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Sulh Konferansı Toplanacak 
Londra, 12 (A.A.) - Sunday Dfspatch gazetesinin bildirdiği

ne göre Chamberlain, Londrada bir (sulh kon!era.sı) toplamak 
t.asavvurundadır. Konferansta Avrupayı allkadar eden başlıca 

meselelerle müstemleke ve silAhlan tahdit meseleleri görüşiılc

::ekilr . 

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

İ ANKARAGUCU 6 • 2 GALİP İ 

Kabine Kuruldu 
Çek Hükômetine. 
Karşı Şiddetli 

Hücumlar Oldu 
' Bratislavada Sükunet Avdet Etti, Yeni 

Slovak Kabinesini Sidor Teşkil Etti 

- .... -
\ ... 

Prag, 12 (Hususi) - Slovakyada bu sabahtanberi sü
kunet hükum sürmektedir. Yalnız· dün gece bir çok mağaza
ların ve iki yahndi kahvesinin önünde kestane fişekleri pat-

Ankaragücü ile Pera arcuında yapılan maçtan bir enatantane 

Ç ek Hariciye Nazın lamış, zararlara sebap olmuştur. Yapılan tahkikatta bu fişekle-
Chvalkovski rin Almanlar tarafından bırakıldığı anlaşılmıştır. 

Dünkü ~~r;;Jk• • M•• h• N 
Spor Hareketleri j IDCI UDte lp amzet 

l\a j Yeni Slovak kabinesi erkanı, ReisL ı 

lYIİaha Kuvvetleri Ricat ~:11;:~~ö~~~~~1~:;.~ ~::e~ 
1 

DUn: Dehrlmizde ve Ankanıda çok L• e il A Ed 1 canlı spor hareketleri yapılmıştır. ıstesı an . . 
=;~;ın rn:!~~ ~~:~;\~ :~~ 1 ı yor 

Sıdor teşkıl etmıştir. 

Ed K •• e 1 • Başvekil Sidor, bugün radyo ile 

en om unıst erı neşredilen. ?l~ hitabesinde, Çekoslo-
vakya Reısıcumh11runun Slovak di-

da hayli kalabalık toplanmıştır. Şilt Seçı·m Çarşamba Gu·· nu·· maçlarının dilnkG neticeleri aşağıda-
dır: • 

Ve!a Kasımpaşayı 8-0, HIHll Bey-

T k•b B 1 d 1 yetinin toplantısını 14 marttan 28 a 1 e aş a ı ar marta tehir ettiğim bildirmiştir. 
Seriinin arzum yerine gelJi 

kozu 4-2. Fenerbahçe Beylerbeyini 
8-0 yenmişlerdir. Snteymaniye - Ka
rag{lmrük maçı gürültillil geçmiş, 

neUcede hakem maçı tatil ederek 
SUlcy:manlyc takımını hilkmcn ga

Asiler, Madrit Civarmdaki Mevzileri T erkederek 
~ettar tıar1c1ne ~ekt1dller1 Mucaaeıe öıfmeaı 

General Franko, BarselonaJan Burgosa dönüyor 

Çek hükıimeti, ecnebi matbuat 
cemivetinin bürosunu lağvetmiş ve 
"OU cl!mı eıuı muraKal>eSl 1çın oır Ko-

miser ve idaresi için de bir komite 
tayin etmiştir. 

! lip ilAn etmiştir. 

Peni - Ankarar,ilc:il takımlan, An
Ka.,.aoa 12 tıin seyirci önünÇ!c ıı:arşı-

laşmıalar ve neticede Ankaralılar 

6-2 galip gelmişlerdir. Taksimde ya
pılan boks müsabakasında da Ekrem, • 

Bundan birkaç ay evvel Alman- KAnlyl rnağlC'lp etmiıştlr. 
ya, bu büronun azasından Holandalı 1 Dünkü maçların ve spor hareket- , 
gazeteci Alleringin istifa etmesini is- Jll. l leıerinln tafsildtı spor sayfnmızdadır. 
temiş ise de mumaileyh bunu kabul ~- ~ 

etmemiştir. =====--==-==-======== 
Bunun üzerine Almanya Çek hü-

kumetine lüzumlu addettiği takdir
de bütün cemiyetlere birer komiser 
tayin etmek salahiyetini veren ka
nunun tatbi.kını istemiştir. Bu müd
det zarfında da büronun Alman ve 
İtalyan azaları istifa etmişlerdir. 

Prag, nihayet Berlinin arzusunu 
yerine getirmiştir. Esasen eylul ha
diselerindenberi birçok ecnebi gaze
teciler hüki.ımet merkezinden ayrıl
mışlardır. 

Çek hükiimetine hücumlar 

Alman istihbarat bürosunun Ber· 
linden bildirdiğine göre, eski 31ovak 
nazırlarından Durcanski, Viyana 
radyosunda bir mıtuk söyliyerek 
Çeklere şiddetle hücum etmiştır. Sa
bık nazıra, göre Çekler Slovakları 
muhtariyete olan haklarından mah
rum bırakmıya uğraşmakta ve Slo
vakların zaranna olc.rak kendi men-

( Sonu: Sa. 10, sü. 1) 

ERDUNDE 

ÇETELERE 
Karşı Harp 

Asilerden Mühim Bir 

Kısmı imha Edildi 

l Londra, 12 (Hususi) - Cümhuriyetçi İspanyadan ge
a.erı haberlere göre, General Miaha kuvvetleri ile komünistler 
}<tasındaki çarpışmalar henüz devam etmektedir. Maamafih, 
ı 0tısey kuvvetleri umumiyetle vaziyete haklın bu
;;tıyorJar. Komünistler, bugün Valansta dört tanga binerek 
~~re. giımek istemişler, neticede hepsi de tevkif edilmişlerdir. 
'drıttcn verilen bir habcrd,"? is- , -----..,.......- ----------------

kaça tanıamen bastırıldığı, ancak B • J:7 B b l 
oı11u!_ko~~~t~erin takip edil~1:kttı zr n. lS zm er er er 

Amman, 12 (A.A.) - Askeri müf
rezeler, Maverayı Erdünün şimalınde 
silahlı çeteleri takibe devam etmek
tedirler. Zemal civarında tayyarele
rin himayesinde hareket eden bir A
rap müfrezesi kuvvetli bir asi çete
sile şiddetli muharebeye tutuşarak 
asilerin büyük bir kısmını imha et.. 
miştir. Asilerden 35 kişinin öldüğü 
ve 60 kişinin de yaralandığı tahmin 
edilmektedir. 

Arap lejyonuna mensup bir zabit
le 4 asker ölmüştür. Asiler, 3 aske
ri tayyareye karşı ateş açmışlı:ırdır. 

~: ~"' bildirildikten sonra deuUıyor 

h~·~~n -~k.şamdanberi Madrit~e hiç- Belediye Cezasın dan 
srnunıst mukavemet ocagı kal. 

~'tlci ır. Komünistler Madridin şar- ş •k A Ed • l 
Diğer cihetten silahlı çeteler, Sum

mar polis merkezine hücum ederek 
binayı ateşlemişlerdir. 

~ ve. şimali ~arkisindeki bütün t 
' lez:ıni terkederek şehrin hari- l age ıgor ar 
~e~ılnıişlcrdir. Madritte evvelce 
1'lunr n~tlerin elindn bulunan biitiin 
Çiler~rıt .b inalnr şimdi cümhuriyeL 

Ajlum mıntakasında telefon telleri 
birkaç yerden kesilmış ve petrol bo
rulan tahrip edilmiştir. 

ıı · . elıne gcçmilitir. 
)arı111h tnüdafaa medisi, komünist is
ttıek_~~ilfül basınrlmış telakki et-

[Milll Şefimizin açtığı çığır iizerin
de yürüyerek halkın dertlerini din
lemeğe, memleket meseleleri tizerln
de alAkadarlarla görüşerek dilekle
rini ortaya kaymağa çalışıyoruz. Bu 
gün de berberlerin neler dilşündük
lerlnl okuyacaksınız.] ıt ır. 

diı- ;?tittc sükiın hüküm sürmekte. Berberlerin anlattıklan 
lto~ _urnhuriyet kuvvetleri ricat eden 
2-tııcı lınistıeri takip ~tmekte oldukta-- Dün de berberlerin dertlerini din
to., :n :Madrit kapılarından henüz ledik. Sirkecide, "Yeni Ankara,, dük.. 

/(, esleri gelmektedir. kanı sahibi berber Urfalı Mustafa -
~:'f'llifoist parti.ainin v.aziyeti dan, şikayetini öğrenmek istediğimiz 

'Şrolu~n resml bir tebliğde mü- zaman, bize verdiği cevap şu oldu: 
komitesinin komünist P8!Jlısini . - HS\at ilinden müştekiyim. 

(Son.u, Sa: 10; si! ., L r- Se 
"- . .. 

' ' , 

- Berberler için, bence, hafta ta
tiline lüzum yoktur . 

- Onların dinlenmeğe haklan 
yok mu? 

- Kim demiş? Fakat, berberle -
rin d inlenebilmeleri için, hafta tati -

Bir Alman Tayyaresi 

Düştü, 5 Zabit Öldü 
line ihtiyaç yok. Çünkü onlar, mü - Roma, 12 (A. A.) - Trablustan 
navebe ile, haftada birer gün tatil Stettine gitmekte olan bir Alman 
yapabiliyorlar. bombardıman tayyaresi Ferrare e -

- Fakat, bu tatilin, herkesin eğ - yaletinde kain Dogala civannda ye -
lendiği bir güne rastlatılmasında ne d.. .. t d b 1 1 

h 
.. re uşmuş ve ayyare e u unan a tı 

ma zur varr · 
- Bu yüzden, dükkan, boşu bo - zabitten beşi ölmüştür. İki kişi pa -

şuna, koca bir gün işlemiyor: Bun - raşütle hayatlarını kurtarabilmiş -
(Sonu Scı: 10, Sü: Z) lerdir. 

Kaza Merkezlerine Konulacak Sandıkların 

Yerleri Tesbit Edil~i. Seçim 5 Gün Sürecek 

Mebus seçimi isine ait bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. 
ikinci müntehlp seçimi bütün memlekette olduğu gibi, şehri
mizde de çarşamba sabahı başlayacak ve beş gün içinde bitiri
lecektir. Müteakip günlerde mebus seçimi yapılacak ve 25 
marta kadar netice alınmış olacaktır. 
Cünıhuriyet Halk Partisi İstanbul ı -----------

merkezi, ikinci mümehip namzetleri- a· 1 ·ı· o . . . 
nin listesini yarın ilan edecektir. Par lr ngı iZ nıversıtesı 
ti kaza merkezlerine konulacak rey 
sandıklarının yerleri tesbit edilmis.. . ~ 

tı.r. Hazırlanan listelerde isimleri bu-
lunan rey hakkını haiz vatandaşlar, 
sandık başlarına giderek reylerin! 
kullanacaklardır. 

Halkımızı, en büyük medeni hak
lan olan mebus seçimi hususunda 
tenvir etmek üzere. parti n!l:mına. 

halk hatipleri, bugün de şehrin muh 
telif yerlerinde; ı konferanslar vere
ceklerdir. 

Mebus namzetleri 
Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 

divanı, Ankarada toplanarak part.ı 

tarafından gösterilecek namzetlerin 
isimlerini tesbit edecektir. Önümüz
deki günlerde yapılacağı anlaşılan bu 
toplantının kati tarihi henüz belli 
değildir. Parti namzetlerinin listesi 

I 

bu toplantıyı mütcakıp ve seçimden 
bir gün önce ilan edilecektir. 

Fethi Okyara Fahri 

Doktorluk Yeriyor 
İskoçyanın Sentandr üniversitesi. 
Türkiyenin eski Londra büyük elçisi 
Fethi Okyara, bu üniversitenin fah
ri doktor unvanını vermeği kararlaş
tırmıştır. Bu tevcihe sebep. Fethi 
Okyarın Londrada bulunduğu müd
det zarfında gösterdiği liyakat ve va
tanseverliği ile İngiliz efkarı umu
miyesinde Türk perestijini kurmak 
hususunda gösterdiği faaliyettir. Bu 
tevcih ancak fevkalade mesaısı 
ile temayüz etmiş olan zatlarla. ta
mnmış ilim adamlarına verilmekte
dir. Fethi Okyara, haziran sonlarında 
merasim yapılacağı haber verilmek
tedir. Kendisi ilk defa olarak kırmı
zı kadifeden bir rop ve onların üzeri
ne beyaz bir elbise giyecektir. 





J ll&il~erenin en tanınm11 siyasi· 
tlUlJ, ıe~~den olan Mister Chu.r· 
"i bll&un Avrupada görülen umu-

Stalin "Diinvanın Taksimine 
• )'~ lalabın esaslarını tetkik eden bir 

ta lllda ilk esası lngiltere ile ital
te~ •~asındaki silah yarışında, İngil
l'o ilin kazandı&ı üstünlükte bulu· 

Şahit Olmaktayız,, Diyor 
-

1Demokrasilerin Harbe 1a1'· ın,mz siyasisine .röre, artık ı- Almanyada 
• liaı~8?lll İngiltere ile yarışa gir.şme· 
• 11elliı 1Jnkaıı kalmamıştır. ııa1yanın Anşlusun 
- ..., taı ~uvveuerine tahsis ettiii pa- Yıldo·· nu··mu·· 
~ llltereye göre beşte bir niabe-

11.~· Berlin 12 (A.A.) - Bütün Alman-
ı.. .._;

1 
silahla'? yanşında da gale· ya, Alm~n ordusunun ihyası ve Anş-

t.ly terededir. Gelecek sene, İ- 1 ld .. nümü olan "Kahramanlar. 
hen~ İngiltere ve Amerikaya nis· ~~. yı .. 0tesı"t etmektedır" 

Göz Yummalarındaki 
Maksadı da Anlatıyor 

~~ ~~~ . 
la "-- hat masraflarını daha faz. B .. t - Alınan şehirleri donanmış-
tı.. ak mecburiyetinde kalacak· tır. u un 

# ~ • • Bertin operasında Hitlerin huzu-
1-e~ Yaya v _re~ınce, vazıyet bu nında büyük merasim yapılmış ve 
lt31 e degıldır. Almanyanın Am" 1 Raeder bir nutuk söylemiş
..... - 1939 senes•de teslihat için ti ırAma · 1 Almanyanm sulhü iste-
--ıe.tee v. • 1 h r. ıra 

Moskova, 12 ( A. A.) - Sovyetler Birliği 18 inci Komü
nist Partisi Kongresinin 11 mart celsesinde raporlar üzerin -
de mü7alterelere başlanmıştır. Delegeler, raporları tamamiy
]e tasvip etmişler ve hatipler, Stalinin raporunun büyük ehem 
miyetini tebarüz ettirerek ileri sürdüğü tezleri selamlamış-
1ardır. ~ ol 81• .p.ara, ıı 5o mı yon ta - diğini, fakat kendi emniyetini temin 

lb.... =llllabılu. Fakat Almanyada etm ~ Al n hudutlarının için-
t~ v d . ·ıı.· h ld e&e ve ma Komünist partisinin başında Sta-
"'llll il çogu or uya gıttı5ı a e, d d d Almanlan hi 
)' tel'ede masrafın çoiu donanma- e ve ışın a yaşıyan . b 

1 
- lin bulunan merkezi kowJtesinin po-

l •e ta . . I maye etmeğe azmetmış u unduğu- litikasını tamamile tasvip eden de-
lilte YYareye &ıtmektedır. Ve n· b .. tfrmişf 

- >'il re donanma bakımından Alman- nu t~ aruz e ı ır. M h 1 A legeler, nutuklarında, Sovyetler Bir-
)ll ..._ d f ik ld··x..· "b" Hıtler, bundan sonra eç u s- li~inin büyük. ekonomik başarılannı, 

ı.)) ...... erece a o -. .. &1 ı . . · l nk k & 
~~re silüıı bakımından hiç ol· ker abıdesı~e bır ç.e e oymuş ve politik kuvvetinin fazlalaşmasını ve 
... ~ona muadildir. Vaziyetteki yapılan geçıt resmınde hazır bulun- Sovyet sosyetesinin manevi ve poli-
)- ikinci mesnedi bu. muştur. • tik birliğinin resanetini kaydeylem!~ 

u...a~t b~ iki m.esned:ıı tebar~ ~t- Parls, 12 (A.A.) - Prens August - lerdir. 
L'"'ii •-•~L d uıuL:m Moskova delegesi Şerbalov, Mos-
"'t ,_ --an, aynı zaman a auu Wilhelın Von Hohenzollem dün ak-

oeLı.. · d. ' k b""yük' d .. t · inin 1913 se-t&..L.~~yı de ta~~ e ıyor. şam Berlinden buraya gelmiştir. Mu- ova u en us ns ' 
# '>1~ Mıster Churchıll 1n de çok maileyh bugün Fransada ölen Al- nesine nazaran 16.5 defa daha fazla 

4-a "1lattığı l(ibi, kuvvet bakımın- man askerlerinin hatırasını tazizen istihsal verdiğini kaydetmiş, Azer
~ttın bir vaziyete relen bir yapılacak merasimde ham buluna- baycan delegesi Bagirov, 1932 den 
"411&.._ket, hu vaziyetten aynlmakta aktır. 1937 ye kadar bef sene içinde petrol 
~ -.qu &:örüne, buna karşı ııel • c istihsalinin 12.2 milyon tondan 21.4 
"t..ı ~ bi• harbe &iriterek üstün- milyona çıktığını bildirmiş, Özbak 

.. düıtnemek ister. Amerikahlar delegesi Yusupov, Sovyet Özbeldz-
ca"ctın tanda kültürün yükselmesini teba-0.. de vaziyet bu merkezdedir. Harbe lıtlrak Etmek ,li..._ için önümüzdeki aylan teh· rüz ettirmi§tir. 

~ ı._ laYınak bir zarurettir. Şu var lsfemlyorlar e «.. tehlikenin tahakkuk etmesi Sovyetler Birliği komünist partisi-
'bııeınesi de ayni derece muh - Nevyork, 12 (A.A.) - Doktor GaL. nin 18 inci kongresinde, Stalin söy-
fı.L-l oldu&u bu vaziyeti de salaha lup tarafından yapılan ref erendum, lediği nutukta ezcümle demiştir ki: 
L~ .. -..et aal!"alı: yanlıt olmaz. su neticeleri vermistir: " n .... +; .. ;,... 1 '7 ,...,.: lr ............. .:1 ... rtMı
~ - - - . · ., ------- --··- nvı U.friiU• mu·p ÇIKUgı ıaxaırae beri bet sene geçti. Bu oldukça uzun 
t tlnıaU daha çok kuvvetliydi. l"ransaya ve qiltereye gıda madde- bir devredir. Bu müddet zarfında 
~t •alüıın en kuvvetli ve en leri satmalı mıyız•., sualine verilen dünyada mühim deği§iklikler vuku~ 
~ U tezahürü Avrupanm Şar • cevapların yüzde 76 sı "evet,, tir. gelmiştir. 
~•fıyan milletlerin, harici nü- "Bu devletlere harp malzemesi sat-
t~..=-: boyun etmemek yolunda malı mıyız?,, sualine gelen cevapla- Kapitalist memleketler için, bu 
'-~eri mukavemet ve bu mn- rın yüzde 52 si "evet" tir. devre, gerek ekonomik, gerek politik 
~etin muvafakıyetidlr. Baltık "Demokrasilere yardım etmek için 
~ kıyılanndan ba,hyarak Ka • ordu ve donanmamızı göndermeli 
-., ı kıyılanna kadar bu mühim miyiz?,, sualine gelen cevapların 

sahada, bir vahim karışıklıklar de·J'· 
resini teşkil eylemiştir. 1937 senesi
nin ikinci altı ayından itibaren, yeni 
bir ekonomik buhran baş1amış, A

ya, muazzam Çin piyasasını bozmak
ta ve diğer memlelcetler eşyasına he. 
men hemen tamanııle kapamaktadır. 
İtalya ve Almanya, daha şimdiden. 
milli ekonomilerini harp ekonomisi 
yoluna sokmuşlar ve buıün iptidai 
maddeleri ile altın dövizlerini bu işe 
hasreylemişlerdir. Diğer bütün bil· 
yük kapitalist devli?tlerde, harp ha
linde organize edilnıtye ba§lamışlar. 
dır. Bu demektir ki, kapitalizm, 
bugünkü buhrandan normal surette 
çıkabilmek iıçin evvelki buhranda ol
duğundan çok az kaynaklara malik 
bulunacaktır. 

Stalin, bundan ~nra, dünyada al
tın ihtiyatlarının vaziyet:ne ait ola
rak istatistik rakamları saymış ve 
sözlerine f(iyle devam etmiştir: 

.. Bu rakamlardan da gorülüyo' ki, 
Almanya, İtalya ve Japonya altın m
tiyatlarınm birlikte alınmış yekiinu 
yalnız İsviçrenin ihtıyatlarından da
ha aşağıdadır.,, 

Mütecaviz devletler bloku 
·-~ .. ul Q',.UUUULIA ':J'1llratJ, .. -.:.pc.r;yQ. 

list mücadeleyi yeniden daha 7lyade 
vahimleştirmektedir. Bu gün mevzuu 
bahiB olan ne piyasalardaki rekabet 
ne de bir ticaret harbi, ne de dam
pingtir. Bu mücadele vasıtalarının 

kifayetsizliği, çoktanberi ıabit ol
mU§tur. Bugün mevzuubahis olan 
ff!Y, dünyadaki nüfuz mıntakalannı 

ve müstemlekeleri, yeniden harp yo
lu ile taksim etmektir. ,,~~tin her &\in daha kuvvet- yüzde 83 ü "hayır" dır. 

ita.. ıoze çarpmaktadır. e 
11 lbiit •e nıilstakil yaıamak, hleolo- Ayan Hariciye encümeni reisi Pitt-

merika Birleşik .:ievletlerinde, lngiltc Tecavüz tüllerini haklı göstermek 
rede, Fransada endüstri yeniden in- için, Japbnya, dokuz de·ılet muahe
hitat alaimi göstermiş ve binnetice desinin imzasından, kendisine haksız 

ltalyayı 
Terkeden 
Yahudiler 

Roma, 12 (A.A.) - Ecnebi Yahu-

dilerin memleketi terketmesi için 

konulan altı aylık mühlet, bu gün so.. 
na ermiştir. ŞUndiye kadar 12 bin 

Yahudi memleketi terketmiftır. Pek 
yakında 6 bin Y1hudi daha İtalyan 
topraklanndan ayrılacaklardır. 

Nisten bildirildiğine göre muhace

rete iebar edilen İtalyan Yahud!.leri 
iki aydanberi gizlice Fransız budu • 
duna geçmektedirler. Bunlarır. hi

mayesi için Niste bir komite teşekkül 
etmiştir. 

Tardedilen İtalyan Yahudilerinin 
büyük bir kısmı 1'"ransaya, Amerika
ya, İngiltereye ve Şanghaya gitmek
tedirler. 

inanmıyorsanız, antikomintern pak
tını okuyunuz." 

