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5 ICURUŞ GONLOK SiY ASI HALK GAZETESi 

Danzig 
Koridor Ve 

Meselesi 

Polonya 
Polonya bir harbin önünü 
almak i~in kendi hayati 
menfaatlerine halel ver· 
miyecek bazı müsaade· 
lerde bulunmıya taraf· 
tardır. Fakat, Almanya, 
bununla iktifa etmez de 
• • 
•ıı emrfvakilerle halfet-
,miye kalkarsa karıısında 
Yalnız 4 milyonluk Polon
ya ordusunu değil, de
mokrasileri de beraber 
bulacaktır. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

H itler son nutkunda bütün 
diğer davalarından vaz

geçmiş görünüyor, yalnız Dan-
zig şehrinin Almanyaya ilhakı 
ve Koridordan Şarki Prusyaya 
geniş bir otomobil yolu yapıl -
ınası lüzumu üzerinde ısrarla 
duruyor. 

Nutuktan sonra da Hitlerin bu 
Sahada faaliyete geçtiğini, Polonya -
Ya yeni teklif yaptığını, Alman mat
buatının malum ve meşhur tabye 
lllucibince taarruza geçtiğini görü -
Yoruz. Binaenaleyh bugün dünyanın 
başını ağntan en mühim mesele 
Danzig şehri ile Koridor meselesidir. 

Danzig ve Koridor meselesi U -

Boyun Eğmiyor! 
Beck, Cevap Verecek 

Varşova Gazeteleri, 
iddiaları ''Alman 

Esassızdır,, Digorlar 
Paris, Tecavüze Karşı Hazırlanan Cephenin, 

Hitlerin Nutkuna Rağmen, Usulü Dairesinde 

Teşekkül Etmekte 91duğunu Haber Veriyor 

ınum.i bir harbe sebep olabilir mi? Polonya Relsicümhurunun riyasetinde 

I.ıondra, 30 tHususi) - İngiliz kabinesi, yarın sabah ya
pacağı toplantıda Hitlerin nutku etrafındaki tesirleri, Alman
ya tarafından İngiliz - Alman deniz itilafının ve Polonya - Al
manya ademi teca\'ÜZ paktının feshi keyfiyetini tetkik ve mü
zakere e<lece.ktir. Bu arada, Hariciye Nazırı Lord Halifax'ın 
sulh cephesi teskili için Fransa ve Rm,'}'a ile yapılan temasla
rın neticesi hakkında da izahat vereceği anlaşılmaktadır. Bü
tün bunlardnn başka askeri mükellefiyete ait ilk tedbirler de 
tetkik olunacaktır. Dünya buhranı bugün dotmu. ..._..,"'""--' 

kap halindedir. En küçük bir damla 

§ 1 K BAYANLARA: 
İstanbul Sultan Hamamında 46 No.lu 

ŞEN ŞAPKA MODA MAGAZASI 
Avnıpadan Getirttiği ve MÜNHASIRAN MAGAZAMIZA 
MAHSUS MODELLER de Zengin Şapka Çeşitlerini Bugünden 

itibaren teşhir etmekte ve Rekllım Fiatına sablmaktadır 

.Fransa Hariciye Nazır ıtarafmdan Paristc Gafenko şerefine 

ziyafette, General Gamclin Paris büyiik elçimiz Suat 
Davaz'la görüşüyor 

verilen 

Bulgaristan, Mihverin 
Hakiki Niyetlerinden 
Ciddi Endişe Duyuyor 

kaptaki suyu taşırabilir. 1914 de kü- ------------------------·----. 
~ k bir h&Hse bir CihAn harbine se- ~ el d b .L .'f _T • Türkiyenin, Barışçı Bir Mutavassıt 
---,,.._. ~--~ugx gım, Dtı~· .a---L.1.. ~AA- .. - A~ ~G~A- I 
Danzig veya Koridor. ~".si-~ --- - J · SıfaMe, Romanya le Bulgaristanın 

d"-~-· ·ver;,.ouu:mı? UçüncÜ Toplantısını Arasını Bulacağı Haber Veriliyor 
oa~ıg. ve Koridor meselesi ye- Sofya· (Büyük Britanya ve Şark mecmuasının muhabi-

nı bır mesele değildir. Versay s· k D ld muahedesi Polonyayı Baltık denizi - ıtı·rere ag""' ı 1 Varşova, Berlin ile müzakereler ri yazıyor) -- Balkanlardaki en son inkişaflar, Romanya Ha-
ne çıkarmak için Polonyalılann Po- yapıldıktan sonra serhest şehrin riciye Nazırı 1\1. Gafenkonun Berlinde Macar ve Bulgar rica-
ıneralya dedikleri bu vilayeti Polon- şimdiki rejimi yerine yeni bir sta- 1iy1e, Kral Karolun Yugoslavya Naibi Prens Pol ile ve bir şa-
yaya terkcttiği gündenberi Alınan _ tü ikamesine taraftar bulunmak - yiaya göre Kral Boris ile temaslarıdır. 
lar bu parçalanmayı hazmetmemiş_ Müşter.ek Menfaatlerin Tam Bir Anlayışı ile tad.ır. Bundan başka Türkiyenin ba _ F~~~~-~--~~~~;;;;;;;;;;;~~ 
lerdir. Çünkü bu Koridor, Şarki Prus • ·ıd• . Dığer taraftan Polonya gazetele- rışçı bir mutavassıt olarak Romanya GAFENKQ K 
yayı Garbi Prusyadan ayınyor ve Bütün Siyasi Meseleler Tetkık Edı 1 rı, Alrnanyaya Şarki Prusya ile irti- ile Bulgaristnnın arasını bulmak i _ - ONT 
Almanyayı ikiye bölüyordu. • batını temin edecek bir mahreç ita - çin nufuzlu bir menbadan vukubu-

Tahran 30 ( A. A.) - Saadabat paktı konseyinin üçüncü · t·hd f ed k ·· k Fakat Polonyanm Koridora şid- sını ıs ı a ece muza ere ve ic- lan teklifi de var. 
detle ihtiyacı vardı. Çünkü 30 mil _ devre toplantısı dün yeni Hariciye Nezareti binasında yapıl- rasını da ihtimal dairesi haricinde İngiltere ile Fransanın Roman _ 
-uonluk Polonyanın denize rıkan ba~ mıştır. Anadolu AJ'ansının gönderdigı~· hususi muhabirinin kon bırakmaktadır. y · ta d"kl · • . .J :ı ;$ ya ve unanıs na ver ı erı ıLemı -
kabir yolu yoktu. Bu Koridor iktı - ferans muhitinde öğrendiğine göre, İran Hariciye Nazın kon- Diplomasi mahafil, müzakereler- nat, cenubu şarki Avrupada bir istik 
~aden Polonya için denize açılmış bir seyin açılış c•elsesinde söylediği nutukta, izdivaç şenlikleri de wbulu~ma~ ihti~li?in ı:ıevcut ol- rar amili olduğu için Türkiyenin bu 
Pencere gibidir. Bu vBilay~:fin bir mil- dolayısıyle Kabil toplantısının da Tahranda yapılması hak- ~~f:bi~ıtlğc.rin, ··~ul ihtımali dhesabka teşebbüsü yapmak istediği anlaşılı -
Yon nüfusu vardır. u nu usun mü- kındaki teklifinden dolayı Türk heyetine ve bu teklifi kabul et- ece ı mu a easını ser etme - yor. İngiltere ile Fransa tarafından 
hlın bir kısmı Polonyalıclır, fakat h l k tedir. verilen teminatın bir hedefi Bulga -
ekseriyet Almanlardadır. tiklerinden dolayı da diğer eyet ere teşe kür etmiştir. (Sonu Sa. 10 SU.. 5) ristanın kuvvet kullanarak arazi e-

Hcle Danzig şehri tamamen bir Nazır, dör.t devlet arasında daima r-= mellerindcn birini de temin etmiye-
Alman şehridir. Ve bugün zaten Na- mevcut olmuş olan görüş birliğini ve ır--F-™-·---·--~ ) ceğini anlatmaktı. Bu vaziyette o -

2ilerin elindedir. Bu sebeple Alınan- bu milletlerin büyük şeflerinin ida- 1 e n e r • 4 . D e m ·, rs p o' r : 1 1 nun bu şekilde bir şey kazanması da 
lar ötedcnbcri Danzig şehri ile Kori- releri altında istikbalde daha ziyade \.. • Almanyanın demokrasilere karşı ya-
<lorun kendilerine ait olduğunu iddia kuvvet bulacak olan kardeşlik müna- ·-------------------...!..------..,/ pncağı muvaffakıyetli bir harekette 
etmişlerdir. sebetlerini kaydeylemiştir. Nazır, bu Alınanyaya katılması ile mümkün _ 

Hitler iktidar mevkiine geldilden vaziyetin dünyanın endişede olduğu J . .. . dür. 
aonra diğer sahalardaki davalarını bir zamanda bilhassa mesut bir şey ı Kati bir bitaraflık 

Ciano Görüştüler 
Roma, 30 (Hususi) - Gafenko 

bugOn öğleden sonra Romaya var- 1 

1: mı§ ve istasyonda Kont Ciano llP 
Türkiye, Almanya ve Polonya Bü
yük Elçileri ve Yugoslavya ve Yu
nanistan elçileri tarafından karşı-
1.arunıştır. Gafcnko, akşama doğnı 

Kont Clano ile bir mfilakat yapmış-
l ı tır. itnlyn Hariciye Nazın tarafın- ' 

dan bu akşam şerefine bir ziyafet ' 
verilmiştir. ; 

Gafonko, Parlstcn ayrılırken yap- 1 

tı~ beyanatta şunlan söylemiştir: 

halledinceye kadar Polonya ile sulh olduğunu ilave etnıi:ştir. 
içinde yaşamak ve bu suretle Polon- Alam, bütün aza devletlerin !
Yanın Sovyetlerle birleşmesine de rakın müellim matemi önündeki sa-

"T•mamlle açık ve mUıtakll olan 
Romen siyaseti, ıulhe derin bir mer• 
butlyetle baljlı bulunmaktadır. Ro 
manya, ıulhO tarslne matuf ohan 
bUtUn gayretlere mOzaheret etme(! .. 
azmeylemlıtlr. Bu itibarla memleke 
timin beynelmllel vaziyeti, ziyaret 

Halbuki Bulgaristan 1915 te yap- etmlt olduljum bDtOn p•yltahtlarda 

- · 1 k li 1 b devletle on mimi acılarına tercüman olmuştur. 
ıııanı o ma eme y e u . .. 
ae lik b" d . ·· isakı im- Iran nazırından son:-n sırasıle Turk 

ne ır a emı tecavuz m Af 1 k .. .11 . .. al ı 
zaladı. Bu müddet zarfında diğer ~an, . ra mun:~ssı erı soz araK 

d 1 h ıled k Pol
on _ Alamın his ve mutalealannı paylaş-

ava arını a ece , sonra 1 d .. . mış ar ır. 

