mek tlııere vapur~ •.ıanbula hareket alınacak olursa, böyle bir ıeml Tl- ıe:~ı ~r ~::-.. •:.ı ti· ,_;eklif 
.a mllubnlerl btl7ea ve etmiftir. Fakat buradaki hamileri ta- mok • Sulina - Karadeniz • Boiazlal'-

18 
• M 

111 ~ ı...a- ~ .:...:... Gc ti 
miinhuınn Lııt1tere1• taallü nfmdaıı huırlandığı söylenen müs- Selinlk yolunu 164 1Htte atmakta- ettiaanı ~........ re re 
.UCüti '•Bu mevm. çok ıenif tear tsimll puaıar.t npar limanımı- dır Tlmok. VUdar yolunu t.e 113 bfle koymadım!,, 
tir. D -1-aı ..nn tr"""are De fstanbu· . katedecektir 1d arada 81 !Wlt- Fabrikalar ve bilyUk mtnsseseler 

•- -..-~· 8
."' • L saatte ' lan laansi ltir kemlayonctlJ'U ~er • 

Glripneler alıim Wına la g6ncl:ılınış ve Ekrem Kı.>nlfl ~a- lik bir tuarruf mevcut olacalı:tır. a.. _.. 1ııua llaa1lll ntd ve bbili-

Londra 8 (A.A.) _ Ş bat f. raya Çkma.dan doiruca Rurnauyaya Muharririn Y•Ptılı hesaplara iÖre. _.1 .... _ ... ._.~.._ ...... _ 
• u ayı qmlmıftn'. bu kanabn vüeude aetmest için '°° , ... ~ aramaJI • et -...,_ ..... .....-. 

çiDde kabinede tadilAt 7apılmasma Ek K.. 1 , __.1 • .1 Alman __ _.. "h•'-'" Vaı"- Anrtlıcle ..-rllmato mtlrakelaeleri • rem on g, ayn. pual"'. • a ev mı yon .....-ama ı N.JI•.., ilin blle ened dili uk uk 
intfılar olunmaktadır. Yabm bu ta· vell tsvtc;ıeye, sonra da Fransa ve dır ve bu on bet sene sarfında mey- L--..1-n-~ emed ve-• .:S-1 . 1 b 1 Muh-....1- b _..lllHIUmll"• mey an veren &nuıC n dll6tm, flmulil ve ahlh mahiyetı, Belçlkaya gitmiş, sonra ıta Fran1&da dana ge e l fr. llUTı.r. u muaz- ft latlfas tik bit> bql 
Roma g6r0flllelerfnln neticesine bal yerleşmiştir. Htıkftmetimiz hldismıin zam lfi Balkan devletlerinin yıılnız :.. ita le c;; :- at": 
hdır bu Myrini de tHbit ederek. iadel m1c başına yapamıyacaldanm ve büyiik v "1 •• •Y• ,,.. · 

· ı . rlmln hakkmdaJd beynebnllel mu - devletlerden birinin yudJmına muh- n ve bu Cavauatlana himayesi teş • 
Komada taqayı telkin için yapı· . 1 ta bul dukların . 1 ekted' kil ..... - kaveleye istinaden, &dı snçlarden b • ç un ı eoy em ır. 

lacak ~~UIWl. akamete uiram~· iinl lrtfklp etmiş olan Ekrem Kôııl- B6yle muuum bir lı girebilmesi l- Komlsyoneuluian llpn, 

VP manevt faydalar gordü. 

U muınt harpte sençleriml 
küllf kısmı cepheye gi 

lerl için bu hareket durdu. Fak 
kurtoluf mücadelesi devrinde 
ondan sonra köy meselesi unu 
madt ve yine cumhurrefsi İnön 
nün tep!bbüslle Türk köy lıllY& 
ve ltöy kalkınma meseM!ll b 
~ tetkiklere mevzu oldu Söy 
ki: Buıün köy hayatına ait el 
de oldukça ırenı. ve vasi mu 
mevcuttur zaten Ziraat Kurul 
ymda ifat olunan nutuklar bu h 
1111a ait Türk ziluüveıtind• 
tahavvüller hasıl oldujunda 
be bıralrmadı Suur n vicdan 
bibi Ul'lrea artık Türk kcmt 
bakılması lüzumunu idrak "'! 
mit ve bu yolda ilıtiyar olunac 
her fedakhhla katlanılmam 1A 
mm •ldllfnl takdir aylemlftlr. 