Mütecaviz efendiler, etkin uma
miye üzerinde bu suretle çalışmak 
istiyorlardı. Halbuki, bütün bu be
ceriksiz örtme komedyasının mana
sızlığım görmek hiç te güç değildir. 
Fi1ha.ldka, Mogolistan çöllerinde, 
Habefistan dağlarında, İspanyol Fa
sı steplerinde komintern ocaklan aç
mak gülünç olur. 

Fakat, harp, aman vermez bir ha

kikattir. HılI'bi gizliyebilecek, hiçbir 

örtü mevcut değildir. 

Yeni emperyalist harbin diğer b~r 
vasfı da, şimdiye kaoar umum! bir 
harp, bir dünya .hubl hallni alma
m.iŞ olmasıdır. İngiltere, Fransa, A
merika Birleşik devletleri müteca
vizlere karşı fedakhlık üzerine fe
dakarlık yapmaktadır. Bu devletle
rin bir nevi müsamahası ile, dünya
nın ve nüfuz mıntakalannm açıktan 
açığa bir taksimine şahit oluyoruz. 
Bu, inanılmaz bir şeydir, fakat ha
kikattir. 

Ademi Müdahale politilıtuı 
ne Jemelıtir? lıq) •delelerinden uzak kalmak man parllmentoya bir kaç güne ka

~ bu milletler arasındaki bal· dar bir kanun teklifinde bulunacak
~ bakişafı Avrupa aulhuniln en tir. Bu teklif ecnebi devletlere Ame
~li mesnedi ve vaziyetindeki rika tezgihlarına siparişte bulunma-

yeni ekonomik teşevvüşler doğmuş- muamele edildiğini, Fransa ve in - Bunlann baflıc• sebebi gayri mü. 
tur. giltere, muazzam milstemlekelert' ma tecaviz memleketlerin ekseriyetinin 

Bir senedenberidir ki, Şanghaydan lik iken Çin hesabına kendi arazisinin ve en başta İngiltere ve Fransanın 
Cebelüttark'a kadar muazzam arazi genişletilmesine :nfısaade olunmadı· mütecavizlere karp kollektif muka
üzerinde, beş yüz milyon insanı ihti- ğını ileri sürmekte.iir. vemet politikasından vazgeçmesi ve 
va eden bir mıntakada, yeni bir em- İtalya, birinci emperyalist harpten bu memleketlerin "ademi müdaha • 
peryalist harp başlamıştır. Avrupa- sonra ganimet taksim olunurken hak le,, ve "bitaraflık,, pozisyonu alması 

' eıa parlak tezahürüdür. lan için kolaylık gösterilmesini i.s-

s ühdaf eylemektedir. Fiyatlar, Alman 

il • " k• ve İtalyan tezgahlan ile rekabet e
rıye~e 1 debilecek bir seviyeye indirilcektir. 

,gizli Radyo Nevyorkta Bir "Çocuk 

Dütünne Şebekesi .. 

Meydana Çıkanldı 

sız muamele gördü~nü ve İngilte-
nın, Afrikanın ve Asyanın haritala- dır. 

renin ve Fransanın nüfuz mınta.~ala. 
n, cebir ve şiddet vasıtalan ile de- ş kle demi mu"dahale polltl nndan bir taviz araması icap ettiği- e n, a -
ğiştirilmektedir. Umumt harpten ni hatırlamıştır. kası, şu suretle tavsif edilebilir: 
sonra kurulmuş olan ve ismine sulh Birinci emperyalist harpten ve Ver "Her memleket, mütecavizlere kar 
rejimi denen bütün rejim, ti temel- şı nasıl isterse ve nasıl kabil olursa, say muahedesinden vahim surette za- ' 
lerine kadar sarsılmıştır. rar gören Almanya, Japonya ve ftal. o suretle kendisini müdafaa etsin, bu 

Bu seneler, Sovyetler Birliği için, yaya iltihak eylemiş ve Avrupada a- bizim ifimiz değildir. Biz, gerek mü
bilikis, yükseliş ve refah seneleri- razisinin genişletilmesini ve galipler tecavizler gerek tecavüz kurbanlan 
ni, yeni ekonomik ve kültürel ller- tarafından elinden :ılınan müstemle- ile ticaret yapacağız.,, 
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ClEK 
Vallahi 
isteriz! 

Görmek 

Yazan: B. FELEK 

G uete haberlerine &öre, me
busluk için yapılan müracaat

ların adedi 3500 ü bulmuş. Ben da
ha fazla olur sanıyordum. Çünkü 
400 mebu!lluk i~in asoo talip demek 
bire dokuz demektir ki, çok görüle
cek bir nisbet değildir. 

Bu böyle olmakla beraber bu ra
kam memlekette mebusluk teşnele
rinin hakiki adedini &östermekten 
çok uzaktır. 
Şimdi söyleyin Allah aşkına! llan

&imiz, iz.zet ve ikbal ile bir yere me· 
bus seçilmeyi istemeyiz? 

Bunun aksini iddia boş bir ,ey
dir. Yalnız üç dört bin namzet ara
sında kimsesiz kalıp, iskambil kon· 
çineai gibi deste dışına atılmasını 
doğrusu çok kimse ıözüne almadığı 
için bütün iştihasına rağmen istekli 
&örünmüyorlar. 

Bu böyle ola dursun etrafta, ıaze
telerde, kahvelerde ve tabaka taba
ka, bu bahisler görüşülen her mah
filde şunun bunun mebusluklann • 
dan bwedilmekte, hatta arasıra 

müstakil mebuslan tebrik edenler 
bile bulunmaktadır. 

İntihap tarihi yaklaştıkça, hara
reti artan bu &örüşmelerden birinde 
bulundum. Huzzardan biri diierine: 

- Allah versin! Sizin d~ mebus 
olacağınız söyleniyor, dedi. 

Öteki tecahülden geldi: 
- Haberim yok vallahi! 
- Hele hele canım! Biz sizi seve· 

riz. 
- İnanın! Cidden haberim yok! 
İnsan farkına varmadan yalnız 

deli olurmuş. 'Vst tarafı mutlaka 
hiasolunurmuı. Ben sezmedijime na
aaran sizin rivayet boş olsa gerek 
azizim! dedi. Öteki hila: 

- Yok vallahi arörmek isteriz. 
Bu memleket sizden iyisini mi ... 

ilih. diye beylik sözlerine devam 
eti, durdu. 

Öteki işi tatlıya bağlamak ~in, 
mahut, Tatar ağasının uzak vilayet
lerden birinin valisine: 

- İataabulda ah devletinizia aa
daretiniı: söyleniyor, söilnü ve vali
nin de: 

- Yalan olduğunu biliyorum 
ama, hele bir daha söyle Tatar ağa. 
aı! Benim için İstanbulda ne deni
yor? diye sordutunu nakleden fık. 

rayı anlattı. Herkes içini çekerek 
dağıldı, &itti. Bu arada birisini sez· 
dim. 

Kendisinin olamamasından değil 

de çekemediği birinin olmasından 

enditeli &örilnüyordu. 
Onu röstererek ıu fıkrayı da ben 

naklettim: 
Bir derebeyi, bir hasut adamı hu

mruna çağınp: 
- Mahiyeti ne olursa olsun, iste

diiin bir şeyi sana yapacatım. Li
kin bilmiş ol ki; bunun iki mislini 
de komşun falancaya yapacağım. O
na göre düşün ve iste! 
Demiş. Hasut düşilnmüı, taşınmıı, 

para istese komuşusu, iki mislini 
alacak, rütbe istese keza, tarla iste
se, o da öyle! .. 

- Benim bir &özümü kör edin, 
efendim! 

Demif. TA ki •••• 

~ ~Yede bulunduğu söylenen giz. 
b~ d ~0nun arapça neşriyahnı dün 
~!~ e dinledik ve sonuna kadar ta • 
sllıi~tlk. 31 küsur metre üzerinde la,, !lanıına çalışan bu kuvvetli 
h t ~ 'U!ı gizli kalması kadar garip 
~ktur, Anlaşılan onun gizli 
lııcte b aki hikmet, Suriye hari -
~ Ulunınasıdır. Yoksa böyle bir 
~nun hususi surette Suriye da
' hıta olunmasına ve hususi su. 
'il ~ lflenıesine imkan bulunmadığı-

Nevyork, 12 (A.A.) - Brroklynde 
birkaç senedir çocuk düşürmek işile 
uğraşan ve 100 kadar doktorla adli
ye nazır muavini Ulmann'ı da ihtiva 
eden bir teşkilit meydana çıkanl

mıştır. 

Alt tarafını izaha hacet yok. 
Haset berbat şeydir, berbat! leyişler senelerini, askeri ve politik kelerinin iadesini talep eylemiştir. Halbuki hakikatte ,ademi müda -

kuvvetin yeniden fazlalaşınası sene- Üç mütecaviz devletlerin bloku iş.. hale politikası, tecavüze ve harpçı • -----===-========-=--=====-

S lcea bilir ve herkes anlar. 

>'-ı ;:1Ye namına istiklal ve hürri -
tıı cl~cadelesi yapan bu gizli lstas
~ b~kü neşriyatında Suriye hal

llrriyet ve istiklal mücadelesi
et etıniş ve Fransız emperya -
leyhinde şiddetli beyanatta 

1c Uştur. Ve: 
•I ~ 8urası büyük Suriye Parti -
~lttit~lkten sonra neşriyatını bitir-

~---

37 Bin ltalyan 

~anyaya Gidiyor 
~ ta~'· 1~ .<A.A.) - Lavaro Fasci'l-

fıı lt,~tesının bildirdiğine göre 37 
~,Yan ziraat işçisi yakında 8 ay 
~ il tle ziraat işlerinde kullanıl
~~ muhtelif gruplar halinde 

l'aya gidecektir. 

Adliye nam muavini, aleyhinde 
mahkemeye yapılan bir şikayet üze.. 
rine istifa etmiştir. Mahkeme yaptı
ğı tetkikat neticesinde, bu teşkilatm 
her sene vasati olarak 100 bin ço
cuk düşürttüğünü ve yine her sene 
yedi buçuk milyon dolar kazandığı
nı tesbit eylemiştir. 

Urfa Belediye intihabı 

Feshedildi 
Urfa, Tan Muhaıbirinden) - Urfa 

belediye seçiminde bazı yolsu:tluklar 
yapıldığı iddiası iizerin~ mülkiye mü 
fettişleri tarafından uzun tahkikat 
yapılmış ve müfettişler raporlarım 
vekllete vermişlerdi. 

Bu raporu tetkik eden Devlet ştl
rası usulsüzlük iddialarını yerinde 
bularak intVıabın feshine karar ver
miş ve yeniden in!ihap yapılmasını 
Dahiliye Vekiletinden viliyete bil
dirmiştir. Mebus intihabım müteakıp 
yeni belediye intihabı yapılacaktır. 

1 .. b te bu suretle teşekkül etmiş ve harp !tanlmasına ve binnetıce harbin dün .. opkapı Har·ıc·ınde erını, ütün dünyada sulhün idame- ı ' 
yolu ile dünyanın yeni bir taksimi ya harbine müncer olmasına karfı 

si için mücadele ııenelerini teşidl f!Y- meselesi de bu sun>tle ruznamey~ a- müsamahadır. Ademi müdahale po-
lemiştir. hnmıştır. litikası, mütecavizlere bu karanlık Yangın 
Beş senelik umumi tablo budur. Bu üç devletin açtığı emperyalist işleri de engel teşkil etmemek, mu • Bu gece saat ikiyi on geçe Topka-

llıinci umumi bularan harp, bütün sulh rejimini kökünden harip memleketleri harbin tehlikeli pı haricinde Mithat paşa köşkü ci-
Kapitalist memleketlerde 1929 se- yıkmıştır. Japonya, dokuz devlet bataklıklannda derine gömülmekte varında bir yangın çıkmış, derhal 

nesinin ildnei altı ayı içinde başla- muahedesini, Almanya ve İtalya serbest bırakmak, el alhndan bunla- yetişen itfaiye grupu tarafından si
yan ekonomik buhran, 1933 senesi Versay muahedesini yırttılar. Elleri .n teşvik etmek, bunlan kaqılıldı su- rayetine meydan verilmeden söndü 
aonuna kadar devam etmiştir. Bun- bağlı kalmamak için Milletler Cemi. rette zayıflatmak ve nihayet, bunlar rülmüştür. 
dan sonra, bu buhran, düşkünlüğe yetinden de çekildiler. lüzumu kadar zayıflayınca, taze kuv
tahavvül etmiş ve bunu müteakip te, Fakat aynı zamanda birçok mua- vetlerle sahneye çıkarak, bittabi 
endüstride yeniden bir hareket baş- hedeleri ve efkan umumiyeyi nazan ''sulh menfaati namına,, müdahale 
lamıştır. Fakat 1938 senesinin ikinci dikkate almaksızın, bütün engelleri etmek ve zayıflamıı muharip mem
altı ayından itibaren. yeni bir eko- bir hamlede yıkmak ve doğrudan leketlere kendi prtlannı dikte eyle
nomik buhran kendisini göstermiş, doğruya harbe atılmak kolay değil- mek 8J'ZUIU ve azmin bir tezahürü -
1933 ten 1937 ye kadar 30 milyon- dir. Faşist zimamdarlan harbe atıl- dür. 
dan 14 milyona inen i§Sizler mikta- madan evvel, efklrı umumiye üze. Bu, okadar zor da delildir. 
n. yeniden bu ikinci ekonomik buh· rinde çalışmaya ve bu efkln umu- Ademi müdahale politikası üze • 
ran üzerine 18 milyona yükselmiş- miyeyi kandırmağa. yanlıJ yola sev- rinde ahllk dersi verecek, hıyanet -
ür. ketmiye karar verdiler. ten alçaklıktan ve saireden bahsede-

Bu yeni buhran, sulh zamanında "İngiltere, Fransa ve Amerika Bjr- cek dejlllm. İnsan ahlikını tanıma
değil, fakat ikinci emperyalist harbin leşik devletlerinin menfaatlerine kar- yan kimselere ahlik dersi vermek 
baflaml§ olduğu bir devrede patia - fi bir harp mi? Yalan ... Biz, bu dev- saflıktır. İfleri bilen eski burjuva 

Vatikan - 12 ncl Pienin taç giyme me
rasimi bu sabah yapılmıştır. Mutantan bir 
şekilde yapılan merasim, saat 8 den 13 e 
kadar silrmil$tür. 

e Nice - Goering, birkaç arkııdıı!rl1e 
birlikte üç otomobille diln saat l 6130 da 
Fraıuaya giderek Monte • Carloda yapı· 
lan çiçek muharebesini 5eyretmlştlr. Mu
maileyh akşam San Remoya hareket et
miştir. 

mıştır. Filhakika, Çinle yaphğı har. letlere karşı değil, yalnız kominter- diplomatlann dediği gibi, politika, • Marsilya - Cap Varella vapuruna 
bin ikinci senesinde bulunan Japon- ne karn harp ediyoruz. EXrer bize politikadır. bir Senegal ll'ft'1 tabunı bindirilmiştir. 

ır• a Vapur, Cibutiye hareket etmiştir. 
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l'\11ah kerrıelercl e Tayyare Piyango~u 

Bir Baba Dostunun 
Oynadığı Oyun 

Mirasçdara Taksim Etmek için 
Aldığı 470 LiraJI Deve Yapmıı 

50,000 Liralık ikramiye 
18682 Numaraya Çıktı 

Türkiye Radyodifüzyon Pos 
Türkiye Ba•bosa Ankara Ba 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 ite& 120 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 
T. A. P. 31,70 m. NH Kes. tO 

Pazartesi, 13. 3. 1939 

Manisada Halkevinin 
Fakirlere Yardımları 

' 

zatı umumi, kansızhk, 
romatizma, sıraca, 

kemik, sinir Manisa (TAN) - Manisa Halkevi istifade etmi§, 14 koy ıezisi tertip 
bir çok halkevlerine örnek teşkil e- edilmiş, 659 uye bu geziye ift irak et. 
decek faaliyet göstermektedir. Halk mit. 42 konferanstan 20.785, 14 kon 
evi Manisanm her sınıf halkm1 sine- serden 7790, muhtelif mevzulardaki haıtallldanna, cılls yavrular, ylrlMlye-. cllı k 
inde toplamağa yurda kültürel kıymetli kültür filmlerinden 18,205 il ara-

s ı d b 1 n°maır<a muvaffak ol- 29 temsilden 16 419 - ·-'da• istifade mıyan ıocuklor, clerman11z ihtiyarlar, ıolı•n klSlar hizmet er e u u & • ., .. n.. s 1 

muş· zaman zaman tertip ettilf kay etmiştir. Bu sene de i1d5i resim ol- vereme lıtlclaclı olanlar HASAN KUVVET IURUIU'•R-
. ' . . siller konserler, ko:ı- malt üzere beı sergi açılmı§tır. d 1 lldl K 

gezıntılerı, tem . , ık bir ha- Halkevinln wwval yardım kolu da an çme r. anı arfflnr, lıtlha verir, ıHaf teı1rle-
feranslarla Manısada uyan ---.T 
yat yaratmıştır. . köylerde gezerek hastalan tedavi rl çoktur. Fenni surette imal edllmlı, isllmeıl kolay ve 

1 d gıv bı'r ıstatis- etmf._ ~ yardımmda bulunmuc, 1 .. -
Halkevinin hazır a l fa.kir .... kimselere 801 lira para tev~ eaeHI bir t•rup+.r. Kuçük, b•ytilr her yaıta istimal 

tfğe gore geçen bir yılda 11.999 va-
t; ndas halkevinin kitap sarayından edflmisttr. •clllehllfr. 

19105 
19405 
19954 
20375 
20653 

19308 
19488 
20048 
20376 
20770 

20948 20987 
21212 21257 
2HU9 21525 
21718 21748 
219815 22292 
22822 22857 
22985 23067 
23385 23472 
23691 23764 
24166 24270 
24323 24390 
24680 24695 
24879 26020 
25187 25209 
25460 25518 
25768 25854 
26216 26234 
2Q4!2 26614 
27012 27069 
2'7'128 27827 
28173 28200 
28370 28394 
28511 28800 
28923 29083 
29304 29737 
29881 28M3 
30573 30619 
30931 31016 
31172 31269 

HS172 
15394 
16031 
16166 
16781 
16947 
17170 
17414 
17995 
18384 
18842 
18898 
19370 
19494 
20059 
20416 
20781 
21058 
21314 
21619 
21917 
22294 
22688 
23070 
23478 
23874 
24283 
24394 
247l5 
25044 
25333 
25625 
25908 
28275 
26878 
27089 
27852 
28218 
28411 
28821 
29184 
297&1 
30127 
30729 
31082 
31353 

15281 
15521 
16048 
16407 
16823 
17090 
17267 
17507 
18090 
18412 
18648 
18934 
19378 
19666 
20200 
20501 
20821 
21081 
21428 
21624 
21941 
22457 
22806 
23198 
23563 
24005 
24293 
24569 
24759 
25079 
25341 
25626 
26100 
28343 
26802 
27230 
28998 
28333 
284&9 
28745 
29237 
29801 
30339 
30858 
3108'1 
31308 

NiŞANLANMA 

19393 
19754 
20276 
20638 

Avukat müderris Muallhlttln 
Taylan'ın 1kızı Bayan Umit Tayl• 
İstanbul Cümhuriyet müdde 
mi muavini Bay Hicabi Din~1• 
şanlanma merasimi dün Bay 'A 
Modadaki evlerinde aile erklııı 
smda yapılmı§br. Genç nipJı 
tebrik eder ve kendilerine sud 
dileriz. 

20923 31521 
21105 31984 
21464 32556 
21625 32740 
21954 33006 
22613 33208 
22982 33435 
23205 33669 
23591 34038 
24054 34152 
24321 34595 
24585 34893 
24791 35371 
25085 35591 
25407 35717 
25714 36083 
26128 36501 
26438 36761 
26909 37055 
27812 37479 
28042 3'1953 
28338 38286 
28485 38510 
28829 38979 
29309 39390 
29874 39899 

31608 
31990 
32586 
32782 
33Q70 
33273 
33469 
33707 
34074 
34153 
34622 
35057 
35389 
35605 
35786 
36090 
36617 
36868 
37278 
47584 
38088 
38287 
38887 
39038 
39410 
39729 

31614 
32181 
32587 
32804 
33095 
33306 
33496 
33922 
34103 
34194 
34734 
34125 
35424 
35613 
35805 
36195 
36673 
36916 
37334 
3?'705 
38090 
38288 
38610 

31642 
32224 
32591 
32935 
33123 
33350 
33560 
34022 
34121 
34217 
34864 
35249 
35530 
35656 
35871 
36423 
36684 
36925 
37439 
3783S 
38121 
38375 
38732 

39101 39182 
39561 39625 
39839 39910 

30392 
30868 
31106 

• Son çift rakamlan 31 ve 82 ili 
hayetlenen bütün bıletler ikh•f 

31487 amorti alacaklardır. 
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"r .A.Jlııl 
Gündelik Gazete TARİHTEN YAPRAKLAR 

--0-

TAN'ın hedefl: H•ber· 
de, fikirde, tıerıeyde 

temiz, dUrOst. Hmlml 
olm•k, k•rlln g•zete•I 
olmıy• ç•lıım•ktır. 

ABONE BEDELİ 
Tfirkiye Ecnebi --l40o Kr. ı Sene !800 Kr 
7so 1 Ay 1501 ., 
4oo : 3 Ay 800 .. 
ISO ,. 1 Ay 300 ., 

l\fıııetıeraruı posta ittihadın• dahi 
lrnı7an memleketler için abone 
~eli mtlddet sırasiyle 30. 18 9. 

Hüsnü Aşk Neler 
Yapar, Yaptırır? 

,S liradır. Abone bedeli peeindir 
Aıtr.. dqtıUrmek Z5 ınu·uıtur 
Cevap için mektuplar 1 O lı:uru•
Ult PUi lllvesl IAzımdır. 

l:rı:•:1t1m 
ldealci Türkiye 

Ycrzan:N.A.KVÇVKA Y eni Türkiyenin, medent dünya 
il kartısında bir manası vardır. 
.: !ilana onun kuruluşunda ve ni -
!il Yet on sekiz yıllık istiklil mede • 
~t Yolunda yapbiı yük.sek hamle
•bıı ruhunda mündemiçtir. ldealcl 
~..., bütün bir husumet alemine 
ttk Yaptığımız büyük istiklal ha • 
) eu, ve sonra, sosyal hayatımızda 
~Ptıiıınız inlalaplardaki muvaffa • 
.._Yetıeriıni:a sırf bu id.ealist ruhu • 
1ıı:lln nıeyvalarıdır. Dünyada hiç 
'- biiyük hareket tasavvur edile • 
) ~ ki onda idealciliğin aşkı ve he • 
.:'lllı olmasın. ideal olmayan hare-

tler d'· . b' . . . 
~ . unıensız ır ıemının perışan 

dii• Yii.tüne benzer. Dünyada eör -
~l~ib. tekmil medeniyet müesse • 
lııi el'i adlan malUın ve meçhul yüz 
-._'iller~ kişinin kanı ve canı pahası • 
~~ide edildiği hepimizce nıalOm bir 

ıkattir. 