)'aya donecektı. M'"t k b d ı ı · · b. A e- u ea ı en e ege er, sa.."Ylım~ ır 

vusturya, ve Çekoslova~a rn hava içinde ve müşterek menfaatle-
(Sonu Sa. 10 Su. 1) bi 1 ·ı · • l rin tam r an aşışı ı o sıyası mese e-

r G:,:;:::·r:~· :· F·;~~; l 
i "T an11 Kupası Mac;tnı 
İ Bugün Yapıyorlar 

Galatasaray ve Fenerbahçe 
takımları, gazetemiz tarafından 
konulan kupa için, bugün sa
at 17 de Taksim stadında kar-1 ı şrlaşacaklardır. Bu husustaki 

f 
tafsilatı spor sayfamızda bula
caksrnnı:. 

~ ................. .c:~ .... .... 

Jeri tetkik etmişlerdir. 

Neıreclilen resmi tebliğ 
Konsey içtimaı hakkında neşrolu-

nan tebliğ şudur: 
"Saadabat paktı konseyinin iidin
cü devresi 28 ve 29 nisanda İran 
hariciye nazırı Alam'rn ha kanlr
ğında yaprlmıştır. Dört memlekf"
tln ınümessillerl umumi siyaseti 
gözden geçirdikten sonra kendile
rini yakından alakadar eden me
seleleri tetkik ve her noktada tam 
bir görüş mutabakatı müşahede ve 
tesbit eylemişlerdir. Gelecek top
'3Jltı sonradan itilafia tesbit edile-
" (Sema: Sa. 10, sü. 2) 

Dünkü F enerbahçe - Demir•por maçından bir en•tantane 

D ün Fener stadında yapılan maçta Fenerbahçe Ankaranın Demlrspor takımını 
4-1 Yenmiş, maçtan sonra iki oyuncunun yaralnnmaslle neticelenen bir de 

müessif hftdise olmuştur. 

Vefa takımı, İzmirdc 6-0 galip gelmiştir. Şeref stadındaki husus! maçta Beşiktaş 
Şişliyi 3-2 mağlup etmiştir. Günün spor harekeUerlne alt ta!silAt altıncı sayfamız. 
dadır. 

tığı hatayı tekrar etmemek niyetin - takdir edllmlıtlr." 
dedir. Bir kaç hafta önceki "Dniss" Romen hariciye nazın, salıya ka-

t · b k dar burada kalneak ve doğruca .dilk-
gaze e~ı unu açı ça anlatmıştır. Ve i resc dönece.ktlr. 

Bulgarıstanın mutlaka bitaraflığı ~~!!!!!!~~~~~~~~~~~ 
muhafaza edeceğini söylemiştir. -

Hitlerin ellinci yıldönümü mü .1 
nasebctiylc Muşanofun riyaseti al • J s ı k ı 
tında Berline giden heyet azası da OV a ar 
"Biz resmi bir heyet değiliz. Hepi -
miz ayrı ayn davet olunduk" demiş
lerdir. 

Bulgar hükumetinin Naziler par
tisini ilga etmesi hayret uyandırma
mıştır. Fakat, açıktan açığa Alınan 

taraftarı olan bir partinin ortadan 
(Sonu Sa. 10, Sü. 6J 

Veygand Ankarada 
Adana, 30 (A.A.) - Tahrandan 

dönen ve General Vcygandrn riya
setinde bulunan Fransız heyeti, bu
gün Toros ekspresi ile şehrimize gel
miş ve Ankaraya gitmiştir. Veygan
dı Adana valisi karşılamış ve uğur
lamıştır. 

TELAŞTA 
Londra, 30 (Hususi) - Hav!lsa g().. 

re, Slovakyada endişe artmıştır. Ge
ce Bratislava şehrinin duvarlan 

"Anşlus istiyoruz,, cümlesi yazılı 
knğıtlarla örtülmüştür. Bu tezahü
rat, Macar nazırlannın Berlin seya
hatiyle basıl olan endışelerı ar:tır
ınıştır. 

Israrla dolaşan bir şayiaya göre, 
Csaky ve Teleki, Slovakyanın Ma
caristana ilhakı için Mussolininın 
muvafakatini istihsal etmişler ve 
Mussoliniden Hitlere bir mektup gö-
türmüşlerdir. 



z 

PENCEREMDEN 

Oçü Dört, 
Dördü Beş 
Yapanlar 

Yazan: M. Turhan TAN 

Milyonlar içinde uzun bir sefa
hat hayatı geçirmiş olan Velı 

efendi zadenin fıkralarını herkes bi
lir. Şimdi adını taşıyan meşhur ça· 
yırdan başka yeryUzUnde hiçbir ese
ri kalnuyan Veli efendi zade bilhas· 
sa dalkavuklarllo etlenmeğl sever
di. Bir gün ayna başma geçmişti, 

Müselles denilen pomatla sakalını 

kokulandmyord11. Arada sırada dn 
bapnı ardına çevirip elpençe divan 
duran dalkavuğuna bir ıeyler soru
yordu. İnsanlık hail bu ya. O aradn 
fwyolojlk bir suç işledi, fena halde 
sıkılm. Fakat dalkavuğunun pek te 
tannan olmıyan bu suçun belki !ar
kında olmadıtmı dU3l1nerek kendi
ni topladı: 

- Efendi, dedi, pı müselles te 

gllzel kokudur, değil mi? 

Cç dört aanlyedenberl bumu ra
lıataızla§llll dalkavuk iradesine ıahlp 
olamadı, 111 cevabı verdi: 

- Eğer efendimiz onu murabba 

yapmamıı olsaydınız, doğru buyuru

yorsunuz, derdim! 

Bir arkadq ta bana on yedinci a!I· 
rm ilk yıllannda yurdumuza getiri· 
len tütünün - kahveyle müvazi ola
rak - çarçabuk yayılması ve yan 
halkın tiryaki kesilivermesi iizerlne 
zevk ehli ile ham sofular, dar kafalı 
yobazlar arasında açılan münaka~a· 
lan anlatıyordu. Sonunda şöyle bir 
sualde bulundu: 

- Kahve, tütün, afyon ve şarap 
için o devir ~airle.rl "Alemi safanm 
dört unsuru", zevk sedirinin dört 
yastığı diyorlardı. Sofularla yoba7.· 
lar be ayni maddeleri "hayvani şeh
vet çadınnın dört direği.,, "şeytanın 
dört yardımcısı" diye tarif ediyor
lardı. Senin fikrin ne 1nerkezde? 

Önllmde duran bir gazetenin eroin 
kaçakçılığı, kokain nlış veri~i bak
landa - zabıta ·vukuatı serlôvhası al
ta•a verdiği haberi ihtiva eden sa
tırlan dostuma gösterdim: 

- Eğer o hükiimlcrde isabet ol· 
saydı tereddi etmi~ kimseler dördii 
be§e, hattl altrya çıkarmazlardı. Ma
demki bu yapılmış ve yeni yeni ze
hirlere iptila edenler zaman zaman 
görülmekte bulunmuştur. O halde 
61enıi safa dört unsur üzerinde yaşı
yamryor, ~evk ~lltesine dört yastık 
kifi gelmiyor demektir. iyisi, o katil 
maddelerin topuna birden harp aç
mak ve tabiatin suyile, dedelerimi
zin şampanyası olan ayran ile iktifa 
etmektir. Tabiatin yenilmesini veya 
içilmesini gerekli görmediği her !\ey, 
mutlakft mu:1.1rdrr. "İste o kndardır 
ol hikiyet • Daklsi dürugu biniha-
yet.,, 

• !dip doatuwr Mahmut Vesırlye: 
Senin o stırilmsüz mecmuadaki hezeyan

lan savunnıya tene1.zül etmlyeceğlne ve 
sahte dervlsln sana da iftira ettiğine emin 
olduğum için cevabımda senden hiC bnhst>t 
medlm. Mahaza beni taltif mnksndlle uıh
met edip mektup yolladığından dolayı te
fekkür edcrlm kardeşim. 

M. T. T, 

Bahar Bayramı 
BugOıı bahar bayrnmıdrr. Bu mn

nasebetle mektepler, resmi daireler 
ve mali müesseselr kapalıdır. 

TAKViM ve HAVA 

PAZARTESi 
1 Mayıs 1939 

5 fnd ay GOn: 31 
Arabt: 1358 
Reblülcvvcl: 12 
GUneş: 4.59 - Öğle: 

lkJncfü 16.03 - Akpm: 
Yatsı: 20.47 - İmsfık: 

Knsım: 175 
Rumi: 1355 

Nls:ın: 18 
12.11 

19.04 
3.04 

- Hava Vaıiyeti 
Yesllk'5y meteoroloji tsta5yonundan alı-

11an maıcımata göre, hava yurdun slmal 
bölgelerinde yer yer sisli ve mevzii ya• 
lt&lı, diğer bölgelerde umumiyeUe bulut
lu geçmiş, rüzgArlar doğu Anndoluda c~
nubl, diğer bölgelerde şimali istikametten 
orta kuvvette cami tir. 

Diln İstnnbulda hava ço'k bulutlu ce
cüzi yağışlı geçmiş, rüzgfır vünnli şarktcl"n 
saniyede :2 - 5 metre hızla esmiştir. Sant 
14 te hava tazylkı 1013,2 milibar idi. sa
hutıflt en yüksek 1518 ve en dO,Uk ıı,ıa 
1BI1Ugrat olarak knydedilm1st1r. 

TAN ı - 5. 939 

Dün Çocuk Haltaıının •on ırünü münaıebetile Gülhane parkında 'ocuklar için bir müsamere verilmiştir. Yukarıki resimler bu müıamereden iki intıbaı t~ıbit ediyor 

Yeniden Şirketler 
Komiserlikleri 
ihdas Ediliyor 

Yeni ihdas edilen Iktısat ve Tica
ret Vekaletlerinin teşkilat kanunları 
Büyük Millet Meclisine verilmiştir. 

ilk Neşriyat Kongresi 
Yarın Toplanıyor 

Ticaret Vekulei teşkilatı kanunile, 
Türkofis teşkilatı ltığvedllmektedir. 
llıdas edilecek olan Iç ticaret umum 
müdürlüklerile ticaret mıntakn mü
dürlükleri teşkilatı l:urulurken ofis 
teşkilntından istifade edilecektir. Ka
nun çıktıkan sonra mıntaka ticnret 
müdürlüklerinde birer de şirketler 
komiserliği ihdas edilecektir. 

Satış ve Teşhir Kısı mi armdan 

Sergisi de Bugün Açılacak ve 

Mürekkep, 

20 Gün 

Olan Neıriyat 

Devam Edecek 

Komiserlikler doğrudan doğruya 

Vekalete bağlı olarak vazifo göre
ceklerdir. Komiserlerin vazifesi ano
nim şirketlerin vekaletle olan işleri
lc uğraşmak olacnktır. 

Bu sayede şirketler daimi bi'r kon
trol altında bulundurulmuş olacağı 
gibi şir.ketlerin kendi i!.leri için de 
vakit vakit Ankaraya murahhas gön
dermelerine .. zum kalmıyacaktır. 

lstanbulda 
Temizlik işleri 

!stanbulun temizlik işlerini esaslı 
şekilde halletmek üzere belediye re
is muavini Lutfi Aksoyun reisliğin
de kurulan komisyon bu husustaki 
hazırlıklarını ikmal ederek hazırla
dığı raporu belediye makamına ver
miştir. Komisyon, temizlik amelesi 
tedarikinde sıkıntı çekilmemesi için, 
temizlik amelesi ücretlerinin 20 lira
ya çıkarılmasına, ş~hrin yıkanması 

için yeniden 10 arazöz mübayaasına 
lüzum göstermiştir. 