Sıhhat ve 1e1'metfne balıcdalll;) 
ancık refah yUzQ 11aren. eltn 
altmda mektep bulan Tilrk ~ 
16sünfin ez bir zaman tc:tnde b 
memleketin en kaı>ah en ptlrDzl 
me1tılelfıl'lnf maell nOfuı ve mi 
ıt müdafaa IM98lelerinl kendi le 
dilerine ve kolavlıkla halledece 
iinde Jilph• vnktur 

Al.met ACAOC 

Gözlennde bir saniye vebf! bir 
alev yaııdı, aondü... Söyliyecek 
bqka bir ,eyi kalmadılt için ye· 
rindeıı kalktı. 

- Kardtlin dmıin kul•lma ne 
fınldadı ...ma? 

Si takdirinde 1nsüten bülcılmettnın sin iacles. bakkın6 r hük"nıe- ~ile o devletin bu lfle hayati men- ı -Senn~ll .. ltslsu vatan. 
mecburi a*eri hilmeU kabul etme- tine mür~atta b:ı~aı:=tur. u faatlerl bulunmak icap eder. Söyle ••ılarunmn kentll para ve emelde. 
li muhtemel olup bu da yeni bir na- l'ra bıtaaı !;kre KB igln u- blr devlet te ancak bu&ünkü büyük n••en memleketi daha t1e111erell te
IU"hk ibduı mecb~ ~liı e- zun mı::: peflnd~n k:'ıtuk~n son· Almanyadır ,,. Atmanvanın. kendi· pb1'891erde ~tifatle ettil'lftelerlne, 
deeek, ve bu yeni makama ihtima~ ra bir otomobil kaıası neticednde aini Akdmi• ~ancak böyle bir 1 - Nlfas kultandmna samanuaı __ 1191!!_. ... __ !!lll ___ dlll 
Kore llelillae ~. çı\nku kendisini tevkif .unı.tir· Bu bAdfle yola ihtiyacı vardır. Yermekten bafka sermaye ve bineri ve iflerbaW'! terte.b olmakbll 

- Çok~ 6libDd9 ... 
ter azal) .,JQnmL.. dedi. 

Yüzüme bakmada bpda çı
Jayordu; 10D bil' defa Mllendlm: 

- Tekrar onu &örilna &Jdik
mete tefebbüa edecek milin? 

Kıvılcım tfibl parbyaa aödwbal 
ıözleıime dikerek cevap verdi· 

Hayır, o cauını bulıınlf .. 
Ve bquu amualan arasına so

brak J\ll'UdU, citti. 

mmulleyh 1M1burl hizmetin ID ha yenidir " 'bil' k~ dae kadar ElrTe- obnayanlann daha iyi bir meslek ara mudu Tam 8 kati ohl.,_. al 
rantll ~. mln 1'tan1nlla mftteıveeelh•n ve mn- Ha vfl lft t Akif maluma, obnaJP 1ta ... ımi"t " 

kulen ,ola ~anlacali 'bildirilmek- lhtlfall Yapllcb 3 - Devlejle ona mal 'ftl'M•k Jaer ~ .... a fula mtlüfuı .t 
l•...Y. Devlet ~ ..... _ Son Safhqı Antakya (TAN) - Şair Mehmet ...... eler ......... ~ .... "0•11 la• tirli •edlbhlaf 

l•ıla Yapdacak Atlfbi ölfim yıldöniimü miinuebeti- Oha emniyetti " ciddi m& ....... t • dan a..t taanamm lknnm. 
Ankara, 8 (Tm Muhabirinden) - ™ltr. le ihtifaller yapılnnftır. Erkek itse. ler tem etlllmellae hhmet etleeektlr. Oa ltet ktbtr ... ellk teerfte 1 