1!111 n~u. bir phsın olduğu kadar bir 
~•tan muharrik kuvvetidir. Onsuz 
lıi lllar ve milletler daima mail11 -
.:ı•te ~e felakete dUçar olurlar. İşte 
tt lı Şefimiz yannki Türkiyeyi ida-

edecek genç münevver kütleye bu 
~tle hitap etmiılerdir. "Bizim i • 
-k llerinıiz vatan, millet hizmetin • 

~~~:.»1ı\\R"ı~a c'<l'Jtı\t srn~"lcı:ifJçmc 
, 

1 nıeslekleri içinde çalışmak 
lt~le ve bir cümle ile hülfısa edl
ttU bu noktaya muhtelif kanallardan 
ltti: birleşerek varacaklardır. Muh • 
~I lrıeslekler gençlill, aralannda • 
nı.:'tl•terek irtibat ile bu maksada 
tt'flıl 1eeek olurlarsa • ki hiç şüphe 
"" )ol'Uz • en ileri millet olmak da
~ daha az bir zaman zarfında ta
"'ff llk eder. Hrplerde blle mu • 
Jcıı.:kıyetJcrin temini için muhtelif 
'•it. :~ın. birbirleriyle bir ahenk ve 
~ it ı.rtibat içinde yürümeleri la· 
'idj hldıği strateji kaidelerinden bi
,t. Birbirleri arasında irtibat ve 
l~ 11~dü kaybolmuı kuvvetler, mut· 
içi'fl 01Unıe mahkfundurlar. G2nçlik 
~lll Olduğu kadar bu~ün iş başında 
~k "'.? ~esil için de yapılacak daha 
~lıı ~Uhırn işler vardır. Kurduğu . 
'ttt itkılap müessesesinin kuvvetini 
ltlt~ak "millet hayatında yeni bir 
~ Ul teruin ettirmek için,, abna-

'· ıok .esaslı tedbirler ve kararlar 
lt.111 eıu gelecek Millet Meclisini bu 
~.. r lrıuazzam tarihi vazifeler inti-.. ed· 
"- lıı •:or, lıte bu vaziyet karpıın· 
'de111l&Unkü nesil kendisine teveccüh 
llitu "•lifenln yükseklik ve bUyük
~11";! takdir ederek, herkesin göz
lcı ~bize çevrildiği bugünlerde tıp 
' l. Şe~in ölümü günlerinde ol
'da libı Mıllt Şefimizin hayratı al
~"11l tek bir gt"anit halinde toplu 
\~"lllbaınız ve zaten mevcut olan 
'8 ,

1
:

1
11 tesanUdlimüzfi bir kat da • 

O ~ yıla yakın bir zamandan
oeri, Frankocu ve Cümhu

riyetçi adiyle ikiye bölünen, bizim 
muharrirlerimiz arasında da Fran
kocu, yahut İspanyol cümhuriyet
çisi adlı iki zümrenin peyda ol
masına sebebiyet veren bedbaht 
memleket, mallım olduğu üzere, 
elden ele geçmiş yerlerden biri -
dir. Vaktiyle orada islam hikimi
yeti de cereylll\ etmiş olup kuru
luş. büyiıyuş, kuvvetleni§ ve de
rece derece küçüliış, tereddi ile 
karışık tecezziye tutuluş bakımın
dan o hilkimıyetin tarihi kıymeti 
vardır. 

Şair Abdülhak HA.midin nefis bir 
piyesle adını ve kahramanlığını 
yurdumuza - sahne sahne şiir 
olarak - tanıtmak istediği Tarık, 
711 yılında Tancadan İspanyaya 
geçti ve hala kendi ismini taşıyan 
Boğazda tutunduktan sonra islam 
istila ordularının yıllarca üzerin
de yürüyecekleri zafer yolunu aç
mıya koyuldu. O sırada İspanya
da Got Krallığı vardı. İslim or
dularının Tuleytıla şehrini zaptet
melerile bu Krallık batmış ve is
ıam hakimiyetiyle çarpışacak baş
ka bir kuvvet te o büyük ülkede 
kalmamış oldu. 

lslAm istilası, ilci üç yıl gibi az 
bir zaman içinde, Pirene dağ
larını aşmış, Fransa topraklarına 
ulaşmış bulunuyordu. 712 de bu 
istila Toulouse şehrine kadar var
dı ve 725 de Fransanın bütün Ce
nup eyaletleri islim bayrağı altı
na girdi. Askeri hareketler iyi ida· 
re olunsaydı, ve hele harbeden or
duda taşınması imkansız eşya bu
lundurmak, her ııef eri bir yük 
- """J b- • •·~~""' W'-'••A&& •• U.~ 6-llı.I& ..J"'"'-l "t \;,,;\, 

ihtiraslarına kapılınmasaydı, bü
tün Fransanın ayni bayrak altına 
düşmesi ve isliını ordularının Cer· 
manya ve Balkanlar yolu ile Bi • 
zans iızerine akarak Garp, Orta 
ve Cenubi Avrupayı islamlaştır -
maları pek mümkündü. Fakat hırs 
ve gaflet kumandanları hatadan 
hataya düşürdüğünden 732 hezi
zimeti vukua geldi, istila hare .. 
keti Şarl Martel'in Puvatye'da 
kazandığı zaferle tedrici bir rica
te çevrildi. (759) da Narbonu Kısa 
Pepen'e terketmek mecburiyetin
de kalan müslümanlann artık 

Fransa ile alakalan kalmamıştı. 

B ununla beraber Endülüs adi
le bir islilın ulkesi haline 

konulan İspanya, 1492 tarıhıne ka
dar - muhtelü cezirler ve med
ıer geçirmek, bir çok istihalelere 
mahkum kalmak şartiyle - odu
rumu muhafaza etti ve ancak o 
tarıhte islam hilkımiyeti tamami
le ortadan kalktı. 

Kılıçla kazandıklan hakimiyeti 
kalemle de sağlamla§tırmayı bilen 
ve İspanyada bir İlim İmparator
luğu dahi kurmuş olan Arapların 
cehle, taassuba müstenit hıristi

yan kütleler tarafından mağllıp 

edilmeğe baılanması ve nihayet 
İspanyada tek Arap, tek miıslü -
man kalmaması hayretle temaşa 
olunagelen tarihi garibelerden ve 
facialardandır. Bütün Avrupayı 
yenmek kabiliyetini hissettiren 
Araplar, kendi kıhçlanndan güç
lükle kellelerini kurtanp dağlara 
ve mağaralara sığınan, asırlarca 

vahşi bir hayat geçiren uç beı 
avuç İspanyola nasıl matlup ol -
dular? 

Bu sualin cevabını Endülüs A
raplannm - ilk zafer yıllan ge
çer geçmez - sefahate ve tefrika-

G··ıştırnıamız lazımdır. 
'lleııı1°•tereceğimiz bu sıkı tesanUdUn 
.__ tl eltet dahilinde olduiundan da· 
~•de memleket dışında kıymeti 
1-. h ' 'l'ürkiye bugünkü beynelmi
-._ i tef Ve itibannı, ancak kendisi -
ile., :il~~vvetl sayesinde kazandığını 
ltılld~rız. Dünyanın en karışık bu
'.ıc1ı "e her zamandan ziyade 
>et " "e lhanevi kuvvete ehemmi • 
htt ~rildiii bir devirde bizim tek ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!-B!!!!!!l!!!B_l!!!ll_ 
\ı>e • ..'llt halinde bulunmamız, Tür - yüksek bir hizmet lf a etmiş olacatız. ....... n d·· 
"qeti'fl· Unya muvazenaindeki kıy- Çünkü yakın prkın daima kuvvetli 
hıt fe;_çok arttıracaktır. Başından bin bir manzara arzetmesl dünya bant 
"ıq ta~~et geçıniş ve tarihte daima ve silkanunun çok kıymetli bir zama
l~ltata:ı devlet kurmuş ve büyük nıdır. On sekizinci, on dokuzuncu a-
1ttittıı orluklar yaratmış olan mil • sırda riyazı katlyet ifade eden bu 
>ultae~lıı kanında ve şuurunda bu nokta zamanımızda da ehemmlyeti
\Jp eti siyasi terbiye vardır. Biz ta- ni kaybetmiş değildir. itte Türk va
,._~efiınlz hattı hareketle ayni tandaşlannın bu eihetleri daima si• 

• llledeniyet ve insaniyete de önünde tutması lhımdır. 

Yazan: -------· --
M. Turhan Tan 

ya düşmelerinde buluruz. Temeli 
israfa dayanan o sefahat akıllara 
sığmaz bir şekilde dal budak sal
mı§tı. Mesell hükiimdarlardan Nl
sınn yaptırdıtı Zehra sarayı kırk 
senede ikmal edilebilmiş ve bu • 
günkü rayice ıöre, yirmi milyon 
İngiliz liruma mal olmuftu. Sa -
rayın kiremitleri altındandı. İçin
de - beyaz, yeşil ve pembe renk
li mermerden olmak üzere - 4300 
direk vardı. Sayısız havuzları ara
sında lstanbuldan getirtilmiş bir 
tan ı varm ıü, msan §eklınae ya-
pılmıt olup Nuırm yatak oda•ına 
konulmuştu. Kırmızı altından ya
pılma ve pek nefis incilerle örtü
lü on iki hayvan heykeli bu ha -
vuzun etraiına sıralandınlmıştı, 

ağızlarından havuza su dokup du
rurlardı. 

Z ehra sarayından daha evvel 
yapılmıt olan buyük kÖf -

kün hududu içinde 430 ev ve kl· 
mil, müceddet, hlir, ma§uk, mil
barek gibi lsimlerı taşıyan bır du
zineden fazla kü~ük çapta saray 
vardı. Yapı işinde görülen bu ~ıl
gın israfın elbise, eğlence, ikram 
ve kadın hususunda nasıl bir irti· 
fa aldığını izaha lüzum yoktur. 

Endülüs Emevileri vezirlerin
den Ebi Amir oğlu Mansur'un bir 
hıristiyan elçiye karşı yaptığı fU 

servet nümayi§i de kayde dejer: 
Bizanstan gelen sefire devletin 
kudretini hissetrimek lstiyen Man
sur meyilli büyük bir havuza Ni
lüfer ektirmlf ve nilüferlere sığa
cak kadar küçük hacimde parça
lattıjı dört kantar altınla dört 
kantar ıümütün bu çiçeklere dol
durulmasını emretmişti. Bu iı ya
pıldıktan sonra bir gün tanyeri 
ağarırken elçiyi Zehra sarayına 

çağırttı, havuzu gören bir yere 
oturttu. Aradan biraz geçince gü
ne§ aoamaga başladı ve ıam bu 
sırada lpek kaftanlı, altın ve gü -
müı kuşaklı bin lslAv uşak - bet 
yüzü altından, beş yüzü gümü§ten 
bir tepsi taşıyarak - gelip havuz 
etrafı~a aıralanmıflardı. Güneşin 
ilk lfllı havuza vurup ta nilufer
lerin koyunlannda kızıl ve beyaz 
lf1klar yanmaja baılayınca, elçi
nin ıözleri kamqtı ve uşakların 
havuza girip çiçeklere konulan al
tın parçalannı altın, gümü§ par
çalarını, gümüş tepsilere topla • 
dıktan sonra bu serveti Mansurun 
huzuruna döktüklerini görünce de 
büsbütün şaşırdı, ~ulh için yal • 
varmağa ba§ladı ! 

Dediğimiz gibi israfla, sefahat
le muvazi olarak tefrika ve nifak 
ta Endülüs'lüler arasında almış 
yürümüş bulunuyordu. Orada 
müatakll blr Emevl saltanatı ku-

Polonyaya ltorıe yapanlar: Polonya giaeli 

rulmasından, yani 756 tarihinden, 
son müslüman hükümdarın orta
dan kaldırıldığı 1492 yılına kadar 
22 hükumet kurulmuş ve 132 hü
kümdar yeUşmiş olduğunu söy
lersek İspanyadaki islam hiklmi
yetinin ne acıklı bir tecezzi ve te
reddi geçridiği anlaşılır. 

* 
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"Birleştiğimiz 

Yerler .. 
Yazan: ŞükUle Nihal 

G eçen ~ ıl Türkiyeyi ziyaret c 
den Madam <Pit11r), tehrlmi 

de verdiği bir edebi konferansta o 
sekWncl asır Fransa kültüründen v 
edebiyatından bahsederken, o 
manld fikir \'e sanat adamlannı to 
layan aalonlan, klüpleri hasretle a 
nar ak: 

"Şimdi Fransada bunlann 
briç salonları açıldı!" dedi. 

Acı acı güldüm; içimden 

yerin 

dedi 

E ndülüste ilk istila yıllarını 

bitmez tükenmez bir aşk 
devri de takip etmiıtir. Guzellik 
o devirde kılıçtan da, kalemden de 
müessirdi ve ''aık,, her zevke ta • 
hakküm ediyordu. Tereddütsuz de
niJebillr ki bu delAlM yıllarında 

Endülüs devletini veya devletle • 
rini r çünkü iki üç hükOmetin ay • 
ni tarihte kurulduğu da görülmüş
tür - idare eden bilgi, tecrübe kud
reti değil hüsnü aşktır Guzellikle 
onun doğurduğu aşkın Endulüs is-

kl: llmlan arasında neler yaptığını 
"Şimdi bizde de, tıpkı sisdeld g· 

bl, briç salonlan blrblrlle yant ed 

yor; yalnız bir farkla! Biz, oyun sa 

lonlannın kapıanıı, ötekileri kapata 

rak delil; onlan hiç açmadan açtık! 

ve yaptırdığını anlamak için yir -
mi mltyon İngiliz lirasına mal ol -
duğunu yukanda söylediğimiz Zeh 
ra sarayının, o ismi taşıyan bir ha· 
layıjı memnun etmek kaygusu ile 
inte ettirildijiıH bilmek kafidir. 

HükCımdarlarla vezirler, büyük 

rütbeli memurlar ve bütün zengin
ler "Hüsne,, vergi vermek ve aş

ka köle olmak yolunda adetl ya -
nş yaparlardı. Mesell, Nilüfer çi
çeklerinin için altın ve gümüf dol
durttuğunu yazdığunız Mansur, 
kendi efendisi olan hükumdar Hi
şamın anası Subh sultana hültis 
çakmak, daha doğrusu güzellik ba
kımından da bir kraliçe olan o ne • 
fis kadının gönlünü kazanmak için 
som gümüşten bir köşk yaptırmış 
ve onu - yüzlerce adamın omuzu • 
na yükleterek - Subh sultana tak
dim etmişti. Köşkün bir kaç odası 
ve merdiveniyle tarasası vardı. 

Fakat hüsne meclüp ve aşka 

mağlup olmak yüzünden orijinal 
cennetler gösteren Beni Abbad hü
kOmdarlarından Ebülkasım Mute
mettir. Bu zatın İtimat adlı bir 
zevcesi vardı ve yüksek güzelliği 
sayesinde kocasını kendine perva
ne etmiş bulunuyordu. Bir gün o 
kocasının karşısına dikildi: 

- Köylerden gelen kadınlar, 

dedi, Eşbilyenin çamurlu sokakla -

rında paçalan sıvalı olduğu halde 
geziyorlar ve tulumlar ıçinde süt 
satıyorlar. Ben de halayıklarımla 

beraber o kadınlar gibi gezmek is
terim! 

Mutemet, bu delice kaprisi ya

tıştırmak istemedi, karısını mem

nun etmek iştiyakına kapıldı, sa -

rayında anber, misk, kfıf ur ile gül 

suyunun karıştınlmasından husu -

le gelmiı geniş bir çamur sahası 

v{icuda getirdi, ipekten tulum ve 

ipler yaptınp bunlan sütle dol • 
durttu ve kansının bir sürü hala
yıkla o nefis kokulu çamur içinde 
yalınayak dolaşmasını, süt satan 
köylü kadınları taklit etmesini 
mümkün kıldı!.. 

Demek ki Endülüste kurulan is· 
lam saltanatının batmasında hüs -
nüaşkın da büyük bir rolü vardır!. 

Göriip ifitti~e : 

lsmailin Sözleri ve 

Eski Bir Derdimiz 
«- Bir derdimiz de şu: Tohumlarımız 

yaz gelince bizde bir kaşıntı yapıyor. VU
cudumUzün her tarafı bakla gibi kabarı
yor. Bomovadakt ziraat mektebine bu to
humlan ıönderdik. Verdikleri cevapta 
hastalığın adını bildirdiler. Biz onlara 
hastalılın adını değil, kaşınbnın çaresini 
sormuştuk; ona cevap yok.• 

KadıköylU bnhçıvan f small ne güzel ko
nuşuyor. Onun bu samimi 7anıkıpnın al
tındaki yara, ancak lnönünUn ~avi ede
bllece"i kadar biiyük ve derindir. 

Fuzuli bundan tam 413 sene evvel e
linde berat, evk.t :memurlannd•n bu
na benzer sözlerle sfklyet etmişti: 

«- GllrdDm ki auallme cevaptan o•yrl 
nesne vermezler, Ve bu berat ile h•oetlm 
rev• kılmıilı rev• görmezler. Nl98r terki 
mDc.dele kıldım, Ve meyua ve m•hrum 
kOfel uzletime çeklldlm." 

Kadık&ylQ fsmaU falan tohumun insan 
Vi1cud0nde lı:a11nb Y•l)mak Uletlnln adını 
neyl..tn, a ziraat mühendisi Ba,.• Ona, 
merhem llıımdı. tcltumunu teml.zllyecelr 
selektöre ihtiyacı vardı. Eğer biliyorsan, 
bari, bunların adını ynzaydın da, vazife
nin hikmetinJ İsmail de lJğreneydi. 

Buna benzer bir hAdlseye, daha bundan 
bir iki ay evvel Ankarada şahit olmuştuk. 
Evini, barkını, odunu ocaJını bırakıp bir 
davete uyarak buraya koşan köylülere (1) 
nutuklar söylendi: 

- Si&.! kalkındıracatız, köylerinizi cen
net yapacattız, sizin yaşayı eklinb:i gO-

İstanbul medeni bir fehlrt!ftr; 
telleri, ıadnolan, lokanta ve klüp 

lerl vardır. Likin bunlann hanrlsl0 

ne utrasann toplu bir fikir ve sana 

muhiti bulamaurnıs. işte Sipahi Oca 

ir, işte Serkl Doryan, işte batk 

klüpler ve i~1e e\•lerdeki salonlar!., 

Bunların hepsi, poker, briç oynıyan

lann; içerek. dansederek havada 

eğlenmek isteyenlerin ~eridir. Ar~ 

tık, bütün dünyada, yeni cemiyet a 
damı, modern insan, etlence na 

mrna yalnız bunlan anyor, bunlar 

bulamadı mı: "Eğlenemiyoruz!" clly 

şikayet ediyor. 

Bu türlü eğlencelerden fazla ze\ 

alamıyan fikir ve sanat alamlannn 

kafasın., ruhunu dinlendirecek bir 
tek toplantı köşemiz bile yoktur. Öy

le bir köşe ki, uğradığınız zaman o-

rada size, sizin ideal, zevk ve heye

canınıza Aşina birkaç çehre bulun-

sun... Günclelfk, kuru işlerden •on-

ra, ruh Aşinalıfınrn vereceği hey~ 

canlarla birkaç sanat münnkapsı, 

birkaç edebi dedikodu yapılsın, f>lr-

kaç :şiir okunsun; yeni sanatkarlar, 

yeni kabiliyetlerle tanrşılsrn; dünya 

cereyanlannclan haberler alınsın ... 

Böyle bir muhitte bir fincan çay, iki 

kadeh şarap içmek, bir akşam yeme

ği yemek, yen) salon adamı kadar 

sanatklr için de bir lhtiya · delil mi

dir? Biz bu ihtiyacı hiç mi duyma

dık ki, her türlli konforlle yaşıyan ö. 

hür eğlence salonlannın yanında bir 

tek yerimiz yok?!. 
Çocukluğumdanberl hasretini duy

duğum garp hayatını hep bu ihtiyaç. 
la beklemiştim. Likin biz ıarba dö
np dönmez evveli dans salonlann
da, sonra da briç partilerinde blrlet· 
tik... Aj"ı:ılar kapandı, ruhlar ve 
kalbler bir başka heyecanla çarph. 
Birkaç yıl evvel üç bet arkada§ bir 
ara)'a geldi mi, hepıen halılar topla
nır, gramofon kurulur, dans başlar
dı. Bu, o kadar llert gitti ki, hunla
n sevenleri, bekliyenlerl bile soğut
tu. Şimdi de en kUçfikten en büyfl. 
ğüne kadar, gerek evde, gerek klüp
Jerde, herkes, kısa bir sel8mdan so11-
ra, ağız acmadan briç masasına yn
leşiyor. Görüşmek, anlaşmak, mem
leketinden, t>emf\'etinden, dünyadan 
bahsetmt>k yok! .. Ne müı.ik, ne fikir, 
ne sanat! .. 

Sanatkann kainahnclakt o baı dön 
düriic:ü neşe ve vecdi sezemlyen ye
ni saloıf adamı, bunlarla uirapnla. 
ra: (Ciddi, neşesiz, heyecansız!) diyor. 

Bu avare zevkler dünyaya bir 
salgın halinde yayılırken: inse. derin 
zevkler nvaş yavaş kanadını açıp 
yerviizlinden u7aklaşırken. acaba a
na. haha ve muhit. gençlere ne gibi 
ilhamlar veriyor? 

zelleşUreceğlz, denildi. Onlar da bu söz
lerden c:ok memnun oldular: 

- Aman bunun yolunu gosterln, öJllt 
,;erin b z yapalım ded ler. 

O köylUlet't' öiüt yerme ne verildi bill
yor mu!!Unuz: 

- Muhtelit serileT Ozerine tertip edil
miş, pek mükemmel basılmış tam dört 
dllzine ilim kitabı ... 

Ki biz köylüye alfabe okutmıya d ha 
yeni yeni başlıyonu.. 

** 
(1) O gelenler kllylO delllldl, tebdil gl· 

ylnmlıterdl diyorlar ama bu k•darına lhtı. 
m•I veremiyoruz. 

:Ankara, 10 MMt 
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Dünkü Şild Maçları 

Karagümrük, K. Paşa 
Beykoz ve Beylerbeyi 
Takımlan Yenildiler 
S ağnak halinde yağan yağ

mur altında dün şild maç
larına devam edildi. Tabim sta
dında Vefa - K.ısunpaşa ile, Sü
leymaniye Karagü rnrükle, KadJtO
yünde de Beykoz Hilalle, Fener
bahçe Beylerbeyi ile karş~cak
lardı. 

Vela - Kanmpaffl 

Tabim stadındn ilk karplapna

lar blribirlni takip eden hücumla. 
rmdan birinde Şükrünün ayağı ile 
beşinci golü kazandılar. Bunu fri
kilden yapılan altıncı Vefa golü ta
kip etti. 

Vefalılar fki gol daha kaydede. 
rek ~ vaziyete girdiler. Bu se
kizinci golden sonra Kasımpaşalı

Iar müsabakayı yanda bırakarak 
~abadan Çeltlld1l~\ e bu "Du~ etle 

tasfiyeye uğradılar. 

Jl Vefa - Kasımpaşa takımlan Süleymaniye • Karagümrük 
yaptılar. İkinci kijmeden birinci 
kümeye geçen Knsımpaşalılar bu 
maça ciddi bir ehemmiyet vererek 
tam kadrolarile çıkmq bulunuyor
lardı. Vefalılar, düne kadar talebe 
olduklarından dolayı oynayamıyan 
ve Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün memuriy".!tleri mukaddem 
olanlann oynayabilecekleri husu
sundaki tamiminden sonra bu şe
raiti haiz bulunan Sulhi ve Muhte
şemi aralarına alarak çıkmtşlt:ırdı. 
Her iki takım sahada şu kadro1arla 
yer aldılar: 

Vefa: Azat - Karabet, Vahit _ 
Süleyman, L6tfi, Sefer - Mehmet, 
Şükri, Su1.hl, Muhtf'.şetrı, Abduf. 

Kasımpaşa: Allattin - R\iftQ, Se
lim - Sabri, Mümtaz, Cafer - Hl
miıt, Dincer, Fethi, Hayri, Ahmet. 

Oyuna Kasımpaşa başladı. \·efa
blar rüzgara kar~ı oynuyorlardı. 
Sahanın yürünmlyecek bir halde 
çamul'lu olmasına rağmen oyuıı se
rt oluyordu. Kasımpaşalılar çok 
canlı ve bir kaç tehlikeli hücum 
da yaptılar. Bu hücumda hakemin 
gözünden kaçan bır ofsayttan az 
kalsın bir gol de yapıyorlardı. Ve
fa bundan sonra hücunıa geçti. 
Sulhinin bir kaç kuvvetli fU\U a
vutla neticelendi. 

Sulhi iki müdafi arasından bir 

Taksim stadında Vela - Kasım-
paşa maçından sonra Süleymaniye
Karagümrük karşılaşacaklardı. 

Süleymaniyelfü~r Ankaradan ge
len İskenderi de aralarına al;ırak 
şu şekilde çıktılar· 

Ovaltim - Ruhi, Hartyan - İbra
hinı, İbrahi-ın, Hüseyin - Rauf, 
Nedret, İskender. Vamık, Diran. 