Bunlardnn başka komisyon, ma· 
hallelerden toplanan çöplerden isti· 
fade etmek yollannı aramıştır. Ya· 
pılan tetkiklerden lstanbulda günde 
400 ton miktarında çöp toplandığı, 

fakat bu çöplem, sa:ıay'de istifadeye 
yarayacak mevaddı ihtiva etmedik
leri anlaşılmıştır. Bunun için şimdi
lik çöplerin imhası cihetine gidil~cek 
ve imha denize dökülmek surctile 
yapılacaktır. 

Neşriyat kongresi yarın Ankarada 
Başvekil Doktor Rcfı.k Saydam tarll· 
fmdan açılacak ve Maatif Vekili Ha
san Ali Yücel bir nutukla kongrenin 
tcplanma maksadını anlatacaktır. 

Kongreye lstanbuldaı: iştirak ede
cek mümessiller dün sabah Ankara· 
ya hareket etmişlerdir. 

Şehrimizden giden mümessiller 
şunlardır: 

Ismail Hakkı Baltacıoğlu, Halil 
Lutfi Dördüncü, Peyami Sara, Hakk: 
Tarık, Hakkı Süha, Burhan Cahit, 
Ethem Izzet, Nadir Nadi, Orhan Sey
fi, Selimi izzet, Osman Engin, Sad
rettin Celili, Asım Iarnet Ki.ıltur, Ra
miz Gökçe, Cemal Nadir, .Rofik 

met, Naci Açıkel, Izzet Melih, Ahmet 
Halit, Alaattin Kıral, Celal Ergun, 
Faruk, Doktor Hafız Cemal, Halit 
Fahri, Ibrahim Hilmi, Ilyas, Remzi, 
Semih Lütfi, Tahsin Demirny, Mna· 
rif Vekaleti umumi müfettişlerinden 
Halil Vedat. 

Encümenler intihabı 
Neşriyat kongresi •tmumi heyet 

halinde açılacak ve intihapla encü· 
menlere ayrılacaktır. Kongrenin tet
kikine arzedilen mevzular evvela en-

Neşriyat kongresinde bir nutuk 
ıöyliyecek olan Maarif Vekili 

Hasan Ali Yllccl 

maKam ve müesseselerle mllli ve hu-
cümenlerde müzaker~ olunacak ve susi müesseseler şunlardır: 
alınan kararlar esbabı mucibeli birer 1 - Başvekillik ve vekillikler mü
raporla umumi heyete verilecektir. messilleri. 
Kongre şu encümenlere ayrılaca1dır: 2 - Genelkurmay B.,şkanhğı mü-

A) Basın, yayın ve satı§ işleri en·. messili ve Askeri matbna müdurü, 
cümeni, 3 - Basın, lstatistik, Devlet Mete-

B) Dilekler encümeni, oroloji işleri, Harita, Posta, Telgraf, 
C) Edebi mülkiyet encümeni, ve Telefon, Devlet Demiryolları u-
D) Gençlik ve çocuk edebiyatı en- mum miidürlükleri mümessilleri. 

cümeni, 4 - Universite Rektörü ve fakül-
E) Mükafat, yardım ve p?opagan- teler mümessilleri, 

da encümeni. 5 - Ankara, Tarih. Dil ve ~oğ-
F) Neşriyat programt encilneni. rafya fakültesi dekan v<.> profesörleri, 
G) Tercüme işleri encümeni. 6 - Siyasal Bilgiler okulu, Güzel 

Sergideki mümessiller Sanatlar Akademisi, Gazi Terbiyl' 
Kongrede temsil edilecek resmt Enstitüsü, Yüksek Mi.ihendis Mckte-

bi ve Ziraat Enstitüleri profesörleri, 
7 - Lise, Oğretmen okulu, ilk okul 

6ğretmenlerl ile ilk tedrlaat milfettiş
lerl mümessileri, l 

8 - C. H. Partlal ve Halkevleri 
mümessilleri, 

9 - Türk Tarih ve Dil Kurumları 
mümessilleri, 

10 - Türk Basın Birliği ve Anado
lu Ajansı mümesslllerl, 

11 - Türk Hava Kurumu. Türk 
Kültür Kurumu, Kızılay, Çocuk E
sirgeme Kurumu mümessilleri. 

12 - Merkez, Ziraat, Sümerbank, 
Etlbank ve Iş Bankası mümessilleri, 

13 - Günlük gazete mümessilleri, 
14 - Kitap tabiıerfnln aralarında 

seçecekleri mümessiller, 
15 - Matbaa sahiplerinin aralnrın

da seçecekleri miimessiUer, 
16 - Çocuk mecmualarının seçe

cekleri mümessiller, 
17 - Diğer mecmualann seçccC'.k

leri mümessiller, 
18 - Maarif VekAletln!n aynca 

kongreye davet edeceği fikir adam
lan. 

N efriyat aergui 
Neşriyat kongresi milnascbetile 

Ankara Sergievinde tertip edilen 
TUrk neşriyat sergisi de bugün açı
lacaktır. 

Sergide son on yıl icinde memle
kette çıkan resmi ve hnsust neşriya
tın tamamı teşhir edilecektir. Sergi 
teşhir ve saış olmak üzere ikt kısma 
ayrılmıştır. Teşhir kısmı hususi neş
riyatı, gazeteleri, mecmuaları, resmi 
neşriyatı ve rrlektep kitaplarını mev
zularına göre tasnif edilmiş bir şe
kilde ihtiva etmektedir. Ayrıca bir 
de satış pavlyonu yapılmıştır. Bu pa· 
vlyonda resmi ve hu,ust bütün ki· 
taplar satılacaktır. Sersri ylrm~ 2Un 
devam edecektir. 

S U A L ICARILERIMIZIH SUALLERiNi BURADA CEVAPUYORUZ 

S - lngilterenln merburt as • yandırmıftır. 
kerlik hizmetini ikmal etmesine 
neden bu kadar ehemmiyet veri • 
liyor. İngllteRde askerlik yok 
muydu! 

C - f ngilterede askerlik vardı 
fakat İngiltere ve Amerikada her 
vatandaşın asker olması mecburi
yeti yoktu. Orada gönüllü olarak 
askere yazılanlar askerlik yapar -

lardı. Bu usul, İngiltere için o ka

dar eski ve kuvvetli bir ananedir 

ki, bu de!a bu ananeyi bozup as -

kerliğe alışmamış halkı askerlik 
yapmağa mecbur etmek İngiltere 
için büyük bir hadisedir. Ve İngil
tere mecbur olmadıkça bu anane
sini bozmamıştır. Onun için İngil
terenin mecburi askerlik usulünü 
kabul etmesi büyük bir alaka u -

• S - Maden arama hUkömetln in• 
hlıan altında mıdır? Herhanıl bir 
vatandaı blr maden ruhıatnameal 
alablllr mi? 

C - Maden arama lfl bilyilk ve 
masrafiı bir it olduğu lçln devlet 
tarafından yapılmaktadır. Fakat 
sizin husust arazinizde bir maden 
bulunduğu anla11Iırsa, siz bu ma
deni lstikıaf için ruhsat isteyebilir 
siniz. Bunun için de maden bulun
duğu zannedilen sahanın jeolojik 
bir haritasını yaptınr ve tktıset 
Veklletinde Maden Arama EnıU· 
tüsüne müracaat edersiniz. Onlar 
mühendis gönderip tetkikat yap • 
tınrlar. Eğer tetkikat müsbet ne -
tice verirse size arama ruhsatna -
mesi verirler. Madeni bulduktan 
sonra da aynca bir imtiyaz almak 

mecburiyeti vardır. Bunun da ay
rıca muamelesi vardır. 

• 
S - Lise mezunlan askert ve· 

yahut ılvU tayyareci olabilirler 
mi? 

C - Sivil tayyarecl olablllrler 

• 
S - Ankara Gazi Terbiye Ens-

tltilaUne clrmek için şartlar neler· 
dir? Hanıt ıubelerl vardır? 

C -· Ankara Gazi Terbiye Ens· 
titüsilne, altı ıınıfiı mualUm mek
tepleri mezunları ile liJe mezunla
n imtihanla girebilirler. Müsaba -
ka imtihanına girmek için lise ve 
muallim mektepleri mezuniyet im 
tihanlarında iyi derece ile geçmiı 
olmak şarttır. Enstitünün, tabii • 
ye, riyaziye, tarih ve coğrafya, e
debiyat, pedagoji, resim, iş ve be-

CEVAP 
den terbiyesi şubeleri vardır. 

• S - Bu sene edebiyat kısmı ol 
gunluk lmtihanlannda Divan ede· 
blyah da dahll midir? 

C - Maarif VekUetl bu sene
ki olgunluk imtihanlarında sorula· 
cak dersleri henüz teıbit etme-
miştir. 

• 
S - Askerlik kanununa göre 

her vatandaş kaç yaıına kadar aı· 
kerliğe tabidir. 1305 doiumlular 
yoklama için askerlik şubelerine 

müracaat etmeğe mecbur mudur? 
C - Seferberlik ilan edilme • 

dikçe her vatandaş 45 yaşına ka
dar yolklamaya tabidir, 1305 do -
ğumlular yoklamaya tabi değil -
dirler. 

iş Cezaları 

Ziraat Bankasına 
Y alırllac:ak 

Ankara 30 (Tan Muhabirinden)..:::: 
Iş kanununun 80 uncu maddesi mu~ 
cibince i~çl ücretlerinden yapılan ce
zai kesintilerin i§ verenin mülkiyeU.· 
ne dahil tutulmıyarak yardım veya 
tekaüt gibi hususnt için işçiler lehine 
sandıkları bulunan iş yerlerinde işbu 
sandıklara yaUnlması ve böyle san
dıklar bulunmadığı takdirde iş ve
renin kanunen yapmakla mukcllef 
olduğu hususlardan hariç olmak şar.ı 
tile ancak işçilerin menfaatlerine ya· 
rayacak ve lktısat Vekaletince tayin 
cdllecek bir cihete hasr ve sarfedil· 
mek üzere hükumetin kontrolüne ti
made bir emanet olarak muhafaza o
lunmaın icap etmektedir Bugüne ka
dar tıbu kanuni hilkme riayet edıl· 
mediği anl ıldı ından :l '-'erenlerin 
gerek ılmdlye kadar topladıkları, 
gerekse bundan sonra işçi ücretlerin
den cezaen yapacakları kesintileri 
rnorlc :ıı:de açılacak hUSU 1 'l.nr nı.; rtro cı. 

knyd dilmel< fizere Ankaradn lktısat 
Vekaleti emrine, .Ziraat .o .. , ....... ,., 
mahalli şube ve ajanlnrına ti?vdi et
meleri ve bu suretle yatırılan meb
lağların bir yıllık ycktınunun hesa
bını yeni yılın şubat ayı iptidasına 

kadar doğrudan doğruya iş da:resi 
genel merkezine bildirmeleri )ft:r.ım 
geldiğini iş dairesi alakadarlara bil
dirmiştir. 