~ ve Dahiliye enoiimanll!l"inden Haber aldıtun1a ~· 1rara1re1Jık sıide yapllan Dıtlfalde, Hatay Millet Tek ~artlll rejimimiz. içtimai hin ==~ile ıra:!-:-.:::
mürekkep muhtelit encumen Jlevtet hldtseıd etrafındakl aıtllye tabklbtı Meclisi reisi Abdülgani Türkmen i. Jenba derbalerilıe kadar ifle1ea balo· labetl ftnnlştir Oalan hults 
Şirm Beil_ ve ıuhldarı Meimi iqtn ikmal edllmlı gibidir. . ·-· kin l reis Vedi Xaraba ile bir , ok llplu Y•PDUflMll'· otuitembia en eakl Hellm. • 
JIU'lll h.,.ti umıınuyeden sonra t~ Ankara muddelumumilı~ yukarda c y ç LA~&L .a: d = ._. P 
lawütlr. ismi ıegea wtlulm tevkif ettikten melNllar da bulunınuflardır. ...,_ .......... aftBP-• ı 

• 
, 
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6 
l~yacla 
Engizisyon 

Cep Kitaplan aerUinin 6 neuı ol.n 
ispanyada E-.lslsyoa 

Bugün p/rtr. 
Tarihin hu methur faciaaım herkes okuJUP itrmmelidir. 

Cep Kltaplan Serisi 
Nepiyatma muYaffalaptle denm ecl~: $imdiJ• adar 
altı kitap çıkın .... Banlar: Atatiirk; Yus Sene UJll)'Ul 
Ad Ri Wan Winlde, Kabaluna Çekilndt Adem, Mar
ko~ SersGzett)eri, Acemi Bir Kiylü Km.~ 
Enaizjeyondur. Her kitabm fiyatı 10 ~· Senelik 
abone.i S lina, altı aylık abone9i dirt haçuk liradır. ~~ 
abonelere bir kütüphane hediye edilir •• Kütlphwl ....... 
bir hafta 80lll'& idarehaaemisd• alabil~ • • 

yeni adreaimb: Anbra caddeai R9f1defendi ham,. bi
• • kat, Cep Kitaplan ldarehanesidir. Mektup Ye 11pa-
~leı •.• bu aclreee pnderiniz. Poeta kulum numaraaı: 
nt nmzı . . . . r:..--•·-- saaete 
79. Bu adrese de ıönderebilininiz. ~-
müYe:uilerinde Ye her kitapçıda bulabilll'llDIS-

lspanyada Entlzlsyo• 
zo __ ....! • muharriri metbur Clemeın Wood'dur. Kitap 
~Dm • • dil • 

kapeklarma iaim yanllf yuddıp IÇID iSziir enz. 
CEP KIT APLA RI 

latanbalda Retidefmdi Hanmcle 

TURK HAVA KURUMl' 
Büyük Piyangosu 
Oıl11cl llefl•: 11 iki ••••• t39 claclar. 

Büyük ikramiye: 5 O. O 00 liradır_ 

Jıl11hımmen bedeli l5000 Ura ola 14 ilde& lollılDOtlf ft ..... ftıo 
renleri 20.2.1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf uulil De An
karada idare blnuanda satın alıneceldar. 

Bu ite girmek tsteyenlerln 4000 Urahk munkbt t.mtnat ile ka
nunun tayin ettlll vesikalan ve tekllflerlnl aynı libı 1aat 14.30 a bdar 
komisyon reisllllne vermeleri JAzımcbr. 

Şartnameler 275 Jnınıp Ankara ve llaJdarpap vemeleıinde satıl 
~tadır (72) ... 