Karagiimrük Süleymaniyenin kar 
şısında dokuz kişi olarak şöyle yer 
aldı: 

Kostantin - Mahmut Ali, Rem
zi - Salahattin, Bilal - Canip, A. 
ziz, Memduh, Hulusi, 

Dokuz ki!ilik Karagümrük kar
şısında SüleymanLyelller hakim bir 
oyuıı oynamala başladılar. 

On birinci dakikada Karagümrük 
müdafii Mahmut evveli Nedrete 
kudt bir hareket yaptı. Hakem ih
tar etti. Ayni oynı:acu tkinci hare.. 
keti Raufa yaptL Yine ihtar edil
di. Mahmut yine Raufa üçüncü de
fa tekme attı. Arka arkaya üç de
fa kaadt hareket yapan bu oyuncu
ya hakem oyundan çıkmasını söy
ledi. Fakat çıkmamakta. ısrar etti. 
Hakem iki dnkika bekledi, çıkmadı. 
Bu vaziyet k&J'fllında da oyunu ta. 
tH ederek Siıleymaniycyi hükmen 
galip saymak mecburiyetinde kal
dı. 

ııçrayışla ve bir kafa vuruşıle ilk Hilal - Beykoz 
golü kaydetti. Bu golden sonra o-
yun tamamile Veia haldmiyt:ti aL 
tına girdi. 

:Arka arkaya üç gol 

Yirminci dakikdda sağdan btr 
Vefa hücumund.l Abduı topu orta
ladı. Buna yetişen sol açık. Mehm~t 
ikinci golü yaptı. B~ ikinci ıolu 
Sulhinin yerden bır şutle ~ayd~i
• . .. "ncu·· gol takip ettı ve yıne 
gı uçu 
Sulhi dördüncü golü de yapmakta 

. ed' e devrt:> de 4-0 Vefa. gecikm ı v . 
1 h. e olarak netkelendı. 

nın e ın M 
t . . d eye Vefahlar uhte-
kıncı evr kici olarak 

hrum ve on ~ 
şemden ma . h ilk daki-
başladılar. Devrenın da a nı~ıf aa
kuından oyun Kasımpaşa . . i 

· r murun ıç n-
hasına intikal ctll. ~a Vefalı-
den topu sökmiye uğraşan 

Kadıköy Fenerbahçe stadında da 
Beykoz Hilalle, Fenerbahçe ueyler 
beyi ile karşılaşacaklardı. 

Şild maçlarına Galatasaray, Be
şikta! iştirak etmemesile en ümitll 
olarak Fenerbahçeden sonra Bey
koz ve Vefa vardı. 

Nitekim, Jt'enerbahçe ve Vefa 
huımlannı yenerek dömlfinale kal 
dılar. Beykoz beldenmiyen bir mağ 
Jubiyete uğradı. Hilale 4-2 yenil
di. 

Hilll _ Beyimz arasındaki kar-
rıJapna da Beykozun galibiyeti tah 
min ediliyordu. Fakat tahminler hL 
lafma olarak bu maçı Hilalliler 
4-2 kazandılar. 

Birinci devrere iki gol kaydeden 
(De1'amı a -ncideJ 

Boks Müsabakası 

Dün Taksimde Yapılan 
Karşılaşmalarda Ekrem 

Kiniyi Mağlôp Etti 

Ankancula mektepliler koşuıu bQflamak üzere 

Dün Taksimde İzzet gazino
sunda boks maçları yapıldı. 

Havanın yağmurlu ..->luşa kapalı SL 

londa yapılan boks maçlarına epey 
seyirci toplamıştı. 
Programın en baş numarasını 

Kani ile Ekremin sekiz devrelik 
müsabakası teşkil ~di~ordu. 

Bidayette Ttnninin lehine giden 
... .1..1.uy -~-··~w ....,._ .. ______ ----
r~znin avantaJma qoFdü ve altıncı 
devrede Kaninin :nüsabakayı ter
ketmesile Ekremin galibiyetile ne
ticelendi. 
Programın en mühim müsaba

kası olmak itibMile Kani - Ek
rem maçını küçüklerin yaptıktan 
müsabakalardan evvel yazacağız. 

Kani . Ekrem maçı 

Hilal - Beykoz oyunculan maçtan önce ü&raraoa 

Ankarada Yapılan Maçlar 

Pera Ankaragücüne 
6 - 2 Mağlôp Oldu 

Ankara, 12 (Tan Muhabirin
den) - Pera \BeyoğluaporJ futbol 
ekibi bugün ·• 19 Mayıs,, ıtadyo

mun4a on iki bine yakın muazzam 
bir seyirci kalabalığı kar!ISında 

Ankaragücü ile yaptığı ikincı kar
şılapnasmı da 6- 2 gibi büyiık bir 
farkla kaybetti. Denilebilir ki, bu 
günkü maç, Ankaranm sarı • laci
verdi için başlı başına bir muWfe-
riyet idi. Kuvvetli rakibi karşısın
da hiç bocalamadan tam bir ahenk 
ve taktikle işliyen Güç hatları bu 
günkü değerli galibıyetin amili ol. 
muştur. 

Perahlar, Gücün nefes aldırmı

yan hücumları karşısında devrenin 
mühim bir kısmını müdafaa oyunu 
ile geçirmişlerdir. 

Aralarında Bambi.no, Caponı An 
gelides gibi futbolu hakikaten an
lamış oyuncular da bulunan Pera
lılar, bu gün kendilerinden çok faik 
bir oyun çıkaran Ankaragücü kar
pında gol çıkaramadıklan gibı 

muhtemel bir hez:metten kurtul
mak için olacak ki. hücumdan zL 
yade müdafaa oy~nu tatbikin; ter
cih etmiş bulunuy<..rlardL İlk ~ev
rede Ankaragücü yaptığı ikı gole 
Peralıl.ar ancak bir sayı Ue muka. 
bele edebildiler. 

Maçın ikinci yansı başlar başla
maz Peranm en tehlikelı oyuncusu 
sayılan Bambıno takımının bera
berlik sayısını kaydetti ise de An
karagücü bir dakika kadar kıs.ı bir 
zaman zarfında y("tli bir saV1 kay
dederek yine aradllki farkı muha
fazaya muvaffak oldu. 

San _ lacivertmer bu gün yalnız 
kuvvetli rakipleri Pera ile değil. 
ayni zamanda şanssızlıkla da mü
cadele etmekte idi. Çünkü attıkları 
şutlardan altısı Pera direklerine 
çarparak neticesiz kalmış VE bu 
yüzden sayı aded;ni yüksel\eme
mişlerdi. Fakat devre nihayetleri. 
ne doğru daha ziyade açılan Güç
lüler kısa f asıtalarla 3 sayı daha 
yaparak gol adedini 6 ya iblag el
miş bulunuyorlardı. 

Fakat, inkar ~ttnemeli kl, bu 
devrede misafir tnkım da ayni ta
lisizlik içinde bocalıımış bulunuyor 
du. Daha 80 ıncı da.kikada başlıyan 
ve gittikçe süratini arttıran rüzglr 
esasen hakim oynıyan Ankar'igü
cünün hareketlerini bir kat daha 
kolaylaştırıyor ve kendilerine de 
hücum imkanı vermiyordu. 

Oyun, bu vaziyette sona kadar 
devam ettiğinden 6-2 Ankarctgü
cünün nlibiyetile neticelendi. 

İlk devre, Ekremin uzun sol yum 
ruklarını takip eden sağ düz yLlDl
ruklarile başladı. Kani Ekreınin 
hı.icumlarına ekseriya sağ kroşeler
le mukabele ediyordu. Bu ilk dev
re iki rakibjn müsavi addolunabi
lecek döğüşü ile bitti. 

İkinci devrede KAnl. güzel bir 
sağ yumruk tutturarak Ekremi 
sarstı. Fakat avantajını telAştan i
yi takip edemiyerek nihak yere yo.. 
ruldu. 

üçüncü devreden itibaren tehli
keleri savuşturan Ekrem rakibin
den daha iyi hazırlanmış vaziy'!tte 
hAkimiyetl ele alarak altıncı dev
reye kadar faiokiyetini gittikçe art
tırmak suretile döğüştü. Altıncı 

devrede Kani esasen pek yorgundu. 
Bir kafa yumrukla kendini topar
lıyamıyacak vaziyete düştüğü belli 
oluyordu. 

Hücuma geçmek istediği sırada 
otdukt'a müessir bir sol onu müte
akıp bir sağ yumruğa düştü. Sen
deledi ve yere düştü. Halkın he
yecanı ve Kaninin yardımcılarının 
asabiyetten iyi nasihat verememe
leri neticesi olarak sersemliği geç
meden ayağa kalkan Kani rakibi
nin eline hazırlanmış bir av gibi 
düştü. 

O dakikadan sonra mütemadt 
yumruklar altında sendeliyen Ki
ninin kazanmasına imkln kalma
mıştı. Buna rağmen Kaninin yar
dımcılan ve orta hakemi maçı dur
durmak üzere elze'll olan hareketi 
yapmakta gecikiyordu. Nahak ye
re bir kaç yumruk daha alarak 
kanlar içinde kalan Kaninin yar -
dımcılan sünJ{er atmak snretile 
Kaninin pes ettiğini ilan ettiler. 

Diğer miiaabalııalar 

Birinci müsabakayı 47 kilodan 

ild Nejatlar yaptı. Neticede kO
çük Nejat puvan hesabile kazandL 

İkinci miısabaka Hüsamettinle 
Recep arasınra idi. Recep ikinci 
devrede nakavtla kazandı. 

Üçüncü müsabakayı Akifle Ek
mel yaptılar. Ekmel sayı hesabılJe 
galip geldi 

Dördüncü ma~ Hiıse in - .,Kaya 

yı hesaıbile kazanıiı. 
Beşinci maçı N'iyazi ile Leftef 

yaptılar. Lelter sayı hesabile galip 
çıktı. 

Altıncı müsabak3 Muvaffağın İt
telyoya karşı intikam müsabakall 
idi. Muvaffak, tstelyonun pes et
mesile üçüncü rtevre başlangıcında 
galip ilan edildi. 

Bozkurt Takımı 
Dün Kurtuluşa 
Mağlup Oldu 

Taksim stadındaki sabah Uıgl 
maçlarında Bozkurt Kurtulup 
Şişli. Arnavutköy ile karşılaşa~
tı. Kurtuluş - Bozkurt karşılaf -
masında 5-2 Kurtuluş galip geldi· 

Şişli - Arnavutköy müsabak_, 
her iki tarafın muvafakatile ba
vanın ve sahanın fenalığından dO
layı tehir edildl 

lzmitte Y apllan 
Bisiklet Yarıılan 

tzmit, 12 (A.A.) - Bugün 50 ld· 
lometre üzerinden yapılan seri bi• 
siklet yanşlan yapılmıştır. <;"' 
çamurlu bir yolda yapılan bu Y.
nşta müsabıklann ekserisinin bi
sikletine lnza geldiğinden, ancalt 
üç müsabık yanşt ikmal edebil· 
miştir. 

Neticede, bir saat 52 daldkad• 
İbrahim birinci, 35 saniye farkla 
Mitat lkmci ve ayni mesafe ile 
Şükrü üçüncü olmuşlarqtr. 

Blslklet Müsabakaları 
Yapllamadı 

Dün Mecidiyeköy yolunda b.>lP' 
nin tertl-p ettiği ~t9iklet müsabaka
lan yapılacaktı. nevanın çok (en• 
oluşu yüzünden tehir edildi. 

Dünkü Basketbol 
Maçları _ 

Dün Galatasaray klübünde ~ 
latasaray klübünün tertip Pttl 
basketbol müsabakaları yapJl~ı . .Hl 

Galatasaray Knrtuluşu 3g--"' 
Kabataş ta Mühenjisi 33-48 yetY 
diler. 
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Paris Modası 
Yeni Ornekler 

B AHAR 
MODIEILo 
B u resimlerde Paris ilkbahar mo-

dasından iki örnek görüyorsunuz. 
Bu yeni modellere göre, bahar elbise
lerinde eteklik kısa, fakat dolgun ola
caktır. Etekliğin boyca kısalığı nisbe-
tinde, ence de o kadar cömert bulun
ması şarttır. Neyle şişirilirse şişirilıin. 
Bunu, Pliselerle, yahut göz alıcı renk
ler taşıyan yan kanatlarla veya zarif 
büklümlerle yapmak mümkündür. Kı
sacık ceketler, mutlaka bir Amerikalı 
kollej filminden ortaya zıplamışa ben
zeyecektir. Bülüzleria vasfı gerdanda· 
ki V kesimidir ve ince ipekten olması 
lazımdır. 

• 

Sabahları 
'Yapılacak 
idmanlar 

ıK oyu gök mavisi 
yün. Belden ete

~e doğru çiçek ağzı gi
oi doiru açılacak. Ca
ket, eteklllin açılışına 

uyıun bir eda ile bel
de kesilecektir. Hepsi 
çok basit olacak, erkek 
<>lbisesini andıracaktır. 

B u modelde, yekvea· 

)' &ndaki resimde gördüğünüz hareketler, 
~alçı ile tesbit edilmiştir. Bu itibarla 
il~ Çok kolay olur. Şimdi dikkatle okuyu.-

re elbise, iki par
ça imli gibi gösteril
miştir. Cekete dikili e
teklik yüzlerce plise ne 
bacaklara dökülmüştür. 

Heyti wnwniyeslle çok 
zarif ve cana ;rakın

dır. 

lla 1 
- Sağ elinizi ve sağ bacağınızı 1ere isti 

ı. _ t ettirip sol kolunuz ileri ve sağ 
.,.c,ır..._ 

(f~llllzı da yukarı olmak üzere 
(flbı~ ~z tutunuz. Başınızı ve vücu
>'et uıu yere muvazi uzatınız. Va
~ lrıtıı değiştiriniz. Bu hareketleri 
la~i tarafta ikişer defa tekrar -
...!j ı. 

' J:> ....... 1 .. ı._..,,...., •Tt"'.... ~ai holu 
~ kulağınız hizasından dolru düm
'-t ~kan kaldınnız. Ayni zamanda 
' catınızı da kolunuzun hattı isti
bfı. ;unde sata doln.ı açınız. İk!şi mail 
d!lı ~t t4!şkll etsin. Bacaklarınızı düm-
01-raıı: bnak şartile sol kolunuzu da dilz 
rıı tı •ol bacağınızın üzerine aşatı dol-
1tt1>ı:'tınız. Bu hareketi diğer tarafta 
~ ediniz. Hareketler her taralta 
a er defa tekrarlanacaktır. 
~~ EvvelA elleriniz yanda dQz du
!lt b<ıİt Sonra sol ayağınızın dizkapağı
llıttır1ı; Up sağ bacatıruz.ı düz olarak geri 
1111ıtııtı en ~~su ileri uza tarak iki ko
~~ ~Ümdilz yukarı kaldırınız. Ha
~ na:ıfer tarafa da tatbik ediniz ve 
~ı. eketi her tarafta üçer de!a tek-
.~ 

lı:etı '; Sıçn7arak bacaklan ;rana açar-
' 

0Uarı da dümdilz olmak üzere 
it~ •ı;ınu. Tekrar sıçrıyarak yerlere 
~ Bu hareketi fasılasız altı defa 
~. ~ıktan sonra dlnlenJp altı defa 

5 
telcrarıayınız. 

'"'":'" Başınızı yere koyup kolla.-
1-t one uzatınız tedricen bacak-
~ llttıı Ytıkan kaldırınız. Sikleti
l'ere:nıuzlarınızla kollarınıza ve -
~ sol bacağınızı dümdüz yu -
~ kaldırıp, sağ bacağınızı da ka-

hGc~.~Ye teşkil edecek şekilde 
' Uz. Bedenin vaziyetini boz -
~l'et ~ şartiyle bacaklannızın va-
'iltı irıı değiştiriniz. Adeta bir bi-
~ hareketi gibi tekrarlayınız. 

ft ~ &reket her bacak için dört de-
8 ltrarıanacaktır. 

~tltı - Evvela bacağınızı müm -
~~ Olduğu kadar açarak oturu • 
~· ller iki kolunuzu ayni hat Ü· 

~llct~de kalmak üzere açarken vü
~~ Urıü:zü evvela sola döndürünüz. 
~I\ ''t elinizin ucuyla sol ayağını
~eti Ucuna dokununuz. Ayni hare
~~ağa tatbik ediniz. Ve her taraf 
!'\rı u hareketi on iki defa tek -

, 8Yınız. 
ltn ;;-;lÜztikoyun yatınız. Bacakları bl
.,. Y rı :ı:. Kollannızı yana açınız. Ya
l rı ~ avaş bacaklarınızı, kollannı:a, ba
llıı Va~e goğsünilzü yukan kaldırınız. 
I~ Q Yette karnınızın üzerinde ileri 
~>'l't çl kere sallanınız. Tekrar eski va-

8 rı z.e geliniz. 
lııl',;- Bacaklarınızı önünü" biti11ik o
llıtal'ıı~zatıp oturunuz. Vücudünilzil dik 
ll~tın evve!A kollarının öne doğru 
~ et ı:ı:. Başınızı bacaklarınızın ilstü
lıarl'lt 't'ken kollarınızı p:erl uzatınız. Bu 

11 ..._"~ 8 veya 4 defa tekrar ediniz. 
l~l\ltı ncaklarnızı açarak oturunuz, el
li~ dl)t dQz olarak yere uzatınız. Başı
t~ fı la tutarak kollarınızı yukarı ve 
~ 8 r tınız. Her dört defada dinlene-

deta tekrar ediniz. 

- - - - - -- =-------=-=::-.:::::-=--- -
-- - -------- ------ -

KADIN.MODA 
- - - - - .. 

Gümüş 1 akımları 
Parlatma ve 
1 emizleme Usulü 

Gümü' eşyayı temizlemek ve 
iyi muhafaza etmek için la

zım olan belliba~lı vasıtalar: Ter
kibinde civa bulunmıyan cila yağ

lan, cila tozlan, metil ruhu, i-;pir
to, sabunlu su, kadife bezler ve gü
deridir. 

Usul şudur: Ilık suyun içine bir 
miktar sirke karıştırıp bir bezle 
köpürterek gümü~ eşyayı içine ko
yup yıkamalı. Kuruladıktan sonra 
bir kadife parçası ya mayi halınde
ki cila yağına, yahut ta su ve bir 
miktar metil ruhu ile ıslatılmış ci
la tozuna batırarak eşyayı parlat
malı. En sonra da güderi ile par
latmalı. 

Gümüş eşya oymalı olduğu tak
dirde cila bir fırça ile sürülmeli. 
Bu suretle her tarafı cilalaıunı~ o
lur. 

Çiziklerin izalesi 

Gümüş eşyanın üzerinde çlzllde-

rin izalesi için bir miktar cila to
zu alınıp zeytin ;vağı ile karıştıra
rak bulama~ yapılmalı ve o cizik 
yer bu bulamaç1a oğ'ulmalı, ondan 
sonra da güderi ile ovmalı. 

Çaydanhkları 

Temizlemek 

Gümüş çaydanlıkların fçfori si
yahlanmış ise, içine iki kahve ka· 
şığı çamaşır sodası koyup ustunü 
kaynar su ile doldurmalı ve bir ge
ce böyle bırakmalı. Ertesi günü L 
çindeki suyu di>kitp dikkatlice du
rulamalıdır. Kullanılmıyan gtim~ 
kase veya çaydanlıklann rutubet-

ten rengini değiştirmemeleri için 
içlerine bir miktar şeker dökerek 
muhafaza etmeli. Bu suretle şeker. 
eşyanın bulunduğu yerdeki riıtu. 

beti masseder ve ~üş eşya da 
parlaklığını muhafaza eder. 

Ev Kadını 
İçin Faydah 

Bilgiler 

Küçük Çocuklar Bir 
Kazaya 

Alınacak 

Uğrarsa 

Tedbirler 

H er ev kadınının küçüit mik
yasta bir eczanesi olmalıdır. 

Bilhassa küçük çocukları olan bir 
annenin, evde vey11 başka bir yere 
gittiği zaman yanında şu malzeme
yi bulundurması şarttır: 

1 - Sterlize edilmiş sargı, 2 - Ster
lize dilmiş ve yara üzerine konulacak 
gaz bezi, 3 - Bir miktar temiz pamuk, 
4 - Bir fişe tentürdiyot, 5 - Bir şişe 
oksijenli su, 8 - Bir şişe saf ispirto. 
1- KESİLMEDEN MÜTE\'EL

LİT Y ARAl...AR - Muhtelif kaza
lara karşı alınacak acil tedbirler 
şunlardır: 

Çocuğun bir yc?'j kesildiği veya 
düşme neticesi bir yeri kanadığı za
man ilk yapılacak şey: kanayan ye
ri sterilize edilmiş bağla sımsıkı 
bağlayarak kanın akmasına mani 
olmak, ayni zamanda yarayı temiz 
tutmaktır. Bu da kan durduktan 
sonra, yaranın üstüne tentürdiyot 
sürmekle olur. Fdkat bu esnada 
yaraya elin temas etmemesine rJik
kat etmelidir. Dmıdan sonra da 
yaranın üzerini sterilize edil--iş 

gazlı bez konulup üzerini de sar
malıdır. Yara küçük olduğu tak -
dirde bu ihtimam yaranın kapan
ma~nna kafidir. Fakat büyük oldu
ğu takdirde ilk tedbirden sonra 
doktora miıracaat etmelidir. 
Düşme neticesi kanama olmayıp 

uzuv berelendiği zaman da yapıla
cak iş, hemen o kısma buz koyup 
istirahaıe terketmekti. 

2 - BURUN KANAMESI-- Böy 
le bir vaziyet hisıl olduğu za nan 
çocuğun başını arkaya doğru tu
tup ensesine buz koymalı ve burnu 
da baş ve ikinci parmağın arasır.da • 
sıkıştırarak kanın akmasına mani 
olmalıdır Kan durmus olsa <!ahi 
çocuğun burnunu teımzlemesine 
meydan •ermemelidir 

Şapkada Çiçek 1 

S on zamanlarda baharlık şapkalarda asker şapkalan tipi ve çiçek telYfnatı mo
da olmaia başlamıştır. Bu reslmd<!, at kılından yapılmış beyaz bir ·şapka g6-

rüy~ruz. Kı:ıarlnrında sıyah kadife kordelA vardır, tepesi de muhtell! çiceklerle 
tez71n edilmı~tir. 

Dudakları Boyama 
Ve Cazip Gösterme 
Sırları Nelerdir ? 
D udakları nasıl boyamak lazım geldiğini, hangi tip ka

dınların ne renk dudak boyası kullanmalan lazım 
3 - ÇOCUOUN BİR ŞEY YUT

MA VAZİYETİ - Çocuklar ekse
riyetle çengelli f~e. para, ıpbı el
lerine geçen şeyleri vutarlar. Bu 
vaziyette telaşa liiı.um yoktur. Çün 
kü bu gibi madenler, diQer gıda 
maddeleri ile birlikte hazımdan son 
ra çıkarlar Alınacak terlbir. pata
tes. ekmek kabuğ·ı. eevrek ıril'ıi 
sert gıdalar vermektir Maam11fih. 
en iyisi bu tedbirlere raP?nPn "O

cuğu dokto .. a P"Ötürüp rontıren va. 
snasile o madderıin zarar ver"cek 
bir verele olup olmadıAını tayin et
mektir. 

geldiğini aşağıdaki satırlarda okuyacaksrnm: 
••• ••••• • ••••••••• • •••••-- 1 - BOYANMA USULÜ -- Du-

l S T 1 • d l dak boyanızı incelterek dudakıaJ'l
aç uva etm e nızın hududunu tcharüz ettirıniz. 

Ne Pişirsem: 

Flaman Usulü 
ile Kızartma 
Bu yemeği pişirmek için lüzumu 

olan malzeme şunlardır: 
1 tavuk, 2 bardak kırmız.ı şar p, 3 

kahve kaşığı sirke, 1 dt'met mandanoz, 
1 kahve kaşığı un, 2 çorba ka!lığı ı;ade 
yağ, 1/2 kilo erik kuruııu, tuz, biber, 
1(2 kilo iç bezelye veya patates, 1/2 çay 
fincanı süt. 

USUL - Evvela. piliç veya tavu
ğu muntazam parçalara bôlmelı ve 
bu parçaları bir tencereye koyarak 
üzerine bir bardak şarapla sir
keyi .döküp maydanozu da iliıw e
derek ağzını kapatmalı ve bır "ece 
- o 
oy lece bırakma! ı Oığer taraftnn e-
rik kurularını da ayrıca bir çukur 
kaba koyarak üzerinı su ile i{apatıp 
onu da öylece bir gece bırakmalı. 
Ertesi günü tavuk parçalarım şa
rap ve sirkeli sudan çıkararak ku
rulamalı ve bir ta\•nda hafif kı2:art
malı Sonra bu kızaran parç3ları ay 
rı bir tencereye koyara~ diğer ta
rafta bir çorba kaşığı yağı eriterek 
üzerine un. tuz biher ilave etmeli 
ve mütemadiyen karıştırarak sütü 
de ilave edip bir bulamaç yapmalı 
ve bunu kızaran tavuğun üzerine 
dökmeli, onun dn üzerine ıslatılmış · 
olan erik kurulanm süzerek dök. 
meli ve en Ü!ıtünP de kalan bir bar
dak şarabı döker"k tencerenin ağ
zını kapayıp a~ır fırında pişirmeli. 

Ayn bir yerde de patates veya 
bezelyeyi haşlayıp garnitür halinde 
tavuğun yanında tevzi etmeli. 

Maamafih bu arneliyeyı dud~klan
İ yelpaze Tarak ı nızın ince veya kalın. yahut enli 

• veya ensiz olduğuna göre tad1l e
de-bilirsiniz. Bundaıı sonra çızgı hu
dudu içinde kalan kısmı dudak 
boyanızla boyayım~ ve Myanın 
tesbiti için boyadı;!ınız yere pud
ra siırunüz ve tekrar boyayınız İki 

dudağınızı sıkıştırarak boyayı .ç.ri-

Yukardakl resimde gllrülen saç tuva