On Birinci Yerli 
Mallar Sergisi 

On birlncl yeril mallar sergisinin 
bu sene de Galatasaray lisesinde a
çılması kararla~tırılm1,ıır. Geçen se
ne onuncu yerli mallar sergisi kapa· 
nırken on birinci serginin müstakbel 
sergi sarayında açılması takarrür et• 
mişti. Fakat dalmt sergi yeri hakkın
da uzun zamandanbcri yapılan tet
kikler neticelenmed!ğlnden sergi sa• 
rayının yeri tesbit edilse bile inşaa· 
tın bu sene için yeti~miyeceği düşü
nillerek Iktısat Vekaleti kanalı ile 
Maarif Vekaletinden Galatasaray li
sesinin bu 8ene de sergiye verilmesi 
l!tenilmi~tir. 

Yerli mallar sergisine iştirak eden 
müesseselerin Izmir fuarına da işti· 
ıaklerlne fazla zaman bırakmak mak
sadile bu seneki sergi geçen yıllarda
kinden on beş giln daha evvel olmak 
ü:r:~re a~stosun ilk günlerinde açıla· 
caktır 

Devlet Tahsilatı 
için Kasalar 

Ankara, (Hususi) - Resmi gt ele
rin saat dörtte kapanmaları dolayısi
le tahsildarların yanlarındaki parayı 
teslimi ertesi güne bırkmalar! bir 
mahzur olarak tellkki edildığinden 
lüzum görülecek yerlere gece kasa
lan konulması düşünülmektedir. 
Memleketimızde ilk defa Türk Ti

caret Bankası tarafından tatbik <'di
len bu usul vezne ve bankaların ka· 
palı olduğu saatlerde çok emin ve 
!ağlam bir sistem oldu~undan parala
rın herhangi bir sebeple ziyaı önlen
meldedir. 
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f BUGÜN 1 
Amerikanın 
Vaziyeti 

Yazan: ômer Rıza DOCRU L 

A vrupada yeni blr harp ~uu 
nun, bütün medenıyet 

için bir felaket olacağını ve Ameri· 
itayı müşkül bir vaziyete düşürece
fini takdir eden Amerika Cümhur
reisi, hu felaketin önüne geçmek i
tin uğraştı. Fakat bu teşebbüs te bo
fa gitmiş gibidir Roosevelt'e verilen 
cevabın mahiyeti hakkında derin bir 
ihtilafın hüküm sürdüğünü görüyo
ııız. Bu ihtilaf, bilhassa Amerikada 
röze çarpmaktadır. Çünkü Amerika 
ricalinin bir kısmı, Her Bitler tara
fından verilen cevabın, müzakere 
kapısını açık bıraktığını söyledikleri 
halde diier bir kısmı bu kanaate İş· 
tirak etmemekte ve Her Bitlerin te
tebbüsü reddettiğini, onun için ye
ni müzakerelere Jirişmeğe imkan 
kalmadığını söylüyorlar. 

Bu mütalealar Amerikanın Avro· 
Paya karşı alacağı vaziyet üzerinde, 
§iiphe yok ki, müessir olacaktır. 
Amerikanın harice karşı alacağı 

l'aziyeti tayin eden bir kanun vardır 
ki bitarafhk kanunu namile maruf· 
tur. 

Bu kanun Amerlkanm muharip 
taraflara karşı müsavi bir vaziyet al
DlaslDI ıerekleştimıektedir. Yani 
Amerika ,bu kanun yf,izünden müte
eavtz taraf ile tecavüze uğrayan ta
rafa ayni muameleyi göstermek va· 
ziyetindedlr. 

Tecavüzü yapan taraf De tecavilze 
11.frayan tarah ayırdetmemekteld in
•afsızlrk, gayet sarihtir. Fakat müte
caviz tarafı tayin etmek tezanne
dildlfi gibi kolay bir iş değildir. 

Moskova 
Amerika 

Hava Seferi 
'-~---0---

Sovyet T ayyarecilerin 

8000 Metre Yükseklikte 

Pusulaları Donmuş 
Moncton, 30 (A. A.) - Baş mü -

hendis, Peter Baron ov N evyorktan 
gelen Dr. Speeter Sovyet tayyareci
lerinin bulunduğu mahalle 8 kilo -
metrelik bir mesafede karaya inerek 
tayyarecilere mül8.ki olmağa muvaf
fak olmuşlardır. 

Kokinakinin kaburga kemikle 
rinden ilcisi kırılmıştır. Gordienko ise 
hafif bir sırt ağnsından muztariptir. 

Kokinaki, Royal Canadian Air 
Forse idaresinin pilotunun teklifini 
reddederek Haltfaxa gitmek istemiş, 
kendilerini herkesten evvel bulma
ğa muvaffak olan tayyareci Joe An
dersondan bugün Monctona nakle -
dilmelerini istemiştir. 

Tayyareciler, buradan Nevyorka 
gideceklerddir. 

Kokinaki rüyet kabiliyeti sıfıra 
indiği için karaya inmek mecburi -
yetinde kaldığını söylemiştir. 

8000 metre yükseklikte tayya -

1 

TAN 

GAFENKONUN PAR.IS TEMASLAR.I: 

:bom~ıi'Hariciye Nazırı Gafenko, Par iste Fransa Hariciye Nazırı ile yaptığı 
mülakat sırasında (soldaki zat, Rom anyanın Paris elçisi TatareskodurJ 

Filistin 
Harbe Karşı 
Hazırlanıyor 

Şehirlerde 

Kışlalar 

Birçok 
Kamplar, 

Yaptırılıyor 

Yeni Evliler 
Mazandrana 

Gittiler 
Tahrandaki Ecnebi 

Heyetler Dönüşte 

Ankaradan Geçecekler 
reci şiddetli rüzgarlarla ve 48 san - K d" 30 (A A) _ Filistin bir Tahran, 30 (A.A.) - Veliaht re
:igrattan aşağı bir suhunetle karşı - harp uih~~aline kar

0

şı teşkilatlan - fikası Prenses Fevziye ile birlikte 

aşmTıştır. 1 ı- 1 i "k 
1 
maktadır. Bilhassa Hayfa, Sarafand Mazenderana hareket etmiştir. 

ayyarec mo or er n mu emme .. k ı 1 
tt · led"ği · fak t 1 ve Kuduste kamplar ve ış a ar ya- Kraliçe Nazlı ile lran ve Mısır sure e 1§ ı nı a , pusu anın . . 

d .. .. d · ğ k pılırken, Hayfa, Senjan, Dakr, gıbı prenseslerı' de birlikte Mazenderana onması yuzun en yere ınme e a - . . 

Çinliler 
70 Şehir 
Aldılar 

Japonlara Yeniden 
iki Bin Telef at 

Verdirilmi§ 
Çüngking, 30 (A.A.) - Çin ajansı 

bildiriyor-
Askeri mahfiller, mevzii mukabil 

taarruzların başlangıcındanberi Çin
lilerin Şansi, Kuantung. Kiangsi, Hu
nan, Hupeh, Kiangsu. Çekiang, An
huei, Şantung, Hopei ve Honan vi
layetlerinde 70 şehir istirdat ettikle
rini bildirmektedir. 

Çin kuvvetleri Kantonun 80 kilo
metre cenup batısmdaki Sunvui'yi 
zaptetmişlerdir. 

Diğer taraftan bir kol Kon~ona 
doğru ilerlemektedir. Çinliler bu şeh
ri de zaptettikleri takdirde, Kanto
nun malum olduğu veçhile Sikiang 
nehri yolu ile yapJlmakta olan mü
nakalatı kesilecektir. 

Şimal Çininde muharebeler gittik
çe şiddetlenmektedir. Çinlıler de
miryolunun batısına uzanan bölgeye 
şiddetli hücumlar yapıyorlar. Japon
ların Uensi'de 2 bin ölü verdikleri 
bildirilmektedir. 

Kiangsu ve Çeking vilayetlerinin 
doğu cephesinde Çinliler Tiençin -
Pukeu ve Lunghai demiryollarının 

telaki noktası olan Hsuçeu'nun el· 
var mahallelerini de almışlardır. 

ve Söz 
Yazan: B. FELEK 

A llah ıanl ıani rahmet etsin, 
doktor LCitfi Akif lsmhıde çok 

ilim, tecrübeli ve bakim bir doktor 
tanırdım. Her sözünde bir hikmet 
vardı. Şimdi bu çeıit adamlar azaldı. 
Zaten de az idi ya! 

Ondan dhılemlttim: hiç her bfin· 
yeye ayni tesiri yapmaz. Vücuda 
ıöre ilaç vermek lizmıdır. Butabp 
söre değil.. derdi. Batti bu sözüntl 
teyit için ıunu anlatırdı ki; Botul
çinde bilmem hanıf zenıfnin 85 yq
lannda ayyaş bir atası varmq. Ko
nakta kullanılmayıp ta atılması il· 
znn ıelen ne kadar iliç vana alır: 

- İliç bu! Elbette bir teYe fa1· 
dası vardır .. diye içennı,. 

Bazrlan vardır ki onlara f1l ve bu 
nevi ilaçlar iyilik yerine fenalık ve
rir. Buna doktorlar idyosenkrul 
diyorlar. 

Meseli bana Mprin kat'iyen tesir 
etmez. Avuçla yutsam bana mı de
mez. Bununla şunu anlatmak istiyo
rum ki; in.sanın maddi bünyesi umu
mi kanunlar hilafına ve ekseriyete 
aykm olarak bir talanı hmuaiyetler 
arzedfyor. Şu veya bu ilacı kabul et
miyor; veya m~Cis tekilde mtitee.
sir oluyor. 

Bunu gördWden sonra insanlara 
bir çırpıda muamele yapmak, onlu
la bir ,ekilde görüşmek ve oalan 
ayni sistem ve tarzda idareye kalk
mak daha başlangıçta muvaffaldyet. 
sizliğe mahkfun bir teıebbils olur. 

Gerçi: 
- Tatlı söz yılanı yerinden çıb

nr. Acı söz insanı dininden çıkanr .. 
diye bir deierli laf vardır. Ve uma· 
mi bir kaide olarak da tavsiye edilir. 
Lakin bunun da pek çok istisnalan 
\';'~lr. d'ğini' .. 1 . t' stratejik bölgeler de teçhız edılmek d" rar ver ı soy emış ır. gitmişler ır. 