Aksırık,"' öksürük, burun akması, dOtkünlOk 

© [f [] [?) 
ld •• a.unu bllmiyormusunuz? 

lehllkeılnln yanılmaz habercileri 0 U9 

A s p ı R 1 N ahnız ? 
Grlpe ka"ı koymak 1çln hemen 

mnlYetll lllç budur. 
GrlD, sotukalımltll ve atrllara lca"' en • 

' 
ısrarla 

TAN ======-============================~=:::::::::=ıı 

Her Eve Lô.zım Olan 
YENi 

(:ocuk Ansiklopedisi 
Mı.... ... .... ........... 

redilm Yeni Çocuk Amlk· 

JopedW - OOCUiUD mutlalra -
bip olmuı 1hım aelen bir ..-dır. 
Çünkü çocuk bu eserde den ..... 
mıda ft den dıpnü ..... bfl
tün maltmab bulabfllr. 

ÇOCUK ANS!KLoPBDısl bil· 
tün dilnJa lilanlanDa terctbne e
dlhnlptr. Bu ~ _.., 
Türk çocatlarmm OütylıçJarmı ve 
mektep programlarım p&ıODde 
bulundunnk lluaımın çeviren
ler, Profel&' Sellb Murat. ratt 
Sabri ft M. ~-
... ıaoo ~ Od bl7Gk 

clltten ıatırekbpttr. Tam .... 
fiyatı 7 llncbr. llnıDtmJere ft 

mektep tl ..... N _,nca tenzlllt 
,.pı11r. 

Bu ... ,.ım. ~ .. de
lil. b6tb Uknwlrtep llNfmenlerl 
için m kuvwtU ~· COn
ldl bClt8D denl9r ba eaerde re
dmlerle ,,. amit ma16maı ile zen-. 
rmı ....... 

&Is b•klrmdı bir mdr edlmnek 
latlyonamz aplJdaki kuponu dol· 
iurup bize gönderiniz. Size .,. 
iava btr bro6fr gönderlrla. Bu t.. 
llb' 1bıe ANDrlopediniıı bymetiJd 
mı.~. 

laTAN•ULDA TAN llAT•AA81NA 

Yeni Ccıealr Aml1dopedbl m...arnu
den lılr .... &hdenMnlat .. 11111-

- -- - - ----- --- - ----- --- --- ----- --- alllmlere elt - llıidullll tıadlrme
ftlzt rlee ederim. 

TAN Ne~ı-l~Tot 1 _::,ri 
/sfanbul 

l.tn&: • ; ; : : : : : : • 
.tdNS::::::::::. 

T. IS BANKASI 'nın 
939 K. TA ARRU 

32,000 LiRA 

AMIY PLANI 

MÜKAFAT 

1 lkinc:iteırln Tarihlerinde Çekilecektir 

.-ı iKRAMiYELER: • 

T. lı Bankasana Para Y ehrmakta, Y almz Para Biriktirmiı 

Qlmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiı Olursunuz. 

s M E B A N K 
Birleıik Pamuk ipliği ve Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 

Balmkiy ve K.,.n füılblumm kapat .......... lldlt 11,atlan ...... a ıllteılhııilttfr. 
Bu f)atlar labdkada t.Um ft ...... tediye prtl1e muteberdir 

Bir baJpdan eklik •tlfluda fiyatlara 2 zam ol1mur 
A Bal ABalKASI MAMUL 'il 

Tlp: 14 A.991\tll' marka 71 ...... bezba 38 metrelik topu "° Xq 
Tip: 14 AMMar ... 81 ,. .... D bezin • ınttıelik topa 7CM Kq 

B ör • l ASI MAMULATI 
Tip: Xarta1 ..-• iUltlıl& bellQ 38 metrelik toPu 87S Kr. 
TID: t JCarta1 marka 10 wUm hain 38 metrelik topu• 'l•n•'l •K•r ______ ,. 1•-------·bilı.M.t w Jllldl.rat 8creU müfteii19 attar. 