letinde yanlar ve arka geniş rule ile 
nihayetlenmiştlr. Tam tepede yelpaze 
bir tarak vardır. Aşağıdakı tuvalette de 
saçların arka kısmı birbirine geçmiş IP
bl 3 muntazam parça halinde toplan
mıştır. 

niz. 
2 - DUDAK BOY ALARrtUN 

RENGİ - Dudak boyasının rengi. 
ni, giyilen elbiseye ve tenin ren
gine göre tayin etmelidir Me-;ela 
siyah bir elbise gıydiğini1 zaınan 
dudak boyasının kırmızı rengıni te
barüz ettirmek için 'cırınız1 bir ci
çek ve kırmızı bir mendi! taşıma 
lıdır. Açık renk bir elbise •le ise 
mesela san renkla toprak ren~ine 
yakın ktrmızı, ha\"ai rengi elbise i
le şakayık pembesi rengi dudak bo.. 
y:ısı kullanmalıdır Umumiyetle. 
bugünkü dudak boyaları POrtakal 
ren~inden ziyade açık kırmızı ve 
pembeye yakm lnrmm renktf"dir. 

Portakal rengi dudak bova'arını 
yalnız şu tipler kullanabilirler: 

Gözlerinin ve saçlarının ren~ 
kahve rengi olan koyu esmprle gü
neş yanığı esmerler .. Maamafih du 
dak bova!lıntn "'""nırı havavR ~öre 
de değişebilir MesPlA so~k h:JVa
da pembe renk yerlne oortakaJ T'f"n_ 
gi daha muvafıktır Çünkü bu renk 
sıcak tesiri vapar 

3 - DUDAKI.ARIN HUSUSi
YETİNE GÖRE IlOY AMA - Du
dak lan boya kalemi ile hudutlandır 
dıktan sonra, dudağın cinsine ~öre 
sürülecek boyay1 kuvvetleı,dirip 
azaltmak lazımdır Mesela· Cok dol 
gun dudaklar için ')()yayı fiudsQ-ın 
hududu icine sürmeli lnCP durlak
lar için de tabii hududun dtş kıs
mını tecavüz etmelidir Rıınnn ıri 

bi, çok geni· af:ızlar için dP hn• ayı 
tA uçlara kadar sürmeviı:ı tahii ce
samet şeklini vermelidir A vnt 7.&

manda ince dudaklan enlilF.-Stir-n~k 
için ağzın köşesinden iç t r. afa -fnft_ 

ru parmak uçlan ile hafif masaj 
yaprnalL 
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Kurtulus Yıldönumiinde 
1 

Erzurum Nasıl 
DOvüşmüştü? 

Yazan: Bahadir Dülger 

1915 pbatının ilk günleri.. 
Ordunun Allahıekber ddğlan 

üzerinden Sarıkamışa yaptığı taar. 
ruz muvaf!akıyetsizlikle neticelen
miş ... Teohizatı noksan, yiyecegi kifa
yetsiz, askerler dögüşmek değil, düŞ
manı bile görme fır:;atını bulamadan 
o yüksek dağları örten metrelerce 
karın üzerinde dönup kalmışlar .. En
ver Paşa bu badireden kendisini güç 
kurtarmış, l!.'rzuruma soğuktan ve 
açlıktan sararmış bır yüz, uzamış bir 
sakal ile bir başkumandandan daha 

· çok asker kaçağını andıran bir · hal 
ile dönebilmiş .. 

Erzurum yine kaynıyor .. Mahvolan 
kuvvetlerin yerine yenilerini ikame 
etmek, çözülen cephE•yi tutmak, kl§a, 
soğuğa, ıher türlü noksanlara rağmen 
memleketi müdafaa etmek lazım. 

KaT bir metreyi aşıyor. Soguk sı
fırın altında otuza yaklaşmış.. A!l
keri ambar vazifesini gören Çifte 
majaraların önünde müthiş bir ka
labalık var. Gönüllülere silah ve tec
hizat dağıtıyorlar. Ortada 'büyük bir 
tezek yığını ince :!umanlar salarak 
yanıyor. Bütün şehir orada.. F..ksik
]erini tamamlıyanlar muntazam sı
ralar halinde istasyona doğru iniyor
lar. 

Zamanın v.:ı lisi (1) paltosunun 
kürklü yakasın1 kaldırmış 

karlar üzerinde saatlerdenberi bek
lemekten kaskatı kesilmiş ayaklarına 
can vermek için ağır adımlarla orta· 
da dolaş1yor. 

Kendisinden bir parca geride yığıl 
mış duran halk kaltıbahğı icinde ih
t iyar bir kadın var. Zaman zaman 
ehramınm ucunu gözlerine götiiril
yor. Yüzü sapsarı, vücudü aTa sıra 

hir hıçkırıkla sarsılıyor. Amb2rdan 
çıkan silahları omuılıyan gönUüler 
sert admılarla durmadan yürüyüp 
geçiyorlar. Kadın dı..ırınadan ağlıyor, 
ağhyor .. 
NLhayet yüzünde biiyük bir Cf"ht a

lameti gözüktü. Vaıiye doğru yürü
dü: 

- Paşa, Paşa .. Km·banın olanı pa. 
şam, diyor .. Üçiinü Sankamışa gön
derdim. Şehit oldular.. Bu ne ki. 
Daha bıyığı terlememiş.. On beşine 
bu yıl bastı .. Alma onu elimden. Kim 
sem yok ben ·m .. 

Vali, kendisine hitap eden kadına 
dikkatle baktı: 

- Biz kimseyi alm1yoruz kı, dedi.. 

dur burada, göster onu banıı ahko_ 
yalım.. 

Biraz evvel hıçkıran kadında §im
di hudutsuz bir sevinç var. Dua edi
yor: 

- Allaıh tuttuğunu kolay getire 
paşa .. 

Gönüllüler durmadan geçiyorlar, 
soğuk .. kar .. ihtiyar kadın büyi..ık h ır 

dikkatle safları süzüyor. Nihayet yü
zü gü'dü. Valiye seslendi: 

- İşte paşa .. Gelir, gelir. 
Sıranın sol başınc'a taze bir ço

cuk yürüyordu. Sol,ı:?un yüziındc bi
rer alev gibi parlayan siyah gözleri 
vardı. Va1' seslendi: 

- Delikanlı gel buraya.. Seo git. 
miyecekrsin. Ananla beraber kalacak
sın .. 

İhtiyar kadın, hala dua ediyordu: 

_ .(\llah tuttuğunu kolay getire 
paşa .. 

Delikanlı cevap vermiyordu. Yü
zü bu sözleri işitmiyormuş gihı ha. 
reketsizdL Adeta hissizdi. Vali tek
rarladı: 

- Sana diyorum oğlum gel bura
ya .. 

Delikanlı yine ce,·ap vermedi. Fa. 

kat bu sefer elin:if:ki tüfeğin meka

nizmasını işletti ve namluyu valiye 

doğru çevirdi. Sonra: 
- Bırak beni dedi, vali paşa .. 
Valinin gözleri yaşlanmıştı. İhti

yar kadma döndü: 
- Görüyorsun vaJde, dedi. Bu tu. 

tulmaz .. Bırak gitsin. Git evine dua 

et .. Al1ah belki bunu sana bağl c:lar .. 

İhtiyar kadın cevap vermedi. Göz 
yaşlarını artık hiç tutamıyordu. VtL 
cudü nıç~ırıkl~l~c4n .Sf!.)'."Ş.ılıyq ;:Q.Ur 
Dudakları ara sıra, anlaşılmaz bir 
dua ile kımıldanıp duruyordu. 

Bir gölge gibi v~lini.A yanından 

~;üzülüp gitti. 
Soğuk .. kar .. ortada yanan bir yı

ğın tezekten hala ine~ bir duman yük 
seliyordu. Ambardan silahlarm1 alan 
gönüllüler muntaZRın saflar halinde 
caddede yürüyüp geçiyorlardı. 

Erzurumlular böyle döğüştüler. 
Fakat tali bır türlü yaver ol

muyordu. Bir giin şehirlerinin orta
sında muntazam ad•mlarla yürüyen 
Çar askerlerini gördüler. Kaçan kaç. 

beklediler .. O güne kadar beklediler. 

11 mart 1918 .. Erzurum bir mah
şer g1bi kaynıyor. Kadınlar, çocuklar 
ihtiyarlar hep dışarda.. Bir taraf ta 
yer yer patlıyan boonbaların sesi, so. 
kaklarda yığın yığın, parçalanın~ ce
setler, uzaklardan hila çığlıklar akis
leniyor. 

Türk ordusu ou gün İstanbul ka. 
pısından şehre giriyor. Üç aydanberi 
vaziyete hakim olan A.ntranikın Er
meni kuvvetleri K<ars kapısından meç 
hul istikametlere doğru kaçmaktan 
başka çare bulamıyorlar. 

Erzurum artık kötü taliini yenmiş
tir. 

'1-

Bugün nedense Palandöğenden 
ince bir rii :ıqar esiyor. Ka.. 

vaklar raksedermiı gibi munt•,zarrı 

hareketlerle eğilip kalkıyorlar. Kar
galar büyük kümele:r halinde ac ı ses 
ler çıkararak virar~ler üzerinde U· 

cusuvot'4ar. Yer yer y1kıntıladan toz 
bulutları yükseliyor. Sokaklar bom
bos ... 

Vakit öğleye yakbşıyor. Bir kaç 
atlı İstanbul kapısına do,rru atlarını 
sürüyorlar, ılıcaya uzanacaklar .. 

Bugün 3 Temmuz J 919 .. Ordu mü

fetfü;ıi Mustafa Kemal Paşa Erzuru
ma geliyor. 

Sarı saçlı. mavi gözlü, en,ııin ruh. 
lu genç paşayı ılıcada karşılıyorlar, 
harap olmus bir şehrin açlıktan renk 
leri san, gözleri çökük çocukları .. 
Fakat sefil bir havat onların en bü
yük mazhariyetlerine dokunamamış. 
Her Türk kadar ~ururlu, her Tiırk 
kadar büyük bir sevgi ile meınleke· 
te bağlı bulunuyorlcr v~ bu halle
ri le, uzaklardan ~elen "O" na en 
mütevazi , faka•t en çok yakışan bir 
cerceve yaratıyorlar. 

Günler geçiyor. Ve müfettiş paşa. 
kRfasmda taşıdığı :;ırları birer bireı· 
ortaya vuruyor. 

Erzurum postah:ınPsinden 
uçan şu telgraf 8 temmuz 
ta sır: 

sara va 
tarihini 

"Bundan sont'a f!8yei muka'1de"ei 
milliyemiz için her tiirlii fedakiır"ıkla 
calıı:.mak iizere sinei millette bir fcr
cU mücahit sıfatile bulunmakta oldu
iJtımu .. ,, 

Erzurum artık hU1 ;:-ın hir mEımle
kctin her h<ırel<,etjnl piklrntl~ takiJ?. 
ettiği bir şehir haline gelmistir 

O artık büyük hır inkılabın tık 

basamağıdır. 

* Her şey geçer. Her cekilen unutu
lur. E,:zurum bugün her seyi unut
mustur. Ciinkü tad1in kend~sine 
müstesna bir surette bahc;etmiş oldu_ 
ğu Atatiirkiin ilk ihtiVil arkrrdaşlığı 
vasfında bütiin karanlık günlerinin 
kefaretini bulmuştur. 

Onun için 12 mart kötü bir riiya
dan uyanışın ve temiz bir istikbale 
açılışın eşsiz ve ~evincli hatırasından 
başka bir şey değildir. 

Onlar gönlüllü, kenr;ileri geliyorlar. 
Biraz durdu. Sonra devam ett.i Sen 

tı. Kaçamıyanlar izb~ evlerin en ~uy- I (1) Şimdi ÜçUncü Umumi Müfettiş olan 
tu köşelerine sinerek bekledıler. Tahsin Uzer. 

AKA GUNDUZ TEFRiKA No. 62 

Küçük fındık faresi, kom~unun kedi_si tarafuıclaıı 
kopanlan kuyruğunun kendınde kalabilen parçasım 

Kayıyor. Rengi, kokusu, hendesesi olmayan bir 
boşlukta, bir yalnızlıkta kayıyor. . 

bc;.kkal kurşun kalemi gibi havaya dikiyo~.= ~arnı aç. 
Ve karnı aç olduğu zaman böyle yapar. Kuçuk.dolap. 
tan bir parça peynir kesip attı. Fare ye~iyo~. Demek 
aç değil. Fakat niye ihtiyaç bayrağı dımdik? Kuy
ruğunu böyle kaldırmasına (ihtiyaç bayrağı~ı açtı) 
dediği için dikkat ediyor, ihtiyacı ne? Ne ıstiyo~? 
Etrafına göz gezdiriyor, anlıyor. Keşfediyor, evı:? 
madamı farenin girip çıktığı deliğe bir parça ko
m ür tıkamış. Farenin arkadaşlığını bile esirgiyor
lar. Halbuki fare yuvasına girmek ihtiyacındadır. 

Farelerin bile birer yuvalan var. Ya kendisinin? 
_ Ne yazık, diyor. Fare bile olamamışım. 
Ne bir yuva, ne bir aile, ne bir hısım akralü!, ne 

dost. 
_ Tomalana benziyorum, ne tohumum var ne 

dölüm. ır ti · inde 
Her şey yavaş yavaş siliniyor. ~u s ~d. ıçAza-

kendi de siliniyor, ayaklarından erıyor gibı ı~. de-
l azala hiç kalmıyor. Hiç kalmayı~nı bile hisseGri 
a. Yalnız gözlerinin önünde bır servi var. . 

m yo~.. . . i O da siliniyor ve bir parça eü
renklı ırı bır serv · . . ll 

b etiketin bir noktası mce ınce par -
ket kalıyor, ul.k Saf üzümden yapılmtl'· 
yor· 50 derece ı · k 

· . arıltı da siliniyor. Artık bir şey yo • 
Sonra o ınce P k. ölüm de muhakkak bundan 

tur. O dereceyoktur 1 

başka bir şey olmasa gerek. 

Ejer ölüm böyle rahatsa. Eğer ölüm böyle esırden 
daha Y\ltnuşaksa. 

l'akat hayır'!' Olüm korkunçtur. Çünkü ölüm yal
nızbiın kaynatıdır. Ölüm, yalnızlık getirmeseydi, 
iyi olurdu. Demek yalnızlık ölümden de beter. Yal
nızlıktan kurtulmalı. Çıldırtmadan öldüren, öldür
meden çıldırtan yalnızlık!. 

Gözlerini açtılı zaman hava kararmıştı. DükkAn
lllrm, balıkçılann, sokak satıcılannın önlerindeki 
ampüller yanıyordu. 

Bu kadar gürültülü, hareketli kalabalığın içindeki 
yalr.ızlıktan ürktü. Hücuma hazırlanmış bir yılan
dan. art ayakla~na .?tur~p fırlaınağa hazır bir kap
londan ürkercesıne urktu. Hemen giyindi, merdiven 
basamaklarını ikişer indi. Taşlığı el yordaınlle geçtL 
...,ndisini caddeye attı. Sinemaların saat 4 seansından 
ç~ kalabalığın arasına kanştı. Nereye ve niçin gi-

diyor. Bilmiyordu. Sadece derin, korkunç yalnızh
tını bu •eçicl, müstear kalabalığın arasında avutmak 
istiyordu 

Bir arru k ·· ünde yu·· rüyen bir kadına gözleri kay-
on b. 

eh. Solmuş bir palto. Paltonun re~gine uy~ıyan .. ır 
şapka eski;i. Ayaklannda bir tekı çarpık ?.kçelı ı:r 
karpinler. .. lan kızıla boyanmış. Çerden çopten hır 
§ey. Omuzı,:~ı kaldırmış, üşüyor, iç giyiminin pek 
zaü olduğu Jelli. Arkadan iki kasketli sokuldu. Ka-

Dünkü 
Şilt Maçları 

(Başı 6 ıncıda) 
Beykozlular devreyi 2-0 lehlerine 
bitirdiler. İkinci d<!vrede çok güzel 
bir oyun çıkaran Hilal dört gol ya
parak maçt 4--2 lı'e zand1 ve şildıin 
ümitli takımı Beykozu tasfiyeye uğ 
rattı. 

Herkesin üzerinde ittifak etti 
bir hakikat : 

Sabah, öğle ve a.kf&Dl her yemekten sonra 

KULLANMAK 
F enerbahçe - Beylerbeyi Şartile 

Fenerbahçe stad•nda ikinci kar
şılasma Fenerbah:;e -- Beyleroeyi 
arasında idi. Her ıki takım sahaya 
on k~i olarak çıktılar. Fenerbahçe 
şu sekilde idi: 

RADYOLİN 

Hüsamettin - Lebip, Muzaf_ 
fer - Necdet, AJi Rıza , Reşat --- Sc 
m ih. Yasar, Basri, Naci. 

Oyun Fenerbn.ht:,..nin hücumu ile 
başladı. sarı lacivertliler Mkimiye
ti ele aldılar. Yaşarın ayağı ile 4 
gol kaydeden ~~'nerbaJıçeliler dev
reyi 4-0 galiıbiyet'e bitirdiler. 

İkinci devrede yine· Fenerbnhçe 
hakimdi. Basri besinci ve altıncı 
golieri kaydetti. :.:;~mihin ve Ya. 
şarın ayağı ile ·kı gol daha kavde
den Fenerliler maçı 8-0 kaz~ına
rak Beylerbeyini tasfiy~ye uğrattı. 
!ar. 

dişlerinizi tertemiz, bem
beyaz ve sapsağlam ya· 
par. Ona yirminci asır 

kiyasının harikalanndan 
biridir denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti ho§, mikrop· 
la·ra karıı tesiri yüzde 

yüzdür. 

Sabah, öğle ve alcf&ID her yemekten tonra giinde 3 def 

Çektiği baş ağrısı değil, 

inadcılığmın cezasıdır. 

RADYOLi 
Kullananlar dişlerini en ucuz 
seraitle sigorta ettirmiş sayıhrlar. 

ruaam .................. . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Eğer verilen nasihatleri dinleyip te Nevralil

1 
kırıkhlC, ve bütün ağrllarınızi derlial 

runm icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

Buyuk Millı Roman 

©aH;ıt~I YALNIZ DONUYORUM 
r ozon : Şükufe Nihal 

En şiddetli baş ve diş ağnlarile üşüt
mekten mütevellid bütün ıstırapları 
keser. Nezleye, kırıklığa, romatiz-

maya çok faydalıdır. 

Otuz yıllık içtimai hayatımızın en canlı, en realist bir ta ... 
viri - Son derece temiz bir üalGpla yazdnu9, heyecanlı ve mü· 
kemmel bir eser. 

Aldanmayınız. Rağbet &'Ören her 
şey)n taklidi ve benzeri vardır. 

GRİPİN yerine ba~ka bir marka ve

rirleJ"Se şiddetle reddediniz. 

"TAN,, okuyucwarmm gazetemizde seve seve takip ettik· 
leri bu roman, kitap halinde çılmııfbr. Fiyatı 75 kW"Uftur. Bil· 
tün okuyuculammza tavsiye ederiz. 

dını ortaladılar. Sağdaki kasketli konuşmağa baş

hıdı : 
- Yalnız mısın bayan?. 
- Yalnızım. 
- Bizimle gelir misin? 
- Nereye? 
_ Şöyle biraz eğlenelim. Korkma, para peşin. 
- Ben uzaklara gidemem. 
- Lalada biraz bira içeriz, sonrası allah kerim. 
Demek kendinden başka yalnızlar da vardı. Fakat 

onlar işte yalnızlıktan kurtulmanın yollannı bulu-
yorlar. İki kasketli hovarda bulunca yalnızlıktan 
kurtuluyorlar. Niçin o da yalnızlık denilen katmerli 
ölümden kurtulmak yolunu bulmasın? 

Peşlerini bırakmadı. Üç adım ara ile o da Lalanın 
gazinosuna girdi. 

Kadın, arkası dönük oturduğu için yüzünü göre
miyordu. Onların konuşmalarından yalnızlığa bir 
çare bulmak yollarını öğrenebilirdi. Hemen hemen 
yanlarına düşen bir masaya oturdu. 

Kadının sesi çatlak ve boğuktu. Bu kadar çerden 
çöpten bir kadının bu derece kalın ses ç~.armasına 
şaştı. Hovardalar bira, kadın rakı getirtti. Önce mırıl
tılı konuştular, sonra sesleri tempo tempo yükseldi. 
Kadının iki elinin iki parmağı sigara zifiriyle kirli 
SE.n bir renk almış. 

- Yüksekten atma bayan! Biz de allah kuluyuz. 
Hakkın ne ise onu esirgemeyiz. Raconu biliriz. 

Bu sırada karşıdan kınta kırıta birisi geldi. Önün
de yavaşladı. Eskiden tanıyormuşçasına seıam verdi 
ve gülümsiyerek sordu: 

- Yalnız mısın bayım? 
. ~urgun §Öyle bir arkasına baktı. Hayır, kadınken-

dısıne soruyordu. 
- Yalnızun bayan. 
- Oturabilir miyim 

Biraz doğrulur taklidi yaparak iskemleyi uzattı. 
Kadın oturdu ve elini tutup yukan aşağı salladı. 

- Hava ne kaaar soğuk. Burası da inadına sıcak. 
- Evet havalar hep böyle olur. Yazın sıcak kıam 

soğuk. Hava bu, hava ne olacağı belli olmaz ki. Ha• 
vanın havaya.. Havadan ..• 

Biraz 'komik, biraz üzücü bir hava cıva lafından 

80nra bir yarenliğe yol açabildiler. 
Bu kadın gençti. Eskiden güzel de olduğu anlaşı· 

lıyordu. Saçlannı beyaza yakın sarıya boyatmış ve 
mutfak süpürgesi gibi arkasına salıvermiş. Boyab 
yüzü vücudünden zaif görünüyor. Dudakları bam
başka bir renge boyanmış. Kırmızı değil,mor değil .. 
Morla vişne kırmızısı arası. Bu, şimdi moda imiş. 
Mantosunun yakası tavşan tüyünden. Tırnakları kı· 
zılcık kızılı. Kirpikleri diken diken ve kaşları yoluk. 
Soldan iki dişi çürük. Ustten bir dişi, ortadan kırık, 
ihtimal zorlu bir yumruk yemiş. 

Sigarayı iki parmağı arasında tutarken öteki par
makları yelpazevari havaya açılıyor. Diz kapakları 
açık. Topuklar yerde ve tabanlar havada. Hep (Bey
baba) diye konuşuyor. Biraz daha yüz göz olsalar 
(Moruk) diyecek. Bununla beraber kadının bu hi· 
tabına kızmıyor, hissediyor ki kadın (Beybaba) de
mekle hürmet göstermek istiyor. Bu hüsnü niyeti 
hoş görmeli. 

Kadın hep yüksekten atıyor ve atarken de çab
mına çalım katıyor: 

- Kulakları çınlasın bu sabah kumser Beyi gör
düm. Epeyce konuştuk. Tahsil başkatibi ile pek 
ahbaptırlar. Sizden iyi olmasınlar beni pek sever
ler. Kızım Melahat! derler de bir daha demezler· 
Müdür Beyin şoförünü belki tanırsınız. Kim tanı· 
maz ki. Geçende bize geldiler ...•. 

- Kızım Melahat, sen ne iş yaparsın? 
Bunu sorar sormaz damdan düşercesine bir laf 

ve gaf ettiğini anladı ama, bir defa sormuş bulundu. 

- Benim aslını daktiloculuktur, ama bugünler
de çalışmıyorum. 

- Hangi makineyi bilirsin? 

- Her makineyi bilirim ama, adamına göre. Kar-
şımdaki erkek bana makine etmezse, ben de ons 
sadıkhk üzere makine etmem. fnevamı var 1 



BULMACA 
' 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 
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Üfreze Kumandanının Gösterdiği Lüzum Üzerine Bir 
•snumız Mudurnu Üzerinden Eskisehire Gidiyorduk 
~~e:ıi günü fbrahi.m ve Niızım 
e . erın müfrezeleri müştereken 
, l'i harekete geçtik. İki buçuk sa
• sonra Bolu yakınındaki Akboğa-
1 tuıt 
aıı u~: Burada da, Osman pehli-

l?ı doküntülcri He Boludan Os-
li!rln }){!hlivana yardıma gelen iısi
u~ .. tutuştuk. Harp tam üç gün 
çle ~· Asileri yine perişan ettik. 
'S l'inden ve nüfuzlu beylerden 
İ(! afer,, maiyeti ile beraber bize il-

dı a Ve iltihak mecburiyetinde kal
dıİ l(U?1andanlanmız şefkat göster-

~r, ılticayı kabul ettiler. 
te u muameleden duygulanan Sa
txı.: ney rnaiyetin'.leki Çerkesleri 
ti ~rez;nıize verdi. Bir kaç ma;ye
trı'*e, asi köyleri bize itaat ettir
Cer \7aad ve taahhüdü ile gitti. 
ita Çe.~ten dediğini de yaptı. Bir 

!;oye aman d ıletti. 
),ı.. tık vaziyetımiz düzelmişti. 
.~tezeler biri:birinden ayrılmıştı. 
~e~ Bey kuvvetleri ile Bolu Ü

'l'al'ine Y'Ürüdü. Biz de Ahatgölü, 
ga::altköyü, Sazlı köy, Üç köprü bo
llt. taraflannda bir müddet dolaş
~ Şurada, burada gezen kaçak-
tıı Ufak gruplar halinde toplan
~~~i çeteleri t~pelemclde vakit 
~il i.k. Bu arada, üç köprü boğa
bit ~ l'astladığımıı: alt."llış kışilik 
~l ?neni çetesini olduğu gibi te
teğiedi.k ve ellerindeki makineli tü-