Amerikada, Amerikanın Avrupa 
işlerine taikdmamasını, kanpnama· 
sou isteyen mühim bir cereyan var
dır. 1 

Amerika efkin amumtyesinin bita· Mevkuf FransızMebusu 
te, Sinadan Mısıra giden yolla petrol F d k• Ç ki ~renklerin aroıans dedikleri sır-
borusu boyunca giden Bağdat yolu Kont Athlone riyasetindeki İngiliz raftSG G 1 e er naşıklık ve sıkılmazlık zamanımızda 

raflık kanununa dört ce,Plaa ~- M • 
.. ı:örüyonu:: erasımle Karşdandı 

1 - İnfiratçılar cephesL Bunlar Paris, 30 (A.A.) _ Ispanyol nas-
httaraflık kanununun yukarıda an· yonalistleri tarafında:ı iki aydanberi 
-·-a-~ue ıatDIJUDa ~·- -ua-··-----
dırlar. mebusu Cbarles Tillon, Parise var-

, "-" and Carry (parasmı ver, mış ve bir çok dostları ve başta Tho-
malını taşı) kellmelerile hulasa edi- rez olmak üzere komünist partisinin 
len cereyan, Amerikanın mütecavi· bir heyeti tarafından karşılanmıştır. 
ze de, tecavüze uğrayana da ayni Karşılıyanlar meyanında bir çok 
muameleyi, fakat tediye mukabilin- parlamento azası bulunmuşlardır. 
de yapıyor. Bu hattı hareket, infirat Tillon, Alicante ile hudut araSln
slyasetinden bir ayrılma teşkil et- ra kıtaat tahşit edilmiş ve bir çok 
mektedir. binaların üzerinde ltalyan bayrağı 

3 - tiçüncn cereyan, mutecavizin dalgalanmakta bulunduğunu, halen 
tayini salihiyetini Cilmhurrelslne bir çok Fransızların ve ezcümle Air 
Yeriyor. Ve mütecavize .silah ve mn- France pilotlanndan Bizien'in mev
hinunat verilmemesini istiyor. Bu kuf tutulduğunu bildirmiştir. 
siyaset infirat siyasetine kat't bir 
darbe mahiyetindedir. Hitlerln Yeni Niıanı 

4 - Dördüncü cereyan, bitaraflık Bertin, 30 (A.A.) - Hitler, Alman 
kartalınm büyük altın salibi isminde 

kanununu tamamile kaldırmak ve 
yeni bir nişan ihdas etmiştir. Bu .ııi

her vaziyetin icabına göre kanun 
şanı ancak 16 kişi almıştır. N.işanı 

yapmak ve tedbir almak lehindedlr. resmi merasimde yalnız Hariciye na-
Bu da Amerikayı 19!4 teki vaziye- zırı Von Ribbentro!) !le Bohemya ve 
tine ıötilrmektedlr. Moravya hamisi Von Neurath taşıya

Bu dört cereyan karşısında bulu. bileceklerdir. 

inşa edilmekte ve sahil boyunca Kar heyeti, Türkiye yolu ile lngiltereye Kongre y aptllar o kadar taammüm etti ki böyle bir yu 
mel dağı tepesine hava bataryaları dönecektir. Heyet, 3 mayısta Toros muşak sözden cesaret abp adamın 
yerleştirilmektedir. eksperesile Ankaradan geçecektir. Paris, 30 (A. A.) - Fransada mu- başına binecek yüzlerce densize nst. 

Hükumet Bağdat yolunu süratle Dük dö Spolette riyasetindeki I- kim bulunan ve adedi kırk bin kıt - ıelebiliriz. 
yapmaktadır. Bu yolun 430 kilo!!etre ., •• ..-ı.-_...,ı.,...,.._..+.&.-• ---...-... .--....,..-,~~~tj?!k n $ aı.nn JNape- - J.r·a• ...._. ---· Meler 
metre Irak hükOmetl taraf>;,;; ;. muhtemel olarak 7 mayısta Ankara- sf bu sabililiÇJrmıftJr. Benesin bir ld sfliflrt ola! clt7• bir ata aidl •--

telgrafı okunduktan sonra, Osusld- dır. Bu yanlrt bir söz delfldir. ı.. 
pılmaktadır. dan geçecektir. 

-------- -.. nin raporunu dinlemiştir. Yabancı kin aksi kaziye de doiru dejildir. 
Amerikadaki Yugoslavlar 

Nümayif Yapacaklar 
Belgrad, 30 (A.A.) - Amerikada 

bulunan en mühim Sırp, Hırvat ve 
Sloven teşekkülleri 7 mayısta Pit
tsburgda büvük bir milli Yugoslav 
mitingi tertip edeceklerdir. Mitingde 
müşterek vatana ve onun hiırrıyet, 
istiklaline karşı Yugoslavların sar
sılmaz hisleri izha.r edilecektir. 

Bu teşekküller, Amerikada bulu
nan bütün Yugoslavlara hitaben bir 
beyanname ne§I'edecekler ve Yugos
lav vatanının daha iy! bir istikbale 
kavuşmasına uğraşacaklarını bildire
ceklerdir. 

Bu miting Amerikdaki Sırp, Hır
vat ve Sloven t.eşekküllerinin uzun 
senelerdenberi ilk defa olarak tertip 
ettikleri bir toplantı olacaktır. 

Norveç Danimarkadan 
Müstemleke istiyor 

Kopenhag, 30 (A.A.) - Norveçten 

alınan haberlere göre bin seneden
beri Danimarkaya ait olan Groen
land ve Farol adaları gibi Danimar

ka müstemlekelerini tnJep etmek ü

zere Norveçte yüksek şahsiyetlerden 

mürekkep bir hareket vücuda geti
rilmiştir. 

Norvç sekiz sene ev•ıel La Haye 

mahkemesinde Groenlandın bir kıs

mının kendine verilmesini !stemişse 
de bu teklifi ıttifakla reddedilmiştir. 

Danimarka gazeteleri bu habere e
hemmiyet atfetmeden neşretmekte

dirler. 

memleketlerdeki Çek ve Slovakların Yani züğiirt olan fena adam olur .. 
teşkilatlanması hususunda muvakkat diye iddia edilemez. Zaten adamla. 
bir hükumet teşkilini derpiş etmekte nn iyisi fenası olmaz. İnsan yiizde 
ve bir harp halinde Fransadaki Çek- şu kadar lyi, fU kadar fena hannan
lerin Fransızlarla birlikte harbe iş- dan yapılmış bir hamurdur. İyi har-
tirak edeceklerini bildirmektedir. manı fazla olanlara iyi adam deriz 

Rapor şu suretle bitiyor: İşte in.sanlan idare edenler, ma-
"Son günlerin verdiği ders çok vaffak olmak isterlerse kütleyi t.,. 

ağırdır fakat orta Avrupanın genç kil eden bu fertlerin bu haınir als
milletlerine tesanüdün kıymet ve lü- betlerini, kabiliyetlerini nazan iti'ba
zumunu öğretmek gibi muazzam bir re alarak onlara ilaç vermelidirler. 
faydası vardır.,, 

Emtr Abdullahın Oğlu 
Adana, 30 (A.A.) - Erdün emiri 

Abdullahın oğlu Prens Naip ve ya
veri bugünkü Torosla şehrimize gel
miş ve katara takılan hususi va~ona 
geçerek Ankaraya doğru seyahatine 
devam etmiştir. 

Hatay 
Baıvekilinin 

Beyanatı 
nan Amerika efkan uınumiyesinin 
karar vermefe davet olunduğu za
ınan vereceği karann ne mahiyette 
olacaiını kestirmek, henüz kimse· 

nin elinde dejildir. 

N ~'7ye>rk S~rglsl Dilrı Açı.lcl1. 
Antakya, 30 (A.A.) - Ba§Vektl 

Doktor Melek, Hataya dönmüı ve 
gaıetecilere vaki beyanatında demit
tir ki: 

Fakat siyasi milşahltlerin anlatı
pna göre en kuvvetli ihtimal, üçün· 
en cereyanın, yani mütecavizi tayin 
etmek salahiyetbıi Cümhurreisine 
w:rmenln ıalebe çalmasıdır. 
Amerikanın vaziyetini tayin etme

si, ıüphe yok ki, A vrupadaki vazi
~et üzerinde tesirini gösterecektir. 

Harp Amlllerine 
Zecrf Tedbirler 

Tatbiki isteniyor 
Moskova, 30 (A.A.) - Uçüncü en

ternasyonal, 1 mayıs münasebetile 
Yaptığı bir müracaatta, bütün dünya 
teşekküllerini bir araya toplıyacak 

bir konferansın içtimaını istemekte 
ve "harp amilleri" ne karşı zecri ted 
birler tatbikini teklif etmektedir. 

Alman Filosu ltalyayı 
Ziyaret Edecek 

. 

"- Milli Şefimiz ve Reisicümhu
rumuz ismet Inönüniin ve kendileri
le beraber bütün Türk milletinin Ha
tay hakkındaki sevgi ve alikalan 
pek büyüktür. O derecede ki ana va
tanımız Türkiye Cümhuriyetile Ha
tay tek bir kalb olarak çarpmakta
dır. Hataylıların bu bahtiyarlığa maz 
hariyetlerinden dolayı bir kat daha 
müftehir ve mesut olacaklan şüphe
sizdir." ....................... ·ı 

HABERLER 
•••••••• 

Amerika harbiye nezareti, dokuz tahtel
bahir ve tahtelbahir avlıyan gemi inşa 
ettirmektedir. Bu gemiler, sahil müdafaa
sına mahsus ve (Sivrisinek) ismini taşı
yacak olan yeni filonun ilk gemlleri ola
caktır. 

e Fransız hariciye nazın Bonnet, Po
lonya sefiri Lukasiewicz'l ,kabul etmiştir. 

e İtalyan sefiri, Yunan Kralı tarafın
dan kabul edilmiştir. 

e Nikola Kusnetzof, Sovyetıer Blrlfti 
bahriye komiserliğine tayin edilmiştir. 

Roma, 30 (A.A.) - Halen !span
yol sularında bulunan Alman filosu 
fimal denizinde üslere dönmeden ön
ce Italyan limanlarını ziyaret edecek
tir. İspanyadan dönen 600 Italyan 
lejyoneri, Napoliye varmışlardır. 

B;ynelmiİel Nevyork sergisi diln açılmıştır. Roosevelt açılış nutkun· 
da Amerikanın barışı kolaylaştırmak arzusunu paylaştığını kaydetmiş 

e biitün Amerika namına gelecek yıllar Avrupa milletleri arasındaki 
:ngellerden büyük bir kısmının ortadan kalkacatı ümidinde bulundutu-

nu söylemiştir. 
Cümhurrelsi Sergiye iştirak eden bütün milletlere teşekkür ve ya. 

hanedan bu serci ile Sanfransisko sergisini ziyarete davet etmiş ve ser· 
giyi bepriyete ithaf eylemiştir. 

e Dört İngiliz destroyeri Haytaya !it
miş ve bir beşinci destroyer de meçhul bir 
istikamete dotru geçmiştir. 

e Hind kongresi reisi Subhasbose, bti
fasını Vermiftlr, Bu istifa, Gandi ile ara
lannda ı&rot Dıttıttına atfedilmektedir. 



4 

Çocuk Esirgeme Kurumunun hazırladığı müsamerede rol o.lan yavrular 

Çocuklarımızın Ankara 
Halkevinde Verdikleri 

Müsamere Parlak Oldu 
-c----1.C>-ı----....... 

l'iyesle l'alnız 
Genç Klzlar 
Rol Aldılar 

Ankara 30 '(Hususi) Mu .. 
ha birimizden) - Ço -

cuk: Esirgeme Kurumunun 
Ankara Halkevinde verdiği 

müsamerede hakikaten bek
lenilmeyen ölçüde bir muvaf 
fakıyet oldu. 

O gün Halkevının cıışı bUe bll -
yük bir kalabalıkla çevrilmişti. 

Bir kaç gündenberi ağızdan ağıza 
dolaşan müsamere havadisleri pro 
vaların muvaffakıyetler! hakkın -
daki haberler zaten alakayı bir 
hayli tahrik etmişti: Fakat :fırsat 
bulup da temsilleri seyredenler 
yine hiç beklemiyecekleri güzel 
bir manzara karşısında kaldılar. 

O gün, üç bakımdan çok ente
resandı. 

Evvela çok güzel bir çocuk ti
yatrosu örneği gördük. Sonra, cid 
den nefis bir büyük tiyatro sey -
rettik ve nihayet ''Hayat halkası" 
piyesiyle sahne edebiyatımızcfa 

cidden bir hareket sayılacak bir 
yeni eserin doğuşuna şahit olduk. 