Dr. HAA7 CEMAL 
Dallllye M ••• ................ ,ıuo ._ 

ı•> • Wu ...... c_,... et.at 
._ıat,...._~•ınuıs 
Dlna,... .. ıN 

Harici Askeri 
Kıtaat lltnlan 

Beher adedine dört bin lira tah· 
mtn edilm 25 adet -nar tamlr
hani malwmesl bruerlerile bir· 
Ukte montesi tapalı zarfta ebllt
JD819 konulmuftu1'· Eksiltmeli 
25-l-939 çarpmba günü saat 
11 dedir. I\t teminatı 7500 Ura o
lup prtnaıDesi bet Ura mukabi· 
11Dde bmllJoDdan aJımr. Dsilt· 

glreceklerln taıımıl fıemlna1 
~ sayılı Jwmn111l 2, 3 cü 
maddelerinde yazdı beJaeler1e bir· 
likte ihale saatinden beb.Ual 
bir saat evveline kadar adlan· 
m Anbrada !4. M. v. atJnllma 
ko-t .... onuna vermeleri. 

MUl>J (8931) (893) 

* Mtistabkem mevki ihtiyacı için 
yapılacak bir tavla kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuftUr· tbalesJ 
ll-l-839 pazartesi sftntl saat 11 '!ı 
Müatahkem mevki satmalma k<> 
misyonunda yapılacaktır. Yaptın 
lacak tavlanm btlf bedell 19038 
lira 38 kunıftm'· tık teminatı 1110 
liradır. Bu tnpata alt hUIUll ve 
fenni prtnamelerl ve plblan An 
kara, lstanbal levuim lmlrllll •
tına)ma komisyonunda ve Çanak -
kale Müstahkem Jmvkl •tmelma 
komisyonunda jörülflr. ı.tekli1e • 
rln 2490 sayılı kanunda 1uıb ve-
ldblarla bu bina lflnl mflteehhl
dinin ve mühendlldnln muvaffaki
yeUe yapm11 olduldarma ütr ve
sika ve Nafıa Vekllethıdm ebllye\ 
ve müteahhitlik veslkalarile ilk 
tem•ut WJ'8 banka mektuplarlle 
beraber teklif mektuplarmı havi 
kapalı ve mühilrlil zarflarmı iha· 
le günü olan 18-1-839 puarteıd IÜ 
nQ saat 15 e kadar Çaaakhle lltia
tahkem mevki satınalma komlsyo
nuna vermelerL Postada vAJd ola
cak pcllnneler kabul edtımez. 

* (739) (9488) 
İzmir Tayyu. 1*11tlerl için 

Gaziemirde yaptırılacak beheri 
25406 lira 12 kurUf kıymetinde 
76218 lira 36 kurUf bedeli bflf1i 
üç adet erat pavyonu bıpatı lra
palı zarf uauliyle eblltmeJe ..,. 
nulmU§tuı:. ~~ıpı 20/2 'Qnan/ 
939 Cuma ınno saat 18 da K11llda 

WlllMı...llı..-.~.-ııll,jl •' ır w:. 
~-~rmııncla 3Jtpılacütır. Jlk 
temtutı S080 lira 92 .klll'Uflar. 
Şartıuune keıifname ve ~ 
381 kuruı bedel mukabilinde Ko
misyondan alınabilir. lstekmer ti
caret odasında kayıtlı oldukları .. 
na dair vealka ,a.termek ......_ 
rlyeündedirler. 1l!lmf1tme7e lftl
rat edecekler 2480 aJl)ı bma
auq 2ve3 Dcfl ~" 
;artnmwlndıı ,.,..ıı ~ 
le ........ ,,. tMJlt mektaplanm 
• u ihale .. tinden Wr sut ev
vel KoınJqona vermeJ.n. 

...,." <• 
A..lrllillafnl 

~ .. 1r .. ı.yo.. ııaa1an 

lk1 adet difÇi fötüJU ve t.kl adeı 
krefuar 11-1-839 çarpıaba ~ 
1aat H de Tophanede ı.t.nbal Je. 
vazını lmlrlilf utıaalın, komisyo

nunda ql.k : ile ı•macü
tır. Tahmhı 1400 1tra ilk te
minatı 105 lirac:lır. Şartnuam ko 
misyonda &örülebilir. ı.t.tJnerln 
kanuni ftlDWarile beraber bel1l 
saatte komiqoaa ~ (IN01) .. 