de aldık 
D~ . 

fltoadUZceye inmiş, Çerkcs Ethemi de 
~a a. bulmuştuk. Ethem şiddetli 
bir atıle halkta korkudan ziyade 
h~. nefret uyandırmı~tı. İçlerinde 
~· 1trı lllüfrezcyc iltica eden' İhra-' tG Ve Nazım Beylerin muvafaka
h~e, ~Öylerdc milli kuvvetler le
lıQt hır cereyan uyanöırmalt için 
Ol} ~n Safer Oeyin de bulunduğu 
:le d ı beyı hükumet konağı önün
hitn arağacına sallandırmıştı. İbra- • 
tit· Sey, Ethcınin aşırı harekctle
'l~ \re bilhassa kim ve ne olursa 
l'lle n silahı ve atıle gelenleri he
l'tıe n. lllilli gönüllü sıfatile kabul et
tııu~1ni hoş görmemişti. Bu sebeple 
lte rezernizi Diizcede oturtmamış, 
t~değe getirmişti. 

"~ ~ahirn Beyin gördüğü lüzum 
ah tine, Hendekte müfrezeyi ikiye 
lı.t i11~.ık. Kendisi .Mudurnu ~o
gid e koyleri tarayarak Eski~ehıre 
l>a E!cektı. Ben dı:! bir müddet Ada
SQ~· Ari!iye, Geyve, Taraklı ve 
l'a ~ t ~araflarında dolaştıktan son
~§ skışehirde İbrahim Beyle bir-

E!cektiın 
\'·· . 

d~ liz Yİl'rni atlı ile, İbrahim Bey-
~~b ayrıldım. Dolaştığım yerlerde 
1tfa.ıt111a göre bir kaı;ar gün kalarak, 
~ tefek amatör asiler ile dala
~~ alı; Söğüde vardım. Boztepe, Ka
b~ aro. taraflarına çekilip sinen, 
b;ı,~ ltatdırn1ak için fırsat gözliyen 
~aılları beni bir hayli zaman 
S(j. ~dı, çok dn yordu. Müfrczeme 
sa;uuü rnerkez edi~tim. Milli 
~ ~ Csnasında ~şini, benzerini pek 
~g0tdüğUm nahiye müdürü Ah
~~ lneı ile b~haşa vermiş, gün-

e didinrniştik. 
() gü 

~d nlerden sonra, bir müddet 
~a::cevaz, Kevaşi, Ahlat kayma

§~l~ıa.rında bulunduktan svnı:a 
~ Uı 1\ııdyat Mardinde arzuhalcı.. 
~t 1e geçindiğini öğrendiğim Ah
~ neı, gerçekten yurt aşkile ya
~ ' milliyeti için icabında kendL 
ge~te~. bile atan çok çalışkan bir 
llaJıi ldı. Bana ve müfrezeme bir 
<leQ{e ~iıdürü gibi vazife sevkile 
t!E!ş '. ~ır yurttaş, şefkatli bir kar
tld ~ıbı Yardım etti. Tüfeğim eline 
lel'cl, Çarıkları ayağına çekti. Gün
dtı e beniınıe beraber asiler peşin
~i!qgeZdi. Sonra da ettiği hizmetler 

ar ltıihnet ve meşakkatler çekti. 

M illi tnüfrezelerin, isyan mü
~~1 nasebeti ile Yozgatta toplan 
~~sıralarda, meydanı boş bulan, 
ti, ar Silfıha sarılan Abaza beyle-

\>a~if 

Söğüt Nahiye Miidürii Ahmet İnel 

ipini de bir hayvanın kuyruğuna 
bağlamışlar, sürüye sürüye Ada
pazarına, o günlerin ifriti kesilen 
Anzavurun karşısına dikmişler. Be
nimle beraber çalıştığı, milli hare
ketlere katl§tığı için hatır ve ha
yale sığıruyan işkencelerle bu mil
liyetçi genci didik didik etmişler. 
Aylarca hapishane köşelerinde in
letmişler ve nihayet bu cepheye 
de, bir yıldırım hızı ile yetişen 
müfrezelerimizin, savletine dayana 
mıyarak, diğerleri gibi bu genci de 
yaralayamadan bmıkıp kaçmı~lar. 

Tekrar bu havaliye geldiğim za_ 

rnan, işittiğim bu ha,dise beni çok 
hırxınlaştırmıştı. Yaptıklan bu 
vahşiliğin karşılığını, bir çok bey
lik taslıyan beylere aynile yapmış, 
ve bu gencin intikamını hem de 
pek acı olarak almıştun. 

Söğütten Eskişehire giderken Sa 
karya geçidi üzerinde, milli müfre-

Bozöyük Belediye Reisi Nafiz Arık 

liklerini tamamhyacaktım. Hayvan 
larımı dinlendirecek, eğer takımla
rının tamire muhtaç olanlarını el
den geçirtccektim. Olmadı. Çünkü; 
Yozgatlıların da abazalara imren. 
dikleri, istemezlik diye yeniçeri u
sulü direndikleri Jıaberi1 bunun ar
kasından müfrezemizin Yozgada 
hareket emri gelmişti. 

Hemen h:ızırlandık. O sıralarda, 
ocaklarında kömür yerine yaş ç~ 
odunu yakmakla istim tutan loko
motiflerin çektiği trenlere atladık. 
Üç günde Ankaraya vardık. Soluk 
almadan yola çıktık. Beş gün son
ra da Yozgada damladık. İsyan ma 
halline bizden evvel yetişen Çer
kes Ethem, An.karadan aldığı bir 
emirle, garp cephesine gitmek üze
re Yozgadı, asileri tenl<il vazifesi
ni İbrahim Beye tcrcktmişti. 

(Devamı var) 
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN ASAGI: 

1 - Boyunda bulunur e İçki. 

2 - Saha e Beraber e Bir :ı:amJr. 

3 - Para konur e Bir sorgu bildiren 
zarf e Çıkıntı. 

4 - Bir zamir • BUyilk. 
5 - Aç kalmak. 

6 - Kilometre, bin mlsll. 

7 - Beraber e Bir zamir e Yırtığa 

konur. 
8 - Bir nota e Uzvi bir çıkıntı e Bir 

uzvumuz. 
9 - Bir f;esli harf e BQyük • tlstü-

ne öteberi konur. 

10 - Aç kalmak e Cart 

Yurttaş: 

Çarşamba günü başlaya -
cak olan seçime iştirak et! 

1 

Bu secim devresinin mllli 
bayramlardan olduğunu ha 
tırla ve vatana karşı büyük 
hizmet ifa edeceğine kani 
olarak reyini mıntakanda • 
ki sanaığa atmayı unut -
mal 

ze kumandanlarından Nafiz ile, a.. -ı - ........................ ,,. ........... ·.········~ 
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geçerek Bozüyüğe doğru uzanan 
Abn%aların takibi ile meşgul oldu
ğunu biliyordum. 

Bu habisler meydanı boş bul
muşlar, İnegölden Bileciğe kadar, 
geçtikleri yerleri bir kasırga gibi 
yakıp kavurmuşlardı. Nafiz Arık, 
Sakarya taraflarında bunlarla bo. 
ğuşurken, bir gün ansızın iki ateş 
arasında kalmıştı. Çerkez Ethe
min, maiyetini çoğaltmak için, Düz 
cede bir hayvanla bir silaha sahip 
olmalanna tamah ederek, körü kö
rüne müfrezesine aldığı asiler, bL 
raz zaman geçtikten sonra topluca 
kaçmışlar, rastgeldikleri köyleri 
basarak, köylüleri soyarak Düzce
ye dönmek üzere yola düzülmüşler
di. Sakarya geçidine yaklaştıkları 
sırada da, Nafiz Arıkla İnegöl aba
zaları arasında yapılan musademe 
üzerine uğramışlar ve tabii abaza
lara yardıma koşmuşlardı. 

Nafiz Arık, geri tarafından yapı
lan bu ani baskına karşı katiyen 
bezginlik getirmemiş müfrezesinin 
ihtiyatını da bu soysuzların üzeri
ne yürütmüştü. Kurnaz hareketler 
ve aslanca savletlerle, müfrezesini 
sarmak istiyE:n asileri, tam ilci gün 
iki gece süren bir boğuşmadan 

sonra, İnegöl abazalarını perişan 
ederek kaçmıya mecbur etmişti. Ü
çüncü günü öğleye doğru da, tek
mil kuvvetile Düzceliler üzerine 
yüklenmişti. İşte ben musademe
nin bu safhasına tesadüf etmiştim. 
Tıpkı Düzcelilerin Nafiz Arığa yap
mak istedikleri halde yapmağa mu
vaffak olamadıklan hareketi, ben 
onlara, hem de ustaca yapmış, e
ritici bir ateşle Nafiz Arığın tenkil 
hareketini nilhayete erdirivern~Ş

tim. 

BİRİ DE UZAMAK İSTER ••. 
Avvalık'tan mektup gönderen, 

henÜz on yedi ya<Jında, genç bir 
erkek okuyucumuz da bo::nınu is
tediğinden kısa bularak daha uzun 
olmak istivor. Fakat, doğrusu, is
tediği, pek te haklı değildir. Bir 
kere boyu 1,62 geli)·ormuş, onun 
yaşında bu kadarı kısa sayılmaz. 
Ondan haşka, kendi kendine daha 
uzamasına ihtimal pek çoktur. 

İnsanların kaç yasına kadar u
zıyahilecekleri hakkmda rivayet
le; ötedenheri ha:vlice muhteliftir. 
Kimisi kadınların. 20 yaşına kadar, 
erkeklerin de 23 yasına kadar, ki
misi de kadınların ancak 19 ya t
na, erkeklerin 35 yasına kadar u
zıvabileceklerini kabul ederler. ri
v~yetlerin hangisi kabul edilse 
henüz 17 ,·sındavken artık uza
maktan utn~du kesmek haksız o
lur. 

Yalnız, kendisine ve onunla bir
likte, uzun boylu olmak iste)·en 
ba!!ka okuyucularıma haber vere
yim ki, kadın olsun, erkek olsun 
insanın boyu anasının ve babası
nın kacıncı co"uğu olduğuna gö
re değlsir, bu kaide büsbiitiin mut
lak de~ilse de, dikkat edilmili. is
tatistiklerle sabit olmus: İnsanın 
kendisinden hiiyiik ne kadar kar
deşi varsa boyu o kadar uzun o
hır, yani büviik kardesler kiiciik
lerden daha• kısa. Onun icin Avva
lıklı genç okuyucumuzun kendi
sinden kiidik kardesi bulunup ta 
onu kıskanıvorsa. tahiat kaidesine 
boyun eğmekten haska care yok
tur. Küdik kardes hiiyiik kardesin 
tepesinden bakACaktır'. Bu da dün
ya döndükçe dalma terakki olma
sı liizumunu bir kere daha lsbat 
eder. 

ya kısa olmasında hormonların bü
yiik tesiri bulunduğu ötedenberi 
bilinir. Hadım ağalanndan çoğu
nun uzun boylu oldukları herkesin 
gözüne çarpmıştır. Buna karşılık 
çok çocuklu analarla babalar da 
pek uzun boylu olmazlar. 

Hormon işleri laboratuarlarda 
tetkik edilmeğc haşlanıldığından
beri tiroit guddesinin de boy uzat
makta tesiri olduğu iyice anlaşıl
maktadır. Bu gu \(leleri fazlaca is
leyen kadınlar ve erkekler hemen 
daima uzun hoylu, giizel endamlı 
olur. Tiroit hormonları az olan
lar da - aksine - krsaca hoylu. Bu 
tiroit guddesinin hormonlan insa
nın bacak ve kol kemiklerini uzat
mağa yarar. Bacaklar uzun olunca 
da in!'lan, tahii. uzun ho)·lu olur. 

Fakat kafa tasının içindeki mi
nimini lpofi7. guddesinin hoy üze
rinde tesiri daha hüyiiktiir. Kafa 
tasınm içinde bir hastalıktan dola
yı o gudde lyt lşliyeme)·ince in
san, biishiitiin ciice değilse de kısa 
boylu kalır. 

Ancak, hu hllgilerin hepsi sim. 
diki halde nazaridir. Bir taraftan, 
hormanları bir hastalıktan dolayı 
bozulmus olanlann kısa boylu kal
dıkları bilinir. Bir taraftan da la
boratuarlarda hormonlann tesiri
le kocaman kocaman fareler )•ctiş. 
tirilir. Fakat hov uzatan hormon· 
lardan )·edirerek. yahut sınnga e
dilerek kısa hoYlu insanlan uzun 
boylu npmak 1 i - benim bildi
ğim kadar - henüz tecriibe edil
memistlr. Bir giin - hem de pek 
yakında - onun da yapda<'ağı şüp
hesizdir ... Ayvahkh genç okuyucu
mm: kendi k~ndine L'itedlin kadar 
mr:ayamasa bile, hoy uzatmak ila
cının eczanelf're geleceği güne el
bette :vetisc.-ccktir. 

fe,:ı&.lt· ~i başından kaçmıyan bir 
~ğu. ar ınernuru, bu gözü pek genci 
~~\' tte Yakalamışlar, boğazına bir 

ıııı Yuları dolam~lar, yularm 

Bir gece de. müfre?.emle Bozü
yükte kaldıktan sonra, Eski~ehire 

· varmış, kumandanım İbrahim be
ye kavuşmuştum. Sözde bir kaç 
gün dinlenecekt mftfrezemiıı eksile.. 

Bir de var ki uzun honı gene; o
kuyucumu7\ın kf'ndi inden ziyade 
nişanlısı )'&hut ni~anlanmak iizere 
gözüne kestirdiği genç kız istiyor ... 
Onun emrini yerine getirmek 
şüphesiz Hb:umlu olmakla bera
ber, şimdilik, o emri üa etmek ka· 
nşrk bir iştir. 

VakıA. insan bovunun U"ZUn ve-

O zamana kadar da, eski usul 
uzcre, çokça )·emek ;ı.·er, kendisi· 
nl dalma mutedil sıcakta tutar ve 
muntazam spor yapar. Bu tedbir
ler - hormonlann sağlıltnı temin 
ede<:ekleri için - boyun nzamasma 
yardım ederler. 
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·············~··a···~···~··~···ıii: ............ i 
Valerinin Başına Gelenler 
........ Yazan: Rose Hodgson 

Kız kardeşim Valerinin başı
na gelenleri burada anlata

cağım: Neden? Çünkü ona benze
yen insanlar çoktur. Onun başı -
na gelenleri bir öğrensinler de, o
nun gibi hareket etmesinler diye. 
Ona benziyen dedim, yani yüzü gözü 
ona benzeyen değil. Çünkü doğ -
rusunu söylemek lazım gelirse, 
kendi kızı Sally müstesna Valeri 
hiç kimseye benzemez. Valerienin 
huyunu suyunu tasnife kalkışır -
sak ona sadakatli demek gerekir. 