- Temsil edilen P..iyesten çok camı öir ıaiıne 

hassa şayanı dikkattir. 
Fakat bu temsilin en şayanı 

dikkat tarafı bu ağır eseri çok bÜ· 
yük b.ir muvaffakıyetle oynayan 
genç kızların gösterdikleri kud -
rettir. Bu piyesi tamamiyle Çocuk 
Esirgeme Kurumunun yetiştirdiği 
18 - 20 yaşlarındaki kızlar oyna -
mışlardır. Bu temsil Kurumun ye 
tiştirdiği yavruları nasıl maddi ve 
manevi bakımdan gayet iyi yetiş
tirdiğini isbat için kafi bir örnek
ti. 

Çocuk Esirgeme kurumunu bir 
vazife olarak methetmiyorum. Ta
mamen hakikati nnklederek kay -
dediyorum: Geçen gün "Hayat hal 

TAN 

POLiSTE: 

Balkondan Atlarken 
Yaralandı 

Taksimde Yağhane sokağında otu
ran marangoz Emin ile o civarda kö
mürcüliık eden Omcr arasında ala
cak yüzünden kavga çıkmıştır. Neti
cede Omer, Emini döğmüş, yumruk
la çenesinden yaralamış ve gitmiş
tir. Fakat biraz sonra Omer tekrar 
kapıya gelmiş ve alacağmı istemiştir. 
Bu sırada tesadüfen balkonda bulu· 
nan Emin, Omeri dö~mek için ken
disini kaldırıp balkondan aşağı atmış 
faknt vücudünün muhtelif yederin
den ağırca yaralanmt!ıtır. Yaralı Be
yoğlu hastanesine kaldırılmış, tahki
kata başlanmıştır. . 

Bir Adamı Vurdular 
Cibalide oturan Sular idaresJ işçı

lerinden Durmuş, evvelki gece geç 
vakit evine giderken önüne iki meç
hul şahıs çıkmış ve ellerindeki bıçak
larla üzerine hücum etmişlerdir. 
Durmuşun istimdadını işiten ve ha

dise mahalline giden polisler onun 
kolundan ve kalçasından ağırca ya
ralandığını ve mütecavizlerin de ka
çıp ortadan kaybolduğunu görmüş

lerdir. Yapılan tahkikat neticesinde 
suçluların o civarda oturan Cemal i
le arkadaşı Salih olrlukları anlaşıl

mış ve her ikisi de bıçakları ile be
raber yakalı:ınmış, tahkikata başlan
mıştır. 

Ev Sahibini Yaraladı 
Evvelki gece Gal:ıtada bir vaka 

olmuş', bir misafir ev sahibini bıçak
la ağır yaralamıştır. 
Parmakkapı sokağında 11 nııma

rah evde oturan Agoba, misafir git
ynpan diğer bir Agoba misafir git
miştir. Yanlarında Kançabaşyan is 
minde bir arkadaşları olduğu halde 
oturup içmiye başlamışlardır. Her 
üçiı de sarhoş olunca iki Agop ara
sında eski nişanlı meselesinden kav
ga çıkmıştır. Neticede misnfir Agop 
bıçağını çekmiş, ev sahibi Agobu 
kalçasından ağırca yaralamıştır. Ya
ralı hastaneye kaldırılmış, suçlu ya
kalanmıştır. 

Kurıun Çalan Küçükler 
En büyüğü 12 yasında olan Meh

met, Remzi, Yusuf Z\ya ve Kcnnn 

jsminde dört co~ıılr ""velkj J?lin Kü
çükayaso!ya camiinin kubbesinden 

kurşun çalarlarken suç üsti.inde ya
kalanmışlardır. 

Trenin Parçaladığı 

Kadının Kim Olduğu 
Anlaıllamadı 

Hüviyeti meçhul bir kadının Etyc-
mezden geçen bir tren altmda kalıp 

öldüğünü dün yazmıştık. 

r ............................... ' İ Yeni Zile Kaymakamı j 

Sütçüler kaymakamı Nami U-
nalin Zileye nakledildiğini dünkü 
nüshamızda yazmıştık. Çok müte -
şebbis, çok çalışkan bir idare 5.miri 
olan bu genç kaymakam Sütçülerde 
ilk kaymakamlık ve belediye teşkila 
tını yapmış, nahiye merkezliğinden 

kaymakamlık merkczliğine terfi et
tirilen mütevazi kasabada rl.:.ktrik 
tesisatı dahi vücude getirmek için 
karşılıklar bulmuştu. Zilede de ayni 
suretle çalışacağına ve hayırlı eser -
ler vücude getireceğine eminiz. 

MOTEFERRlK: 

Hava Postaları Ba§hyor 
İstanbul - Ankara, Ankara - lz

mir, Ankara - Adana arasında tayya
re ile yolcu, bagaj ve posta nakliyatı
na bugün başlanacaktır. 

Hava yollan idaresi bu seneki ha
va seferlerinde bazı yenilikler yap
mıştır. Yolcular her şehrin muayyen 
yerlerinden hava meydanlarına ida· 
renin otobüslerile gideceklerdir. Bir 
ay muteber olmak üzere gidiş - dönüş 
biletler de verilecektir. 

Berline Giden Heyetimiz 
Alman Devlet reisi Hitlerln doğu

munun ellinci yıldömimü rner im;..-ı
de bulunmak üzere Berline giden he
yctimızden Gcnclkul'may ikinci Baş
kanı Orgeneral Asım Gündüz, dün 
.:ıı:tlıahl<.i A .. •.rupa ~"procı;lo fohrinı.iuo 

dönmüştür. 

Heyet reisi Nafıa Vekili General 
Ali Fuat Cebesoy ve heyet azasından 
bazıları da bir kaç gün sonra gclc
cek lcrd ir. 

lskender Ardan Öldü 
Teessürle haber aldığımızı:. göre, 

Istanbul konservatuvarı keman mu
allim muavini Iskender Ardan, bir 
kaza neticesinde vefat etmiştir. Is
kender Ardan, konservatuvarın ye
tiştirdiği genç ve kabillyeli sanatkar
hırdan biri olarak tanınmıştır. Ken
disi 1327 senesinde Istanbulda doğ· 
muş, ticaret lisesini bitirmiş ve 1936 
da da konservatuvarın keman kısmı
nı ikmal ederek diploma almıştır. 

1937 yılında konservatura asistanlı
ğa tayin edilmiş ve eıan da bu vazi
feyi görmekte bulunmuştur. 

Müsamerenin en mühim iki e
lemanını teşkil eden "Küçük Ya -
man" ve "Hayat halkası" piyesle
rinin ilcisi de Münir Hayri Egeli -
nin eseridir. 

• kası" piyesini seyrederken kendimi 

Kadının hüviyeti henüz anlaşıla

mamıştır. Sirkecide bulunan ve ban
liyöde çalışan bütün trenlerin te
kerlekleri muayene edilmiş ise de 
bunlardan hiçbirisinde de kaza~ yap 
tığına deffi olacak bir ~marc buluna
mamıştır. Yalnız kadının pnrmakları

nın siyah boyalı olmasından onun bir 

boyahanede çalıştığına ihtimnl veril
mektedir. Morga kaldmlan cesedin Iskender Ardan. konserlerde ekse-

bugün de hi.iviyetinin tesbltine çalı- riya, birinci keman çalar, solistlik 
şılacaktır. yapardı. Son konservatuvar konse"Küçük Yaman" her vakit i -

çln çok iyi bir çocuk piyescisi ol -
duğunu bildiğimiz muharririn mv 
vaffak yeni bir eseridir. Hayat 
halkasına gelince, bunun üzerin : 
de cidden durmnk lazımdır. 

Kısaca mevzuu anlatalım: 
"Bir eski Türk başbuğu kan· 

kardeşini bir muharebede kaybe -
diyor, Esasen zayıf ve nahif yef;ş -
tirilmiş olan bnşbuğ bu kederle 
derin bir melankoliye düşiiyor. An 
nesinin biitiin tedbirleri fayda 
...ermiyor. Nihnyet dağlnrdan gel
miş bir ihtiyann telkiniyle kar t· 

sına çıkan minimini bir çocuk genç 
kumandana ebedi hayatın birbiri· 
ne bnğh çocuklarla yüriiyüp git -
tlğini görüyor.,, 

Aslında bu kadar basit görü -
len bu mevzu Münir Hayrinin e -
linde hakikaten gelecek nesillere 
kalacak kıymetli bir eseri meyda
na getirmiştir. ''Hayat halkası" 

dört perde üzerine yazılmış, her 
perdenin ayrı bir mevzu olduğuna 
göre bunlar ayrı ayn da birer per 
delik piyes halinde oynanabilmek 
tedir. 

"Hayat Halkası" tiyatro edebi
yatımız bakımından üzerinde du
rulmnğa değer bir eserdir. Man -
zum olmasına rağmen tertemiz: 
bir nesir piyesi gibi oynanabllmek 
tedir. İçinde çok orijinal hnyaller 

Bir genç kizfmız ıahne 
kıyafeti ile 

ve güzel bir edebi kompozisyonu 
olmasına rağmen en küçük bir 
yorgunluk vermeden dinlenmek -
tedir. Sağlam bir sahne bilgisine 
dayanan oynanış kolaylığı da bil -

. zi profesyonel tiyatrolarımızdan 

çok temiz türkçc konuşan üstün 
değerde sanatkarlar karşısında san 
dık. Bu piyes bir dela oynayacak
tı. Umumi ısrar ve istek o kadar 
kendini gösterdi ki Çocuk Esir -
geme kurumu bu pazar günü bir 
defa daha bu temsilleri tekrar et
miş ve ayrıca da filme aldırarAk 

neşretmeğe karar vermiştir. 

MİLYONERLER REVtlStl'niln Yıldızlan 

GEORGE MUR PHY • ANDREA LEEDS 
ve A D O L P H M E N J O U 

T AVSiYE MEKTUBU 
Fransızca sözlü Filmfnde: Blı Çarşamba Akşamı 

SUMER SINEMASI 
-,._•••••rm••Seyircilerini Gaşyedecektir.•••••••• 

# 2 Büyük Artist: 

WILLIAM • 
POWELL 

ÇiFTE N 
Harikulade Komedi 

MYRNA 

L OY 

1 K A H 

ÇARŞAMBA AKŞAMı M ELE K 'te 
, .................. ! ..................... " 

Enginar Hırsızları 
Mahkum Oldular 

Evvelki sabah sebze halinden İs· 
mail Hakkının serglsinden bir çuval 
enginar çalıp Samatya pazarında 

satmak isteyen Abidin ile arkadaşı 

Bilal pazarda yakalanmışlardır. Diiıı 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza mah
kemesine verilen hırsızların suçları 

sabit görüldüğünden her ikisinin de 
üçer ay on beşer gün hapsedilmesi-

1 

ne karar verilmiş ve tevkif olunmuş· 
lardır. 

rinde de solist olarak bulunmuştu. 
Vakitsiz ölümü, teessür uyandırmış-
tır. 

* İstanbul Konservatuvarı Müdürlü-

ğünden: 

Konservatuvarın keman muallim 
muavini lskender Ardan vefat etmi~
tlr. Cenazesi, bugün saat 11 de Ka
dıköyünde, Kuşdilinde, 42 numara
daki evinden kaldırıbcaktır. Talebe
sinin, Konservatuar ı.ilesinln ve sanat 
muhiplerinin son vazifeyi ynpmak 
üzere hazır bulunmnlnrı rica edilir. 