170 Ton kok köıailril 10.L839 
Sah lflnO 1aat 14 de Topb•nede 
İltanbal 1nuım Amlrllll satmaı-
18' ~ puarbkla ek. 
111tmes1 JaPllacattır. ı.teklllmn 
kat1 Umlnatlarile blnber t.eJlt 
1aatte komisyona 19bne1eri 

"'84 • (953'1) 

* 80 UI ıoo adet •lekttlldt lfaret 
f"*1 10-1-139 sah lfbıü saat ıs 
de Tophanede Amirlik utınalma 
komiayonunda ~lıkt. elwltme
li yapalacalmr. Nüınuneaı komis
yonda törülebtllr. Beherinin tah· 

mln bedeU l80 kUl'Uftur. Y'bde 
OD bet '-91natlarile heJfl raaııe 
komiQoaa aelmeleri. (488) \21) ,,. 

Topçu okulu için 250 llnbt bene 
\la 10-1-831 sah 16n1l .. , lt.30 
da Toplıanede latanbuı levuım ı.. 
mlrllll ut.nalına komisyonunda 
pazarbkla satın alınacaktır. lsıe1t. 
lu.tn belli IUU. .vüzde 15 .... 
natlarile beraber komisyon 
melerl ( 485 20 
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flL1lta 
Tercih Edilmesindeki Sebeb 

RIPIN 
Bütün ağrılara, 11astahl< 

başlangıçlarına karşı te· 

siri yüzde yüz olan ve hiç 

tararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

------- GRİ PİN 
__ , _______ ,. 

Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında ha.,, di,, mafsal, 
romatizma, asap ve adale ağrılarında icabında günde 3 kate 
alınabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripin 

yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. .-. EL .. ~ """ .. ~ . '... : i " .,, • 

GÜ ÜN KİTAPLARI 
Hüseyin Cahit Y al~ın 

Peyami Safa 

lngiltere taril.i (Birinci cilt) 
Fransa tarihi (birinci cilt) 

Türk inkılabına bakışlar 
Biiyük Avrupa anketi 

12J 
125 

100 
50 

Hayvanlar alf"mi (ikinci bası) 136 

Hayatın Esasını Teşkil Eden 

K A ~iktarı 
Sağlam bir insanda (Milyarlarca kırmızı ve beyaz yuvarlacık

lardan mürekkep olmak üzere) takriben vücut sikletinin 11 de biri· 
dir. Vazifesi, vücudü teşkil eden her hücreye H1zım olan gıdayı der 
hal götürmek ve ölmüş hüceyrelerin enkazılarını da sürükleyip ha
rice atmaktır. Ayrıca da vü~udün lüzum gösterdiği rnıntakalarda ye
ni uzvi inşalar yapmak kudretini haiz kimyevi maddelerle yeni hü
ceyreleri ihtiva eder. Demek bir insan saltanatmın bütün azamet vı 
şevketile yaşaması için bu milyarlarca muhaflz ve imarcı ordusunu 
iyice koruyup bakması ve dalına tazeleyip çoğaltması lazımdır. Bu 
nun için: 

F O S F A R S O L, umum dünya doktorlarımn milttefikaı 

takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mi1· 
kemmel bir hayat iksiridir. Daima kam tazeleyip çoğaltır, kırmız ı 

yuvarlactkları artırır, ~atlı bir iştiha temin eder, vücude gençlik ve 
dindik verir, zeka ve hafızayı yiikseltir ve parlatır. Sinir ve adale
leri kuvvetkmdirerek uykusuzluğu ve fena diişiinceleri giderir, Grir 
Nezle, Enflüenza gibi hastalıklardan korur. Vücut makinesine la
zım olan hiitiin enerji ,.e kuvveti vererek insanı daima azim ve ira
de sahibi eder. Mide ve barsak tembelliğinden ileri gelen muannid 
kabızları geçirir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda pek ehemmiyet 
1i faydalar temin eder. 