Çocukken sad(k mı sarktı. 
Şimdi bilmem a, herhalde otuzun fe 

· na tarafını adamakıllı geçkindir, fa 
kat yine sadıktır. On yedi yaşın . 
dayken çok güzel bir kızdı. Ona 
sokakta rastlayanlar mutlaka dö
ner ona bir daha bakarlardı. Ma -
vi gözleri vardı. 

Su kadar bcrrnk, gök kadar de
rindi. Hele o kadar ince bir beli 
vardı ki onu avucunuzun bir ka -
nşı ile elinize alabilirdiniz. Şimdi 
kırkına yakın olduğu halde yine 
beli öyledir. Gözleri on yedi yaşın
dayken ne kadar çocuk kadar ma
sumsa yine öyledir. 

Valeri on yedisinde iken 
ben çoktan evliydim Maltadaydım. 
Babam tüccardı. Zavallı adam to
pu atmak üzereymiş. 

Ne varki babamın elli beşlik 
dostlarından Arthur vardı. Tam 
skandalın patlayacağı sırada ha -
bamın imdadına yetişmiş. Ve onu 
kurtarmış. Belki babamı iflas ede
cek vaziyete sokan oydu. 
Valerinin o adama bir türlü ka -
nı ısınmazdı. Fakat herif Valeriye 
evlenmeyi teklif etmez mi? 

Valeriye göre herif babamı kur 
tardı diye ona ölünceye kadar min
nettar kalmamız lazımdı. İşte o -
nun için adamı kabul etti. Ona va
np, kansı oldu. Gebe kalıp bir 
kız çocuğu doğurdu. Zaten Arthur 
gibilerinden ne hayır gelir? Ara
dan bir sene geçtikten sonra artık 
karısının yilzüne bakmaz oldu. 
Çocuğuysa onu hiç mi hiç alaka -
dar etmezdi. 

Ben çocukları bir, köpekleri i
ki hiç çekemem, diyordu. 

A radan dört sene geçince Va-
leri'e hayatının yine çatal -

landığı bir geçidine geldi. Kendi -
si şöyle veya böyle bir karar ver
mek mecburiyetiyle karşılaştı. 
Karşılaştığı mecburiyetin adı da 
Tony Harlow idi. Ben bu herife 
de kızardım. Fakat Valeri ona a -
yılıp bayılıyordu. Tony uzun boy
lu, yakışıklı, saçlarına kır düşerek 
gümüşlemiş bir adamdı. Eliyle bir 
sigara tutuşu. gözlerini süzerek bir 
söz söyleyişi vardı. Benim siniri -
me dokunurdu. 

Valeriyse bu hallerine hayran 
kalırdı. Tonynin Valeriye "seni se
viyorum. Sen de beni seviyorsan, 
çantalarını hazırla Arthura ondan 
ayrılacağını bildir, mahkemede bir 
ayrılma davası aç, ve beraberce 
gidelim,, dedimi demedimi bilmiyo 
rum. Onun rivayetine göre Vale -
riyle böyle bir teklifte bulunmuş 
Valeri evvela Sally dolayısiyle sa
niyen de kopacak iskandalın Art
hurun mesleki hayatına yıkıcı bir 
tesiri olacağı için, teklüi reddetmiş. 
Bana kalırsa her ne kadar Tony 
hoşuma gitmezse de, Valeri cesur 
davranıp da, hayat olmayan haya
tında devam etmiyerek hayat o -
lan yola girişseydi; eh! Boşu boşu
na yaşamış sayılmazdı. 

Çünkü Tony Salliyyi severdi. Hal 
buki babasının kendi kızına aldı

rış ettiği yoktu. Her neyse bu da 
olmadı gitti. Zaten Sally o sıra -
larda Pariste mektepteydf. Ve 
kendisini bitirmekte olan tahsilini 
bitirmekteydL 

Aradan bir kaç sene daha geç
ti. Ben muvakkaten Maltadaydım. 
Valeriyi oraya çağırdım. ''Gel, o • 
tur, hem tebdilhava etmiş olur, 
dinlenir, dinçleşir, kendine gelir -
sin,, dedim. Valeri gelmemezlik et
medi geldi. Fakat şöyle bacakla
nnı uzata uzata dört beş ay kala -
cağına, ancak on beş gün kalabile
ceğini söyledi. Sebebi de neymiş? 
On beş gün sonra Sallynin yirmi 

birinci yaşının yıl dönümü imiş te, 
mutlaka o gün Pariste kızının zi
yafetinde bulunmalıymış. O yaşı -
na başına rağmen ama da çevik, 
canlı bakışlı, ufacık tefecik, cana 
yakın bir haspacıktı hala bir gö -
reydiniz. Siz görmedinizse başka 

görenler oldu. Bunların arasında 

boy bosca ötekileri aşan bahriyeli 
Malcolm Gordondu. 

Çam bölmesi gibi bir adamdı. 
Çenesinin kapanışı ve kuvveti Ce
bel ü ttarık boğazına taş çıkartır
dı. Fakat iş kadına geldi miydi, on 
beş yaşındaki gelin gibi utangaç 
olur, gözlerini yere indirir, kıza -
nr, bozarır, dili dolaşırdı. v aleriyi görür görmez, yüre -

ğinde rüzgarın hangi taraf
tan estiğini ertesi günü Malcolın'
nun elinde kocaman iki büket kır
mızı gülle gelmesinden anladım. 
Sevgi oku zavallının yüreğini bir 
tarafından öte tarafına , zımba gi
bi delmişti, ben çüte kumruların 
yalnız kalmak isteğinde bulunacak 
lannı hemen kestirdim ve öyle de 
yaptım. Güneşle kavrulup yanan 
adayı kaç kere dolaşmadılar. Kaç 
kere denize beraberce dalıp bera -
berce yiizmediler. Akşam olunca 
Sieuna klübünde danslar, Mal -
colm'nun küçük yatında baş başa 
akşam yemekleri. Küçük sandal i
çinde, geceleri limanda dolaşma
lar, "eh,, dedim içimden "bu sefer 
işler tıkınnda doğrusuya,,. 

Günler geçiyordu. Artık Sally 
nin ziyafetine bir gün kalmıştı. 
Ne var ki abayı karşılıklı tutuştu -
ranlar birbirlerinden bir türlü ko
pup ayrılamıyorlardı. Herhalde Sal 
lynin ziyafeti güme gideceğe ben
ziyor diyordum. Ne gezer. Tam bir 
gün evvel Valeri yetmiş liraya bir 
tayyare kiralamasın mı? İşte o ak
şam Malcolmla yemeğe gitmişti. İ
kisi de eve sabahın üçünde döndü
ler. Kapım açıktı. Herhalde aşağı
da içiyorlardı. Çünkü töst yapıp 
bardak tokuştururlnrken çınlayan 
cam sesini duydum. İnsan sesi du
yacak mıyım diye kulak gerdim. 
Fakat nafileydi. Derken Malcolın
un çıkıp gittiğini duydum. Valeri 
yukarı çıktı. Tam odamın önün -
den geçerken onu çağırdım. Yü -
zünde hem çok mesut hem çok mü· 
teessir bir hal vardı. Kirpikleri 
yaşlarla ıslaktı. Vallahi size söyli -
yorum eğer öfkeden tepem atma
dı, yahut yanı başımdaki sürahiyi 
tutup da yere çalmadımsa, bunu 
hiddetimin azlığına değil .. Ne bi
leyim terbiyemin fazlalığına ve -
rin. Biliyor musunuz bana ne de -
di? Vazifesinin kudsiyetini koru -
muşmuş. Metin davranmışmış. 

Arthuru bırakamazmış, çünkü To
ny için bırakmamışmış da, eğer 
şimdi Tonyden başkası için hıra -
kırsaymış, Tonynin canı sıkılır -
mış. Eh ne yapayım, inat edip ken
dini muşmulaya benzetiyordu. Bü 
tün gece uyumadı. Tayyare sabah 
erkenden kalkacaktı. Ben kahval· 
tısını bir tepsiye koyarak ona ken
dim götürdüm. Bir de telgraf gel
mişti. O da tepsinin üzerindeydi. 
Aldı açtı. Telgraf Sallydendi. Kız 
"Dün Tony ile evlendim. Bina~n
aleyh ziyafeti tehir ediyorum,, di
ye yazıyordu. Ben pencereden bak 
tım. l\Ialcolmun yatı Mnltadan ay
rılmış ufka doğru uzaklaşıyordu. 
Valeriye "gördün mü şimdi. Kah
raman oldun! BalCsana şu senin sa
dakatine kainat hayran,, dedim. 
Amma istemedi miydi ha? 
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Slovakyada 
Yeni Kabine 
Kuruldu 

(Ba,ı 1 incide) 
Caatlarini temin etmiye çalışmakta. 

dırlar. 

Hatip, Tisso hükt1metinin azli ka
nunu esasiye mugayir olduğunu, 

çünkü Slovak hukiımetinin ancak Sk, 
1..·ak diet meclisince verilecek hır a-

Bir Kısım Berberler 
Belediye Cezasından 
ş·kayet Ediyorlar 

(Başı 1 incide ) bu yapılmazsa, görürsünüz, bir 
dan hem dükkan sahipleri, hem de kaç sene sonra, bu işin de arkası 
müşteriler zarar görüyor. Cumartesi gelmez. 
günü, tıraş olmıya fırsat bulamayan, T ·· d l 

demi itimat reyi il~ çekilebileceğini aavun san ığı azım 
söylemiştir. 

ve kendileri tıraş olamayan müşte - ----------

Mumaıleyh, Tisso hiikümetinin va. rilerimiz, tatil gününü, birer karış 
sakalla geçirmek mecburiyetinde ka

zifesine devam etmesi lazım geldi-
ğini kaydettikten s0nra netice olarak lıyorlar. Hatta belki de ihtimal, bu 
demiştir ki: yüzden, istedikleri bazı yerlere gide-

miyorlar. 
"Zaferi tam olarak istihsal ede-

ceğimizi ve onu Hlinkanın populist Pazar günleri, hiç olmazsa, saat 
partisinin direktiflerine göre muha. 12 ye kadar çalışmamza müsaade e -
faza edeceğimizi size temin ederim.,, dilse, bu mahzurların hemen hepsi 

Almanlann noktai nazan ortadan kalkar!,, 
Yarı resmi bir membadan bildirili- Mustafanın dükkanında çalışan 

vor: berber Mehmetse, bu kanaatte değil. 

Berlin politik mahfillerinin Slo- O: 
vakya meselesi karşısında aldıkları - Doğrusu, diyor, hafta tatiline, 
vaziyet, Alınan matbuatının aldığı dükkan sahiplerinden başka bütün 
~aziyetin tamamile aynidir. berberler taraftardır. Ve biz, uzun 

Pragda, teşrinievvel hadiselerin- mücadele neticesinde kazandığımız 
den sonra müşahede edilen psikolojik bu hakkı kaybetmek istemeyiz. 
değişmenin muvakkat bir mahiyet - Dükkan zarar görüyormuş a-

gösterdiği burada, bilhassa son haf- ma? 
talar zarfında gittikçe artan bir endi- - O zarar, kiırmdandır. Dükkan 
se ile kaydedilmiştir. Bilhassa bu ı;;e- sahipleri, o gün kar edememeyi za -
ne bidayetindenberi vukua gelen ba- rar sayıyorlar. 
Zl hadiseler, Çeklerin, vekayiin in- -Bu tatili, pazardan başka günler 
kişafı karşısında terkedilen vaziyeti de yapmanızda ne mahzur var? 
başka yoldan yeniden elde etm~k - Çok. Bir kere, o şekilde veri _ 
arzusundan vazgeçmemiş oldukları- len, yani verilmE!si dükkan sahiple
nı göstermektedir. Prag, Beneş re- rinin ihtiyarına bırakılan hafta izin
jimi altında Alman grupunu tedhiş !erinden istifade ede b. k 

• • • y meyen ır ço 
edeceğını ve tazyık altında tutacagı- berberler var· çu·· k"' d''kk. h" , n u u an sa ıp-

nı sanmıştı. !eri muhtelü bah l l b · · ·· ·· · • d d ' ane er e, u ıznı Bugunku vazıyet şu ba.cım arı a- kaynat 1 H . . . .. .. ıyor ar em bu ızın verılse 
iha ziyade şayan1 teessuftur kı, ken- bile haft t. d . ..1.. b' 

k 
· ·· 1 , a or asın a, yanı o u ır 

ciilerine bunun a sıne soy enen pro. g·· d t t'l k" d k 
testolara rağmen, Çek politi~asının Hunke ~ .ı dyapE":lanın zev 

1
1 

. eh ya · 

b 
.. k"' · d ı 1 er es ışın e. gence yer erı om • 

ugun u zı.mam ar arının orta Av- . 
tak 

. . .. k. boş. Ne beraber gezılecek arkadaş 
rupanın vıyesınt'! ve su unetine iş b 1 b"l' . · d vl ek · · 
ı.... 

1
. v • ak · · 

1
.. u a ı ırsınız, ne e eg enm ıcın 

ııır ıgı yapm ıçın uzumlu hüsnü . d·v· . ·tı·v· · d · . t" 
1
. h gır ıgınız, veya gı ıgınız yer e nese! 

nıye ıne ve mesu ıyet issine pıalik " 

- Başka bir derdin de var mı? 
- Var. Bize bir de teavün san-

dığı lazım. B\lhassa dükkan sahi
bi olmıyan berberler için bu, mut
lak bir zarurettir. 

İşini muvakkaten kaybeden bir 
aile reisi, hastalanan bir kalfa, 

hatta dükkanı küçük oan ve müş • 
kül vaziyete.düşen bir berber ne
reye baş vursun 

- Beyle bir sandık nasıl kuru
labilir? 

- Bu sandık, benim düşünce _ 
me göre, her çalışan kalfadan, çı
raktan, dükkan sahibinden, yıkım 
olınıya:ak münasip bir şekilde pa
ra kesılerek temin edilebilir. Eğer 
bu .iş: .bütün berberlere emniyet 
v~rıcı ınsanlar tarafından, ve em
nıy~t verici bir şekilde yapılırsa, 
Y~nı bu kanaat bizde uyanırsa, 
hıç bir berber, kesilecek parayı 
güle güle vermekten kaçınmıya
caktır. Bu sandık kurulursa, sıkı
ya giren biçare bir berber de, ko
lay bir muamele ile oradan bir 
miktar para çekerek derdine der
man eder. 

Malum ya, değil biz, ayda elli 
altmış lira kazanan aile reisleri 
bile beklenmedik masraflar karşı
sında apışıp kalıyorlar. Bir aile 
ocağını, mühim bir hastalık, do -
ğum, ölüm gibi ani hadiseler, ik
tısaden kökünden sarsar. Eğer bir 
teavün sandığı olmazsa, bu sar
sıntı, maazallah, yıkıntı derecesi
ne bile varabilir .. , 

TAN 

Miaha Kuvvetleri 
Komünistleri 
Takibe Başladı 

(Başı 1 incide) 

feshetmediği ve ancak isyan etmek 
suretile kendi !<enclilerini kanun 1'a. 
cici bırakanların ccza1andırılacağı 

binaenaleyh ma~buat ve cemiyet hür 
dyetleri hususunda bütün teşej{kfil
lerc ana yasanın temin ettiği h~klar
dan komünistlerin ele istifade ede-

cekleri bildirilmektedir. · 

Milli komitenin muuliyeti l 
Milli müdafaa meclisi azasından 

Venceslas Carillo. Madrit radvosun 
"' 

da bir nutuk söyliycrek cümhuriyet-

çilerle komünistler arasmdaki müca. 

delenin bir kardeş kavgası olduğunu 

tebarüz ettirdikten sonra Negrınilı 1 

manevi ve kanuni h.ç bir nüfuzu kal

madığı için milli komitenin mP.suli
yetlcri deruhte etmek mecburiyetin. 
de kaldığını kayd~ylemiştir. 

Komünistlerin i::;yanı insan ve mal 
zemece mem·ı1>:etin zayıI dlişmesini 

intaç etmiştir. Ha}bıtki bunların va
zifelerine devam etmemeleri için hiç 
bir sebep mevcut dcgildir. İsyan et
mekle mücrim vaziyetine girmişler. 
dir. Cümhuriyetçi İspanyada vuku
bulan kargaşalıklnr. ancak müşterek 
düşmanın menfaatlerine hizmet e
der. 

1 .. 8.i"LiE:vLERi'NoE 
laaııaa WWW4WWWWWW aa•Hll•ı"'._ 

Parasız Tedavi 
Betikt•ı H•lkevlnden: BölKemiz yok

sullarından kadın ve çocukların Diş, Göz. 
Boğaz, Burun, Kulak ve aynca kadın 

hastalıkları miltehassıs doktorlar tarafın

dan evimiz delfıletile parasız olarak mua
yene ve tedavi edilecektir. 

Bölgemizde kadın ve ~ocuk yoksul has
taların hergün öğleden sonra evimiz iş
yarlarına müracaat ederek tedavi vesika
larını almalan U.zımdır. 

olmadıkları gözükmektedir. BeleJixe cezalan meseleai 

lngili:z gazetelerinin 
mütalealan 

Londra, 12 (A.A.) - Salahiyettar 
İn~lltz mahfillerl, S 1ovakya b~lıranı 
hakkında büyük ihtiyatkarlıklar mu
hafaza etmekte ve yalnız Bratfalava 
Jıadiseleri karşısında. vaziyet ah.ıak 
icin hiçbir sebep olmadığını bıldir. 
mekle iktifa eylemektedir. 

Taksimde berber Fethi de, .r.foh
medin fikrinde. O da hemen h~men 
ayni sözleri söylüyor. Ve: 

Aydında Tarım kredi 
Kooperatıinf in Yardımları 

Pazar gazetelerinin yazıları dcı çok 
ihtiyatkaranedir. Gazeteler, yalnız 

hadiseleri kaydetmektedir. 

Almanyadaki Polonyalılar 
Varşova, 12 (AA.) - Ayan mec

lisinde ekalliyetler hakkında cereyan 
eden müzakereler P.snasında Polon
yalı Almanlar meclisinin reisi Has
hach, yeniden Alman taleplerini ile
ri sürmüştür. 

Polonya ayanından Kornke. Po-
1onyanın daima liberal bir ek.al!iyet 
siyaseti takip etmiş olduğunu ve ya
pılan !edakarlıklann bir nüm:.ınesini 
bilhassa Dantziıg'de görmek kabil ol
duğunu kaydettikten sonra Abnan
yada bulunan 800 bin Polonyalının 
vaziyetini anlatmış ve bunların lnor
mal şartlar altında yaşamalarını te
min için hükiımetin teşebbüste bu
lunmasını istemiştir. 

Kızllcahamamda 

Bir Köylünün 

Geçirdiği Macera 
Kızılcahamam, (TAN muhabi -

rinden) - Karacaviran köyünden 
Mustafa oğlu Ahmet adında bir köy

lü elli metre irtifaında bir agaç tepe

sinde tam 36 saat bekledikten sonra 

kurtarılabilmiştir. 

- Benim, diyor, başka bir ~ikayc
tim var: Belediye C.€ zaları ... E~er o 
cezaların kesilişinde bir parça daha 
Ciikkat ve insaila davranılırsa, ber
berler çok esaslı bir dertlerinden da
ha kurtarılmış ohıcaklar. Ben, bu• 
yüzden, bil" dükkan kapattım, 'tÜn-1 
delikle çalışmıya mecbur kaldım. Di- l 
yeceksiniz ki: - Şi.ndi artık bu ~şten 

sana ne?,, ı 
Halbuki bu iş beni de dükkan sa

hi plerile birlikte dükkanı olnnyan 
bütün berberleri de çok düşündüru
yor. Çünkü, bu yuuien, dükkanın 1 

masrafı çoğaldıkça, bızi.m güncJelik-
lerimiz azalıyor. l 

Sonra, yine bu yii7den, benim gibi 
bir çok berberler, sade gündelık!eri. 
nin mühim bir .kısmını değil, günün 
birinde bir dükkan sahibi olmak ü -
midini de kaybediyorlar! .. 

U ata berber buhranı 

Karaköyde Rıza Tezel ise: 
- Bugün, diyor, piyasada usta 

kalfalar, gün geçtikçe azalıyoi· 

Halbuki, berberlik denilen zena -
nat, çetin bir zenaattir. Hele müş
terilerin titizlikleri, şıklaşmak, 

güzelleşmek meraklan arttıkça, 
bu i_ş büsbütün zorlaşıyor. Hele 
kadınlar, berberlerden o kadar 
memnun değilller ki, usta bir ber
ber buldular mıydı, üşüşüyorlar: 
Ve talihli adam, bir kaç senede 
hazan apartıman bile çıkabiliyor. 

Kooperatif:n faizcilerden kurtardığı köylülerimizden: 
Torun ve nine 
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lzmirde Yeni Bir E 
F abrikaSı ve 

Merkez Hali Açılı 
Çocuk Hastanesi 

Yerlere de 

Bitiyor, 

Ekmek 

Fuarda suni göl ve ada gazinosunun 

İzmir, (TAN) - Belediyenin büt- lkısmı, üç paviyonu 
çesinden ayırdığı paralar ve büku- miş bulunacaktır. 
metimizin yardımları ile bu sene şeh Bu sene fuar sahası b 
rimizde mühim işler yapılacaktır. genişletilmektedir. Fu 
Bunlar arasında inşaatı ilerlemekte den sol kısma tesadüf 
·bulunan çocuk hastanesi, basmaha- viyonlar tamamen kal 
ne civarında yapılacak olan merkez kısma nakledilmiştir. S 
hali, şehir gazinosu ve oteli, büyük ka kısmında, çamlıkla 
ekmek fabrikası vardır. şellale vücude getirilm 

Merkez halin planları hazırlan-! ya, küçük bir köy kah 
mış, dört yüz bin lira da bu iş için l lacatır. 
ayrılmıştır. İnşaata baharda başlana Fuarda 2500 kişilik 
caktır. yatrosu da bu sene bit 

Hal yapıldıktan sonra belediye h1l- yatro atış poligonunun 
riçte sebze ve meyva satışlarını me- caktır. Atış poligonuna 
nedecek, tamamen hale toplaya- muhtelif silahlar ve 
caktır. hedefleri getirtilmiştir. 