611 ................................. , 
Senenin en güzel. .. ve en Büyük Fransız Film Şaheseri: 

VIVIAN ROMANCE 'in Harikası 
KADINLAR HAPiSHANESi 

Pek yakında L A L E de . ............................................ ., "' ...................................... ~ 
Arsene Lupin 'in Dönüşü 
MEL VYN DOUGLAS VIRGINIA BRUCE 

Pek yakında SARA y Sinemasında 

1- 5 - 939 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

1'ürkiyc Radyodlfüıyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 KW· 
A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 KW· 

T. A. P. 31.70 m. 0456 Kes. 20 KW'· 

Pazartesi, 1. 5. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müzJğf-Pl. 
13,00 Memleket saat ayan, ajans ve mete· 
oroloji haberleri. 13,15-14 Müzik (Neşcll 
plftklar). 

18,30 Program. 18,35 Milzlk (Milzik ve 
raks - Cevat Memduh tarafından ko
nuşmn). PlAklarla misaller. 19.00 Konu:· 
ma (Doktorun saati). 19,15 Türk müziği 
(Knrışık program) Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hnsan GOr, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. 20,00 Memleket snat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,15 Türk müziği 
(Klllsik program). İdare eden Mesut Ce
mil. Ankara radyosu kiline heyeti: 1 -
Rauf Yekta beyin (Mahur peşrevi). 2 -
JtrlnJn (Pcnçgfth bestesi). 3 - Rast ,arkı 
Hatınmdan çıkmaz asla. 4 - Hatız Pos
tun (Rast ağır semnlsl) Biz aludei sağan 
badeyiz. 5 - Dedenin (Rast yürük sema
isi) Gelse o şuh meclise. 6 - Basri Ut
ler (Ney taksimi). 7 - Mustafa İzzet e
fendinin (Segfth şarkı) Doldur geUr. S
Dcdenln mahur yürllk semaisi (Yine zev• 
rakı derunum). 9 - Şnktr ağanın (Rast 
şarkı) Hiç bulunmaz böyle dllbıız. 10 ·
Dedenin (Mahur şarkı) Gönül adlı bül· 
bQIQm var. 11 - Benli Hasan ağanın Rıı t 
saz semaisi. 21,00 Konuşma. 21,15 Esham, 
tahvflftt, kambiyo-nukut ve ziraat bors:ı
sı (fiyat). 21,25 Neşrli plAklar-R. 21,30 
Müzik (KQçQk orkestra - Şef: Necip Aş
kın) 1 - Lııuten schlager (Prlmavera) 
ArjanUn serenadı. 2 - Schrader (Akşam 
üzeri) hatln parça. 3 - Aubert (Göbekli
ler resmi geçidi) Komik marı. 4 - Beet
hoven (Mcnuet) Sol majcur. 5 - Chrlstl· 
an Rymlng (Enterme:ı:zo). 6 - Lehar E\•a 
operetinin valsleri. 7 - Schmalstich (Ku
pldon ve 5 kısımlık a k hlkfıyesl) n) Yak
laşma, b) Aek valsi, c) Baıbışa, d) Ge
zinti, e) Kavgacık ve barışma. 22,30 Mü
zik (Şan sanatkflrlon-Pl.) 23,00 Müzik 
(Cazbant-Pi.) 23,45-24 Son ajans haber,. 
lcrl ve yarınki program. 

Toplantılar, davetler: 

Yüksek Mühendis 
Mektebinde 

r.vvclkJ afili m YOksc tıh dis mele· 
tcblndc talebe tarnfından muvaffaklyetU 
bir konser verilmiştir. Konsere ile !lle!ll 
mektep korosunun söylediği fstlklAJ mar
§ı ile ba lı.<nmı9, O 'n.• •ı _,...._._ 
Sllvustry'nln muhtelif parçatnn çnlındık
tnn sonı-u lrnronun o:l\yledigi Mühl'ııdlsll
ler marşı ile nihayat vcrilmlşur. ~u""" 
de, Profeslirlcr ve mektebin fdorc mlldh~ 
rQ Ktızım da hazır bulunmuşlardır. 

Fatih Halkevinde 
Dünkü Müsame.re 

FaUh Halkevinc mensup temsil kolu 
gençleri tarafından her hafta cumartesi 
ve pauır günleri verilmekte olan temsille
re büyük bir intiuım içinde dova.'11 edil
mektedir. 

Dünden itibaren "Bir varmış bir yolt
muş" isimli komedinin temsiline bıışlnn
mı&tır. Piyeste t<>msll kolu başkanı Mü~
tcba, Baha, Asım ile Bayan Muznffer ve 
Saadet rol almışlardır. Bilhassa Ferruh 
rolOndc Müçteba, Cemil rolünde Baha çok 
muvatfnk olmuşlar ve uzun uzun ıılkış

lannuşlnrdır. 

BELEDİYEDE : 

Otobüs Şartnamesi 
Belediyenin alacağı otobüslere ait 

şartname hazırlanmıı.;t1r. Maamafih 
Elektrik ve Tünel idarelerinin bele
diyeye devrinden sonra teşekkül e-
0decek olan umumi müdürlük, ayni 
zcımanda şehrin bütiln seyriserer işle
rile de meşgul olacağından otobüsle
rin alınması işi de ycnı müdürlüğün 
teşekkülünden sonra halledilecektir. 
Ancak tramvayın belediyeye devrile 
tramvay garajlarından istifade edile
ceği için yapılan ıstikrazda yüz bin 
liranın garaj inşaatrna tahsis edil· 
mesinden vazgeçilmiştir. Bu para da 
otobüs mübayaasına sarfedilecektir. 
Yeni müdürlük vazifeye başlar ba -
lnmnz otobüs şartnamesi de ll ·ın edi
lecektir. 

Bilecikte Bir Tren 
Kazası Oldu 

Bilecik, 29 (TAN) - Bugün An
karadan gelmekte olan Toros treni 
Karaköy istasyonu civarında Karn
köy un fabrikasının un yüklü araba
larından birine çarpmış ve parçala
mıştır. Hayvanlar ve arabacı kur -
tulmuştur. 

T. C. 
t. Belediyesi 

Konsen·atuan 
Konser\'ahıar 

Koro Konseri . 
Şef : Muhittin Sadık 

4 Mayıs perşembe ~aat 21 de 
Fransız ti ·atrosunda 
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ABONE BEDILI 

TGrldye Eon.W 

1400 Kr. 
no ,. 
400 "' 

'" . 
-1800 Kr. , ... 
800 • 
IOO • 

Kız En ıııuı rl 
Hayatımızdaki 

Rolü 
ı c=: ::;:-:..:.: 

- ......... wdllllrW ....... 
•lltılm. ............. ,.... 
bdm ....... IE!IW set* ... 
•11mt~ ,emek pip-mellnl, elbise 
4llkmesini, ppb yapmasını, ev W... 
l'e etmMinl ölretlyor, ve aoma hu 
bdm ve imlan aDeleimllin lclnl 
Alarak lıayatımnm clelltll'ltsine, .a. 
lemn ilerlemeıdae hlmıet ediyorlar. 

Bu hizmetinden dolayı bu mllesst-
1elere t_ok horslUlllZ. I'.._ ... aıt1t111..ı.. ..... e
tlen bina Ye lmlanmmn blııçoi'I 
Jaayatlanm kaunmak için bir ıanat 
... , ... .... ltl1ialan ... .. 
,.. ... llatD .... .......,.. ..... , .. 
kat ıaUessesenin kapmndan dıfan 

~ıkmea )'81'dımlls, lalmayesiz ve des
teksiz lMrw ... ~. 

İf baWaa)'lllH da lufat ltllnttU
Ba ulruyorlar. Ekseriya fakir aile-
lere mensup olan 'bu Jm'ld, kendi 
haflanaa mı...... ...... .... ser· 
mayey• • alllp *IC*'ler. ı, ya
pan m.lllıı•ılet de ekseri a 
lerlne 1 v 
70 

811 bakımdan 1m 
_ lalımeti h'r ....,_ '•'•'ut lol• •at.14 

•lan semereyi veremiyor. 

AıwHııaa 'bu kabU enıtltOler iş 
evlerile temu w m8nasebettedirler. 
Her seae pbealr talebeden it haya
tına ılnnelE isteyenleri ._Wt edet· 
ler. B-1ana çalipl»ilecerderl mle. 
.... len•ll t•ılll.!111'1111 IOl"UIU'. 8u 
temas ..,..... ..... .,...t •Cb'••• ... 
n ~ebelerlal lflen .....,_rlu, 

Batta bunla da ~rlaT. 
Mektepten ıdsaa ••• taıebemn 
mufassal sicilleri muhafaza olmam. 
Ber talebe ıaekteptaa saktıldaa son
ra vulyetl )pWJqpda nıelne'bi mali· 
8'_attar eder. Mektep bu ~alhıat qe 
hariçte çalıpD taleNalai ........ 
man takip eder. İpb: kala•lan kol
laruulaa tutup onlan itlen 7erJ.;ti. 
rir. Bu ımetle m~tep daimi S11Ntte 
talebesi ile alAka .... ı mahafua eier. 
Mektep taıü..ı.Jn bJr ıaevl hAndJI 
vaziyetiade ça)qır. On beı lene •Y· 
vel bir Anıetikan mektebbadea m• 
sun hlr !'Ark talebeyi hAll meldebia 
1'alandan Wdp ettiiJnl, laqattald 
muvaffaldyetlerl ve rutladılı mtıf
kiillerle a18b4ar olddfanu LUlrlm. 
Kendisi ile bu kadar allbcln olap 
mektebine ~ o tatebeabı hllsi)'a• 
cmı tahmla ect.ıtlıtrsfniL 

Kn enadtınerl de Ameribll mfi
eueselerbala •• 1tn'aM1ı.i ı;.aimse
rlP tat .. edebllrln. Bliae •lploma 
vermekle YUlfeleılalll hitam buld•• 
twıu tllllılledea ., ........ ........,., 
ND111bl bela taJNeei ile alllfladll' 
obuk naecl»taiptl tahmil Hillf• au 
Ayede .......... ~ili 
talebe• laaı'lltta aayalfü olmasl
m temin etmif olurlar. 

Maılsada Çlıek 
Sergisi Agalıyot 

Manisa (Tan Muhabirindellı -
Kantuda ilk defa olmak bere 14 
mayısta bir çiçek H1'1isi açılacıak ve 
1 '1 mqua kadar devam edeoektiJ". 
Sergi hazırbklarlle meflUl olmak 
\lzere hlkim hmail Hakkı, Kız ~ 
titüıü dlrektOrü Hayr~ ziraatçı 

lept, ve ~içekçl Cemaldan mllrek
Jrep bir kamlte saqllmtftlr. Sergt4e 
cltreee alan çiçek yetitttrenlero * 
dl müWaı verilecektir. • 

TAN 

----
~ --- • 

e·ugünkü 
NA 

u un 
nirl 

~ 

..---Yazan------. 
1 Pı rre L: vi m _ I 
Polonyanın her tarafın

da aeyalıat ettim. Açık
ca söylemek IAzım gelirse o -
rada l!eyahat pek hoş bir şey 
değil .... Yollar f&na ... Fakat çe 
kilen zorlukları teWl edecek 
teyler de bol.. Güzellikçe Po 
lonyanın ancak bir rakibi var 
dır. O da Macarlstaııdır. Şe • 
birlerinin, k8ylertnm kıyıda 
sapada kalanı köşeciklerinin 
aaabaJJt reakJeri Mlnfluı ~ 
ket-. 