F O S F A R S O L'u diğer biitün kuvvet ilaçlarından ayıran. 

başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin etme 
si ve azami iiç gün içinde bir mucize gibi tesirini göstermesidir. Ti· 
fo, grip; zatürrie; sıtma ve umum kansızlık ve halsizlikle neticele
nen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde şayanı hayret fay. 
dalar temin edM. 
Sıhhat Vekaletinin resmi miisaadesini haizdir. Her eczanede bulu
nur. 

Faik Sabri Duran Büyiik devletler coğrafyası 
(dördüncü bası) 200 lı••••••••••••••••••••••••••••.: 

Agah Sırrı Levent 
BP.hcet Yazar 

Yaşar Gbİ 

Dr. Z. Z. 

Fehmi Ba~daş 
İ. Fahri Sertelli 
M. Turhan Taıı 

Bürhan Cahil 

Reşat Nuri Giintekin 
Ömer Rıza Doğrul 

Hamit Aksoy 
Salih Murat 
M. Sami Karayel 
Fikret Adil 

Zeki Bakiçeaebioğlu 

\ 

Hami Danisment, Reşat Nuri Günte
kin, Nurullah Ataç, Süha Delibaşı 

BASILMAK 

Hüsev.in Cahit Yalçın / 
Yaşar Nabi 
Hamdi Varoğlu 
Nahit Sırrı 
Sadi Kırımi 

Akdenizde bir yaz gezintisi 100 

Servctifünun Edebiyatı 130 
Edehiyatçıhmmız ve Türk ede
biyatı 156 

Genç neslin en güzel hikayeleri 60 
Edebiyatımızın bugünkü mese-
leleri 60 
Kolonel Şaber (Balzac'tan) 50 
Rohcnson Krüzoe Issız adada 
(D. Foe'den) 50 
Bekarlık ve evlilik 50 

Kandid (Voltaire'den) 50 
Esrarlı ada (iki kısım) .Tül 
Vern'dcn 100 

Denizin hücumu (Jül Ve~nden) so 
Atatlirk 50 

Atatürkün iki cephesi 50 
Gazi Mustah Kemal 50 
İzmirin romanı 50 
Gazinin di>rt süvaTisi 50 
::\>ludanya, Lozan, Ankara 50 

Eski hastalık 100 

Kadisten Semerkand'e seya-
hat (KJovio) 100 
Goril avcılan (Ballatin'den) 50 
Fen bilgisinin faydaları 50 
Kılıç Aslan 50 
Deli Pctro 50 
Almanca metod Alge yardımcı 
kitap 50 
Fransızca metod Alge yardımcı 
kitap 50 

Fransızca, Türkçe Büyük 
kılavuzu (üç cilt) 

Dil 
1250 

TA OLANLAR 

Fransa tarihi (ikinci cilt) 125 
İngiltere tarihi (İkinci cilt) 125 

Deline adast (Stvenson'dan) 50 
M-Mcan ada'iı (.fiil Vern'den) 50 
Anadolu 50 
Atalar sözii 50 

KANAAT KiTABEVi 

@;tnENIZBANKI 
VAPURLARIN KALKIŞ GÜN VE SAATLERi 
9 lkincikCinundan 16 lkincikCinuna Kadar Kalkacak 

Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve Saatleri 
ve Kalkacakları Rıhtımları. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), perşembe 12 de (Güney 
su), pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtı: 
mm dan. 

rtın hattına---- ç---mhn 11l ~n dh---' -··--__._--~ 11l ~-
(Anafarta). Sirkeci rıhtımından. 1 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

l{arabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

- Pazar, salı ve perşembe 9.30 da (Uğur). Top
hane rıhtımından. 
Hergün 9 da (Trak) vapuru sistemi vapurlar· 
dan biri, cumartesi ayrıca 13.30 da (Mara
kaz). Tophane rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (Mara
kaz), ayrıca çarşamba \'e cumartesi 20 de 
(Mersin). Tophnne rıhtımından. 