Ekmek fabrikası, Rusyadan getir- arda atış poligonu güz 
tilen planlara göre yapılacaktır. Bu yeri olacaktrr. 
fabrika şehrin ekmek ihtiyacmı ta
mamile temin edeceği gibi, yakm ka
za, nahiye ve köylere de ekmek ve
rebilecektir Gerek hal santralı ve ge
rekse ekmek fabrikası, belediyenin 

Gebze Mual 

Maaş Alam 
varidatım da yükseltecektir. Gebze 12 (Tan muh 

Şehir gazinosu ve oteli, birinci Ayın on ikisi olduğu hal 
Kordonda, Atatürk caddesi üzerinde allimleri mart maaşla 
kurulacaktır. Vivanalı hir mütehas- mamıslardır. Muallimle 
sıs bahçe plarunı hazırlamış, otelin büyük sıkıntı içinde b 
plan ve projeleri de Nafia Vekaletin- Gebze muallimlerinin 
ce tasdik edilmiştir. 939 fuarına 'k:ı- dem zamlarının verilın 
dar otelin ikmali hususu temin edile- ınyetin emri de hususi 
ccık, inşaata kısa bir zaman sonrn yerine getirilememiştir. 
başlanarak Azami süratle devam e- Dün bir toplantı ya 
di1ecektir. ler maaşlarının muntaz 

Belediyenin geçen sene getirttiği mesini temin için vilaye 
otobüsler, hem şehirde nakil vasıta- Vekaletine müracaate k 
lannı intizama sokmuş ve hem de lerdir. 
belediyeye iyj bir varidat membaı ı ==========! 
olmuştur. İki aya kadar Almanya- ı- Yurttaş : 
dan 27 otobüs daha getirtilecektir. 
Bunlardan üçü seyyahlara hasredile- 1 Çarşamba günü 
cek, İzmire gelen turistleri Bergama cak olan seçime iş 
ve Efese götürecektir. Diğer otobüs- Bu seçim devresin 
ler ise, yeni açrlacak Eşrefpaşa. Gii- bayramlardan oldu 
zelyalı, Karşıyaka, Buca ve Bornova tırla ve vatana kar 
servislerine tahsis edilecektir. hizmet ifa edeceği 
Fuar hazırlıkları : olarak reyini mınt 

939 Fuan hazırlıkları da ilerla
mektedir. Sergi sarayının planları 
Paristen gelmiş; belediye fen heyeti 
diğer projeleri hazırlamağa başla
mıştır. Sergi sarayı üç pavyonlu 
olacak, 10 bin metre murabbalık bir 
sahada yapılacaktır. Bu üç paviyon, 
cepheden bakılınca birmiş gibi du
racak, cepheyi teşkil edecektir. Sergi 
sarapmın, şimdiki sun'i gölün yanın 
da, büyük gazinonun sol tarafındaki 
sahada kurulması düşünülmektedir. 
939 fuarında sergi sarayının cephe 

ki sandığa atmay 
mal 

Telefon: 

Santral Memu 

Büyük müesseselerin 
santralini idare etmis 
tecriıbe lle ve elindeki 
!arla sabit bir bayan 
maktadır. İcabında İ 
dan hariç ~ehirlerde d 
bilir. İdaremizden so 

Ahmet Purç kesmek için Gölde -

resi ormanına gitmiş ve kestiği dal -

ları birbirine eklemek suretiyle 50 

metre yükseklikte bir çam ağacına 

tırmanmıştır. Fakat Ahmet Purç ke

serken kurduğu iğreti merdiven rüz

garın tesiriyle kopmuş ve Ahmet bü

tün uğraşmalarına rağmen cesim çam 

ağacından inmeğe muvaffak olama

mıştır. 

Fakat eğer, böyle giderse, ka -
dınlarımız saçlarını düzelttirmek 
icin neredeyse, sık sık seyahate 
ç;kmayı göze alacaklar: Ve o za
man, bu iş, biçare kocalara, büs
bütün tuzluya oturacak! Çünkti, 
mevcut usta berberler, bütün ka
dınlara yetişemiyor. Fena berber
lere gitmek mecburiyetinde kalan
lar da adeta dertli! .. Aydın, (TAN) - TRrım kredi ko- redilen 28836 liralık ikrazata ilave· 

Şiddetli rüzgar ve kar fırtınası 
altında ağacın tepesinde geceyi geçir

miş ve bir gün sonra tesadüfen ora

dan geçmekte olan bir çoban tarafın
dan gLiçlükle kurtarılmıştır. Şimdi 
soğuk ciğerlerine işliyen Ahmet e -

vinde hasta yatmaktadır. 

Kadınlarımızdan çoğunun neşe

sini kıran felaket, usta berber 
buhranıdır: Yani bu, sade bizim 
değil, onların da derdidir. 

- Çaresi? 

1 
operatifi umumi heyeti yıllık kongre- 'ten 938 de 268!l0 lira ikraz edilmi~ 
sini akdetmiştir. ve bunların 3367a lirası tahsil olun-

Papordan, 938 de 27 ortağın daha muştur. 
iltihakile ortak adedinin 167 yi bul- Kooperat!.ftn 938 kazancı 3960, 
duğu anlaşılmıştır. Banka, şimdilik masrafı 5251, zararı 1292 liradır: Za

-L- Berberler imtihan edilmiyor- b~ka ortak alınmamasını emrettiğin 
lar mı? den diğer müracaatların kabulü te-

- Çaresi basit: Mektep açmak. rar, geçen yıldan beri başlamıştır. Se 
bebi, bankadan istikraz edilen para
nın yüzde bir karla ortaklara veril
mesi, bunun da kooperatif masrafla
rını karşılamaya yetmemesidir. Yüz
de bir karın arttırılması, hiç olmaz
sa yüzde iki, üç kar kalması icin 
tedbir ittihazı iyı olacaktır. 

- Ediliyorlar ama, bu iş esas
sız. Çünkü hepsi de, alaydan ye
tişiyorlar. Halbuki bu iş te ihtisas 
işidir: Bizim de bir mektebimiz, 
usta hocalarımız olmalıdır. Eğer 

bir olunmuştur. 
Rapordan anlaşılan diğer noktalar 

şunlardır: Kooperatifin tahsil edilen 
:;ermayesi 7118 lira, taruhhüt edilen 
sermayesi 2462 liradİr. 937 den dev-
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Meşhur 

TARAFINDAN 

Formülü Yapılan 

TAN ıı=== 

Alman Güzellik Mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 

V E N U S PUDRASI 
Terkibi altın kremli 21 saat havalandırılmış 12 cazip renkli fevkalade ince ve hafif VENOS Pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en taravetli güzellijini ifaıle eder. 

Deposu: NUREDDİN EVLİYAZADE, İSTANBUL 

İnhis~rlar Umum -Müdürlü9ü ilanları · 

Muh. % 7,5 Eksiltmenin 
Cinsi Miktan Bedeli teminat Şekli Saati 

Lira. K. Lira K. 
2452 05 183 90 Açık 

Eksiltme 14 

l0t~ 
uır:~ koYınak için 321) şer 15 Adet 
?.feı hk Yerli bakır kap 

fınjör 1 Adet 3420 66 256 54 Açık 
L Eksiltme 15 

2 k 1 - Şartname ve planları mucibince yukarda cins ve miktan yazılı 
aleın malzeme ayrı ayrı eksHtm eye konmuştur. 

te .II - Muhammen bcdellerile muvakkat teminatlan hizalarında gös-
tılrniştir. 

l'ırı Ilı - Eksiltme, 17 Mart 939 tarihine rashyan cuma günü hizala
ı.. da Yazılı saatle.rde K~bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım .:om· 

ısyonunda yapılacaktır. 

bed 'fy - Şartnameler ve ~ik?r kap l~n .. ~Iiin~an her ~~~ S~?.~l geçen ŞU· 
en parasız ahnabıleccğı gıbi me lanJor planı da goruleoılır. 

ı \7 - Melanjör içhı mtinaltasada n evvel taliplerin müskirat fabrika
~&? Şubesine müracaı:ıtla bu gibi i.şleri yapabilecek atölyeleri bulundu· 
Runu tesbit ederek vesika almaları lazımdır. 
'1 s ~ - İsteklilerin eksiltme içın tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 
~ güvenme paralarile ve vesikala rile birlikte mezkür k~misyona g<:l· 
~i ilan olunur. (1242' 

·-~ZMiR PAMUK MENSUCAT'. 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbeUni 
kazanmış olan mamulatımız 
KABOT BEZLERiNiN 

İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satış 
fiyatlan aşağıda gösterilmiştir. 

4 No. 
4 

Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr 

s 
s 
8 
8 
9 
9 
ı 

" .. .. 
" 
" 
" .. .. 

" .. 75 " .. .. " 595 
.,,, Değirmenli 90 " .. " .. 759 

• " 85 " " .. " 726 

" 
Geyikli 85 " .. " ,, 731 

,, 
" 75 .. ,, ,, • 665 

" 
Tayyareli 85 " ,, 

" 
,, 675 .. " 75" .. " " 615 .. 

,, KöP,ekli 85 " ,. ,. ., 653 

1 - Satışımız fzmirde fabrikada teslim ve pesindir. 2 - Yuka
l'ldaki satış fiyatlanmız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
lrıüşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs· 
t~ul satış rqapalli· Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara· 

~ - dadır. - • 

Almanca Miitercimi 
Aranıyor 

~slierf Fabrlkalar Umum Müdürlüğünden : 
~ .\lnıancadan türkçeye ve Türkçeden almancaya mükemmelen ter

aı:;eye muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fran

~ a~ da aynı derecede bilenler tercih olunacaktır. isteklilerin şart-
ogrenmek üzere birer istida ile Umum müdürlüğe müracaatları. 

.......______ (1207) 

~,''!anbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
ftlısyonundan : 

~erkezimize ait Kavak Tahaffuzhanesi banyo dairesi ve müteferrik 
lratı ile formol evi inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

.\ - Tahmin bedeli "3593" lira "53" kuruştur. 
~~·-:-- Buna ait şartnameler Merkezimiz levazımından "18" kuruş mu

ılıııde alınır. 
~ C - Eksiltme 21/Mart/939 Salı günü saat 14 de Galatada Kara 
l>ı~tafa Paşa Sokağında yukarıda yazılı eksiltme komisyonunda ya

t) taktır. 
l!: - Muvakkat teminat parası "269" lira "55" kuruştur. 

td - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair Nafıa 
~Sinden veya Merkezimizden verilmiş bir vesika ibraz etmeleri 
~· "1385" 

S4ç EKSiRi 

KOMOJEN 
1 
8•çları besler, köklerini kuvvct-

tııdirj .. .. . . .. 
ler~ . r, dokulıııcsını onler, kcpek-

gıdcrir. 

ı ... 
lNGtLtz KANZUK 

ECZAllANESI 
Beyoğlu - Istanbal 

Her Eve Lô.zım Olan 

ASIPl·N KENAN 
Romatizma ağrıları 
için en iyi ilaçtır. 

•• 
Oks·ürük 

için 

en mO~ssir 11aç · 
·,. •• "# 

PektOrin 

Çocuk 
YENi 

Ansiklopedisi 
M üessesemız tarafından ne,-

redilen Yeni Çocuk Ansilt
lopedisi her çoeuğun mutlaka sa
hip olması lizım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malümatı bulabilir. 

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

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep talebesine ayrıca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş oıalfunat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hak.kında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

l&TANBULDA TAN MATBAASINA 

YenJ Cocuk Anslklopedlsl bl"Of(lrQıı-
1 

den bir tane gl!ndermentzf ve mu
nWmıere ait 600 fi.Yatınızı blldlrme
nlzl rica ederim. 

Komprimeleri 
. .·'" " 

Kutusu 35 Kuru$ 
TAN Neşriyat E"'Vi 

lstanbul 
laim: ; : : : : : ı 1 
Adres: : : : : : : • • • • • • 

Beşir Kemal - Mahmud Cevad 
ECZANESİ 

Sirkeci -- İstanbul 

8 Giin Zarfında N.asıl 
Bu Kadar Değişebildim? 

}I 

Bayan Anjel; 8 gün zarfında gayet cazib bir tarzda güzelletti. 
Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her kadının da onun gibi yapa
bileceğini izah eden &f&iıdaki mektubunu okuyunuz: 

8 - 10 ~n kadar evvel çektirc!i
kim iki fotoğrafıma baktıkça a-
deta gözlerime inıınamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzımın et
rafında buruşukluklarnn vardı. 

Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife .llibi yumuşak, be-

evvel pembe renkteki Tokalan 
kremini kullanınız. 

Siz, uyurken besleyici ve güzel
leştirici tesirini yapan, cild bu
ruşuksuz ve nermin bir hal kes
beder. Gündüzleri de beyaz renk
teki Tokalan kremini kullanmız. 
Cildinizi beyazlaştınp tazeleştirir. 
Siyah benleri ~derfr ve açık me
sameleri sıklaştınr. 
Paranın iadesi Temlnah : 

Bu basit usulü bilen her kadın 
''günde 3 dakika., bir genç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binleree tecrübe-

Nafıa VekCiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyük Menderes sol sahil sulama kanalla~dan Pirlibey k•Mh 
ve sınai imalatı, keşü bedeli "645.086,, lira "17,, kuruştur. 

2 - Eksiltme 12/4/ 939 tarihine raslıyan Çarşamba günil saat 15 de 
Nafıa Veki.leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "32,, lira "26,, ku
ruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "29.553,, lira "45,, ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesi
ka almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklü mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (819) (1553) 

Göynük Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediyemizin Göynük'te yaptıracağı elektrik tesisabndan Dür

bin, Dinamo, cebri boru nazım tevzi tablosu ve bunların bil'umum te
!errüatının teslimi ve montajı 5100 lira bı:cleli keşif üzerinden eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulile 27 /Mart/939 Pazartesi günü saat 15 
de Göynük Belediye salonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işi yapabileceklerine aid Nafıa Vekaletinden alınmış 
ihtisas vesikasını ve ayrıca müteahhit vesikasile 939 senesi Ticaret Oda
sı kayrt makbuzu ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu
nun teklif mektuplarına lef etmiş olacaklardır. 

4 - Teklif mektublannın 2490 sayılı kanunun 30 cu maddesine uy
gun surette hazırlanmış ve eksiltmenin ihalesinden bir saat evveline 
kadar Belediye Reisliğine verilmesi meşruttur. 

5 - Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
6 - Muvakkat teminat 382,5 liradır. 
7 - Proje dosyasını görmek isteyenler Galatada Halil Paşa sokak Ça

nakcılı han 4 cü kat No. 28 de mukim Yüksek Mühendis A. Samuele 
veya Göynük Belediyesine müracaat etmeleri. "1569" 

yaz ve bütün dostlanmın ~ta 
nazarile baktıkları buruşuksuz ve 
nermindir. Hepsine. ~ece için cil
din unsuru olan pembe renkteki 
ve gündüz için beyaz renkteki To
kalon kremini kullanmahırını tav
siye ettim. Onlardan bt~oklan ba
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbahş 
semeresini ~ördiikçe hak verdıler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

nin memnuniyetbahş semereleri ,., 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va- TURK HA YA KURUMU 

Pembe renkteki Tokalan kremi
nin terkibinde Viyana Üniversite
sinin meşhur bir profesörü tara
fmdan keşif ve •Biocel• tabir edi
len cazip ve kıymetli genelik cev-

Jıerf vardır. Aksa!!'llan yatmadan 

zo veya birer tüp satm ahnı'z. On-
ları on gün zarfında tarif edildiği , 
şekilde kullanınız. Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde va-
zo veya tüpleri yarım da olsa bi-
le, iade ediniz. Ve paranızı ıı;eri 
alınız. 

~---------------------
Devlet Deiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniarı 
Muhammen bedeli 9000 lira olan motör tamirine ait muhtelif ölçü ve 

timir aletleri 24/4/1939 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. ı 
Bu işe girmek isteyenlerin 675 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis- ı 
yon Reisliğine vermeleri llzımdrr .. 

Buvuk Pivanqosu 
Al+.neı keıide: 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 200. 000 Liradır 
Bundan Mfka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lira 

Irk ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet müka
fat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan/939 günü aktamma kadar bile. 

tini değiftirmit bulunmalıdır .•. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar- j 
pa~ Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da!rtılacaktır. (lS24) •••••••••••-------•-ı-----• 
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BAHAR KOKULARI 
Ciğerlerinizi nasll yık.ar, nef em izi arttırır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve Mükemmel Bir Gıda da 
Ömrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 

ARKA 
Pirinç ve hububat unları 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
Kurulut ta.rihi : 1915 M. Nuri Çapa Betiktaş Kılıcali Ç APAMARKA Tel: 40337 

•ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııııııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

Hem gripe, nezleye tutulmaktan korur, hem de 
9ripi, nezleyi ve bütün ağrlları en kısa bir za

manda geçirir. Bir defa (NE OK Ü R 1 N) 
alanlar ondan ayrılamazlar. 

~------r ek kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. _____ _, 

~-ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•lllll 
i Evinizde neı'e ile vakit 9eçirmek... ~ 
= Evinize bütün dünya haberlerini almak isterseniz? 1 

KAN, KUVVET, iŞTiHA : A B 1 
Ş U R U. B U = ~ 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca 1 Sah§ yeri: Beyoğlu lstiklôl Caddesi No. 34 i 
vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel 1 Radyolarını Tercih Ediniz. • ~,--
bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. 1 

! Tatlı bir :ştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinç- = E D i s s o N Müessesesi ..... ~ 
1 

lik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinir- 1 ıı 7.,. ·~· ~ leri, adaleleri kuvctlendirerek uykusuzluğu, hals:zli- ıııı•ıııı•ıııı•ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•~ 
ıı'.- · -- ği, fena düşünceleri giderir, vücud makinesine la~ım ,-Dr. HORHORONl-
ı. ....., .. ~~ olan bütün enerji ve kab:Jiyeti vererek insanı damıa I . . 

'1;-' ~ ~ azim, irade, neş'e sahibi eder, mide, barsak tembelli- Hastalarını akş:ıma kadar Sırke-
- . • ·-· . • . . . el Viyana Oteli yanındaki muayPrıe-
gJnden ileri gelen muannıd ınkıbnzlarda, bel gevşeklıgı ve ademı ıktıdarda şayanı hayret faydalar temın eder lııın,..,inde tedavi eder. _. 

FOS FARS OL 'u; diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başhca hassa, Teıeton: 24131 

devamlı h'r surette kan, kuvvet, iştiha yaratması \'e ilk kullananlarda bile mucize a=ibi tesiri derhal göster- ---------
mcsidir. Tifo, Grip," Zatürrie, Sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastaların nakahat devir- ASLAN VE ESKi HiSAR 
)erinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekalctin:n Resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede Müttehit Çimento ve 
bulunur. Su Kireci Fabrikaları 

1111•1111•1111•mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

11-------" MUTUK c;INGER 

Anonim Şirketinden : 
1 LAN 

Ticaret kanununun 361 nci mad
desi ve şirket mukavelenamesi ah
kamına tevfikan Aslan ve Eskihisar 
müttehit çimento ve su kireci fabri-

1 
kalan anonim şirketi hissedaranı , 

30 :;\fart 1939 tarihıne müsadif Per-

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
13 Marttan 20 Marta kadar kalkacak vapurların isimleri, 

kalkıt gün ve aaatleri ve kalkacakları nhtrmları 

t\.aradeniz hattına 

Bartın hattına 

Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de 
(Ege), Pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata 
rıhtımından. 

Çarşamba 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

Şarapları 
Bayanlara mahıua ;;,U1t\.aı:.R 18 ayar bilezikle beraber altın 

u.a.tlerinin yeni modelleri gelmi,tir. Fiatlan 85 ila 150 liradır. 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR. -

_ Salı, Perşembe ve Pazar saat 9.30 da (Uğur). 
Tophane rıhtımından. 

şembe günü saat 15 te Galatada h.mit hattına 

\ 

Sıhhat ve Neıe 
Kaynağıdır 

Taşradan taleh vukuunda yeni kataloğ atiinderilir. 
SİNGER SAAT MAf;AZAI~ARI - İstanbul Eminönü, Tel: 21964 

İstimlak dolayısile 111a;?azamız yanındaki dar sokağa naklolunmuştur. 
Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anaftarlar 37 

Ş T E 

Briyantin 

PERTEV 
ile ahıtırdmıJ bir 

Saç Tuvaleti 

BAKIRKÖY KAZASI TAPU MEMURLUGUNDAN : 
Bakırköy kazası Y etilköy Fener mevki inde Y etilköy Feneri 

3295 No.lu Denizbank Kanununun 6 ve 20 nci maddeleri muci
bince Denizbank'a intikal ettiği ve Tapu kaydı bulunmamaım
dan senetsiz tasarruf ata kıyasen tescili Banlca tarafından talep 

edilmittir. 
Martın 17 nci Cuma günü saat 13 de mahalli tetkikat yapıla

cağından bu husu.ta biritiraz ve iddiası olanların tahkikat günün-

1 

den evvel daireye veya tahkikat günü mahallinde bulunacak me-

•••••••••••' mura itirazını bildirmeai lüzumu ilan olunur. 

Agopyan hanında şirket merkezinde 
inikat edecek adi hisedaran heyeti ı ı Mudanya hattına 
umumiyesi içtimaına davet olunur-
lar. Ruznamei Müzakerat : 

Her gün saat 9 da (Sus) sistemi vapurlardan 
biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da (Trak). Top
hane rıhtımından. 

l - Meclisi idare raporu ile mu
rakıp raporunun kıraati, 

2 - 1938 senesi muameliıtına ait 
hesabatın kabulü ve meclisi ıdare 
fızasının ibrası ve senei mezkiıre ne
tayici muamelatına dair meclisi ida
renin teklifi, 

3 - Meclisi idare azasına verile-
! cek iıcrcti huzurun tayini ile bera
ber umuru şirketin idaresine sureti 
mahsusada memur edilecek aza aı -
datının tesbiti. 

4 - Meclisi idareden çıkan aza-

l nın yerlerine yenilerinin intihabı, 

rakıbın mazereti halinde ifayı vazi-

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir sürat hattına 
•1crsin hattına 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak), aynca Çarşamba 20 de (Antalya) 
ve Cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rıhtı· 
mından. 

Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtı· 
mından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından. 
Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Dumlu· 1 
pınar). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malUmat aşağıda telefon 
'lumaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliii Köprübaşı 42362 
Galata acenteliği Deniz Ticareti Müd. 

bina!lı altında 

5 - 1939 senesi için bir murakıp 
ıntihabı ile aidatının tesbiti ve mu-

1 
fe eylemek üzere diğer bir zatın ın-, Sirkeci acenteliği Yolcu Salonu 2274fl 
tihabı. 1 f 

40133 

Laakal 25 hisse senedine malik "-••••••ı•••••••••••-------
olup ta içtimaı mezkurde hazır bu-
lmımak istiyen zevat ticaret kanu
nunun 371 nci maddesine tevfikan il 
\çtima tarihinden bir hafta evvel 1 
hisselerini şirket merkezine tevdi 
etmelidirler. 

Hakiki 

DAIMON 
l\larkalı Cep - Pil - Fener 

Dr HAFl7 f.FMAL 
1 Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat ()4.30 d•" 
Bankalara tevdi edilecek hisse se

nedatı mukabilinde alınacak mak - '--• 

ve ampullere fl-
DİKKAT ---'~ 18 e, Salı, Cumartesi 12 ve kadar 

karaya. Oivanyolu No. 104. 
buılar şirket merkezine tevdiat ma-
hiyetinde olarak kabul edilecektir. 

lstanbul, 7 Mart 1939 
Meclisi İdare 

==================================================~ 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halli LOtfü OÖROÜNCt.l Gazetecilik ve 

Neşrlvat T . L . Ş. Basıldığ'I yer TAN Matbaan 