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

romdan. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Kemal), cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir siirat hattına - Paza1· 11 de ı!zmir) Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), cuma O da (Erzu -

Telefonlar: Merkez Denizbank BinC!sı 424971 

1 
rum). Sirkeci rıhtımından. 

Acenteler Karaköy Köpr.übaşı 44867 
Sirkeci Yolcu Salonu 22740 

Atesci Ustası Alınacaktır , 
Askeri fabrikalar Umum Miidiirlüğiindcn: 
Kırıkkalede fabrikalarımızda yevmiye }le istihdam edilmek üzere 

9 - 1 - 193 9 _--:;::::::. 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

Kullanmaktır. 

Radyolin 
Dişleri, 

Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

Radyolin 

Dişleri, 
Dişler mideyi 

sağlamlaştırır. 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde yüz 

öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani olur, ağız 

kokusunu keser. 

..................................... 
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kurulus Tar·hi: 1888 

Sermayesi : 100.000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

1 

Ziraat Ilankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en a 
50 lirası bulunanlara o;enede 4 defa çekilccf"k kur'a ile aşağıdaki planı 

J!Öre ikramiye dağ-ıtılacaktır. 
Adet J .000 Liralık 

4 " 
500 ,, 

4 .. 250 " 
40 .. 100 " 

100 
" 

50 " 
120 

. 
~' 

40 " 

4,000 
2.000 
ı.ooo 

4,000 
5,000 

Lira 

,, 
,, 
' ,. 

4,800 ;, 

160 " 20 " 3,200 ~ 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a!"ağı 

düsmiver lere ikramiye cıktığ1 takdirde % 20 fazlasivle verilecek•ır. 
Kuralar senede 4 "defa. 1 Ey ifil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Razi. 

ran tarihlerinde cekilecektır. 

,----------------------·~ 
Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı 

iki mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina subayla
rından veya ticareti bahriye makine mektebinden neşet ve Türk donan 
masmda ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden eh 
liyet şahadetnamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların is- ,. •••••••••••--•ı•••••••••••- fi 

KUVVET SURU BU 

ITALIN 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet 'urubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet furubu vermekle onları 
sağlam, gürbüz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 

VITALIN KUVVET SU RUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

tenilen vesikalarla Umum Müdürlüğe müracaatları (10) 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: Halil Lutfi Dördüncü, Gazetecilik 

ve Neşriyat T. L. Ş. basıldığı yer: TAN Matbaası 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Adet 
1 - Tavel 20 gözlü rnotörlü 

tam takım 
1 - Çile makinesi tam takım 
1 - Sriplan 10 kiloluk 

Adet 
1 - Schopper kumaş mukavemet 

makinesi 
1 - 100 kiloluk hassas baskül 
1 - Adi terazi. 

Bursa İpek Kondisyonman bürosu için müfredatı yukarıda yazılı 

aletler alınacaktır. Vermek isteyenlerin 1 şubat 1939 tarihine kadar 

Bursa Ticaret Odasına müracaatle tekliflerini yapmaları ilan olunur. 

ll>eniz Levazım Satınalma Komis onu ııa;;la;ı 
1 - Tahinin edilen bedeli 

"52.000,, lira ölan 200 ton benzin. 

19 İkindkanuiı 939· tarihine rast
lıyan Perşembe günü saat 14 de 
kapalı zarfla alınmak üzere ek
siltmeye ko?ulmuştur. 

2 - İlk tenii~atı "3850,, lira o
lup şartnamesi hergün komisyon
dan "260,, kuruş bedel mukabilin-

de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka

nunun tarifatı dahilinde tanziın 

edecekleri kapalı teklif mektup1a

rını en geç belli gün ve saatten bir 

saat evveline kadar Kasımpaşada 

bulunan Komisyon Başkanlığına 

vermeleri. "14,, 