Polcmyalı k67lW. WA kendi 
mUll kı7afeUerlni t.-ıkımrlar. ıı;. 
tekleri cllzlera kadar inen koyu 
redengot giyerler. Bunların renk• . . ' . 

!tar i&
ter ipek, ister yün, ister pamuk 
olsun, onları taşıyan kadınlarm 

servetini ilan eder. 

fOVL Bu fehlr flmalln bir lstan
buludur. Vavel'in tıkf merkezi o
lan Krakovi; yüksek burçlar, ku• 
leler, klise kubbeleri!• süslüdür. 

YasGk Edilen Sef gi 
Hakkında Çıplak 

n 

DUşUnceler ... · 
C iimlamlJ'etln WtWı ......... 

1111lWDlli •• ..uAı:eidıd ... 
dak (*) UiiWb· Çlbaka .......... 
CGmlıuıiyet kanunlU'llllll h1Js8na. 
lerince hareket ederin. 
Kanmdanmıs ve bıkrllhmus ıl• ant• deiildlr. Çtbıkil muasır me

dealyetlil ve lleıf eemlyetla ea .. 
hllı ıemeneıt tı.erlae kurulmut* 
tnr. helak ve b)'tak IAdlflar da 
olabilir ki elkiden )flylelerln.e 
irtica lalHketl ft mUrt'ltl rejim
ler 4enD&ctt. 

8u baltnnlmln, l1e!I •lfbee11 
•1ı Ctbô.atirel .. .............. 
olan ................ .... 
dal ..... Mr tl8hf1* .... .. 
dehlllrls. V.. .. ,.. .... tellkM-

·11 ...... .,..,,.. .. ,.... ite .. 
rııabilfijs 
ı-atlltl .... tın ..... 

Nqtleri lukkmta _... aeell ...... 
1 - ·--....., ... ...,.. 

tlndeld ..... .. .... jllllll ....... 
cell itil' mAu ve .ar'etla Wua-
.._ .w..ıatr. rs.w ... .-
yUstiaRn • ...,.d ....... ...... 
te almak: 

1 - Vabf elaB De tfhWa im 
..... ,s., .......... ~ 
te .. ek. 

yu'qhk itte hu " noktama 
1ı • .-....-.kaP.•·-
- dopH1fidr. 
Blrha~ halle~ ....., ... 

811 ipe devletha lılldim vetlel • 
~ .............. .... 
;ı.ıa dtisel s.a•atı.r M....,.._ 
•· Gflsel sautlatla Jdc IWd .ı. 

YAZAN• =-ı 
, -AKA GO~D~J 
11ı11a tı9 •ataadqa wlnd HU 6 
,. ....... ....... •• oalara 
.laula Mr J, ... ~ 

Akatl.U,. lllUftlmell - ,... 
ıap.,.ıc .......... 

bd.ew ifla ,...-... ••-• .. ,.* 1*ltClı llllA7et edealw 
laklanü kn•lanmmua .... .. ... _... ................ .. 
!bek. Yani mina11 tok .....,. 
lfj&tldleltilecek .. ......t .... 
lln• .....,.. ~ .,,,. 
ltb•*tilerl 4-rlaal tevkif ....... ........ ...._vana.,.....,.... 
lllneir \'1U'lnak. 
Mı ve ;vem tadhlerlmWe d• 

tedlr) n. •• , •• ..., ... rlelie 
ılnla deWet •ttlll mlllal111 " 
pkuclılı hMtseled ......,.. VU' ... , 

...... illet •'•• ... Jolilll 
mtlltehcemlir llteıaedkl ~ 
laAldla o .... ,... .-1ar da ay. 
Dl tempo " meflaumcla • .,......_ 
Ur: 

llal91..ta ""- .... ,. ...... 
tedlk! Tale._.. ...._. .._. 

• llM>r ,..... .............. , ,. 
..... ltterlkı Rop llhmedll! .... 
Alre ki AJ' •Ya•lldlllaa ....,, 

Ve bulana hepsini ü Malla, 
....... bra klw.,.. ....... .. .,..., ............ ~ .. 

Vllno, ctnubwı Attnuubr Blr 'kGl· 
tar " Ar m•kııldtr. Uo ıehrm 
blrleıfp kıynapuından hant o
la Pomaıı f9lıit, Lublin, Shelno, 

En f8hretıltindeft en fiifilai· 
ne kadar Polonyalıların a .. 

teşll hürriyet ve iaUklil aşklannt 

,.==--~-=ı tlll ller tarafada ._. 1'atb ~ 
ailyttı.. t.ltbiler lefflalltlln et. 
tltfnl ve hepsinin nabzuıa gört 
qn •J'l'I reçete verilmek IUım 
ıeWliW llrlUyor. 
laşb ıteYİef ~fn htDd 8yle oı

labllir, fakat topyekt\n inJdtip 
haldruıdakt clilıflaeelet tektlı'. 
Memteltettn her k.S)'ltn4e v• her 
yeıln41•. kayıtı11 pr011 tektiı. 
~I hal eeıayl mflatelıbncllf. Y• 
mı beta kllkar •• taJkı)'I ktenıe
dk! denem. ayni uym mtlddefu. 
ınaml lteahn bfamt kopam ld 
helAldlı ve bauatcUı. lleahal 
kellemi o 1lale ıetffmenı&k 1~ ip 
anıt ta•ı•lnlildad .,_ ..... 
~ pdlden bıutuı.r 
ceinn• .hatta dlllulnl ...... ı ... 
mlk \!aha dolfta ohlln _, 

Ben ister ıntt•dehunanal ..... 
later temyb rtlll, khmeyl ~ 
etml)'Oruın. lllr ranlıt itfa talıJI. 
llne cabfl,.r11ı11. 1111 nıa •fitti• 
eeıeıtnı llbt rartUflile ltenial d• 
.. tMY6dm \PH. Bhlaellhd t. 
mitin ..,.. ctlmhml1et ........ 
mumlible lllyht1ot111m Jbtnruı. 
•aa pllp mlsteliema perd11I ..,.. 
........ ..,... ftl'k ........ 
mahiyetine tan. ve ....,.. edea-
lerl ........ 

İkbıeWıd de TClrklyealn sa)'ID 
Ghel ._,...., Ab4emfll 6.k-
tll'be llJllyormn: lalallt ...... 
...... ayaklufp Jwelıete 18"' 
mett Hlld •Wll• uypn hlma
.....-. Bta. şallll telöldaft o1aM· 
ti. Mat G1hıet fftn'•tlu ...... 
.......... .,. ... wbf ellll 
•imalı bhal etlinletl ..... ,.. 
telto etnıedlaisT ö,.ı.,.. ıtllel ..
aadua meımıp 1llr em.ııtar ft Da
'*7• meslek4apnn sdatlle mllla
ade huyUrmım da bea slll thldet
le protesto ede)'lm. 

(*) Aaoda1t - ....... 'lattl bl

'8& ~ ~ -- ,."'"". b1tak «eıbır. trUcimn tGrkcMldlr • 

iyice anlamak için, o milletin bü
tün tarihi saflıalanmn matldacbn· 
oa '.'-'t asırlarca ~Uf\lk al~ 
ioll7e ıelJnil oldukları aözönUnde 

yım kı;ymı kı7dıkları bölıeleıinin 
birini ötekilerden tamameu tecrit 
için, yekpare bir milletin ayrı a~ 
fbamı arasında tabiatile buıl ol
mut ekoaolllik 0W91anlann önü
ne &erek idare, prek aümrüie ait 
mAntalarla Nt üzerine Htler kuf. 
ınU§larclı. Parçalamıuı, çijnenmiş 
bir milletin bin bir müfldilaüa sa
Yaprak, 'bir rwnı uırdala daJaa as 
bir zamanda baprdıjı vahdet. in• 
ıicam, ve tamirat ıauan iti.ban a
lmcbjı takdlnle bu millete hafraıı 
kalmamak elden plmez. lpa bun
dan dolqı Adolf Hltlerint Danziı 
koridonmu feri almak Db-etlnhı 
Var§Ovada tevlit etiliJ endifeler 
ve .Uü.ıt.melleJ' tabii ~li
c:Ur. 
~ m•aı..J en .had devrbıe 

~mtcbrt Ve bta- .mıiR1e Polon-
187ıa Alfl\8'Ala U'UU\Q btr anlat
~ ne1WledttebUlr mit takat P~ 
İoDfa be)'u Wta1m 8enelerce 
komttt kara ırartaUar tarafından 
iıalıl elildllhıi hl1A unutmamıştır. 
lttbasıa Alman fatllıterhıl acı aeı 
babrlamaktlc!ır. PolôDJ'l, Polon.· 
Y'111D ancak Karpatlarla müdafaa 
edllen batı hudutlarının kıaa bir 
par~aaı mtlstesrıa, mü~bald ~ 
1arm klfesi taaft'l.lla qrk oldultta 
ııu bntr. Mtidafaat Mtllt.ye bfl .. 
linin bu kadir tflkin olmasmın 
iebebi de budu. 

• ...,. ord\1811, tltlWAa barbl 
dlyı anılan w lD11 elin 1110 .,. 
ıcaw 4lftm men 11-.ıarm ,av. 
l'U8'1dur. ver.aıu. ftmlll8111tllt • 
mnnaıı oıaıı Polon)'a, to•claltan 
IOm'a, lillh •lcl• olanlı; laittl)'• 
ni kHNlmaJc ıcın barbeıımJ• JDtıDI 
bııriJeünde lCalmtftL 

POIDIDI ft Pom8Nlll'tla Aı
manlar Lltvanyüaa baUl Vaqo
n lu~ RUllari ~ 
lbunclı. l:rtam laarbı,e bepıl.ri
Ai ............ mWIJIMI Polon7• 
ordUIUDUD ilk bdrolanm ... • 
den Fnneenm 'u ı.oJdald yardı
mı biç mıutub.uW'•1ıclır. 

Geçen .... Manp1 Smifl7 
RlWe 'taqoftda rutıe> 

dlnL 'lan Wr )'blen velik baldf
ı.ıa.,... oda laoflu. IUat mev
zun vOoutlfl l8D9 Ye dlnt Marepl 
.,... IDsancla bilJGk Mr irade 

A .. rlta lılotları : 

Amerikan 
Yemekleri 

Yaan: Bellıia Halim 

Niyetim yemek kitabı Y. 
,ahut 'Hr1ı ..... lanm AIMoi 

nu. 8fflll 7apmü: •eill· Onma l • 
... ............. 1rlmilllaln. g.., 
mlltlllt ,....... ....... ·~ ...... ...tlldeilml ..,... .... .... 

IC ................ slllllfa.o .......... ..,. ..... .. 
..... aitti .................. fa 
llat m...ıl1 laelr dU=•=, .... tor-: 
...... w .......... ,... ... ... .. ......... tetld,..... Mı... 
.......... itte --- ,. "' ........ ~ ............ ... ..,,.... .................. , •. 

................ 1* ... 
....,., etli ,. .......... --..., ....... ıu. u.. ...... .., 
.....ı,ı..1nndal .... ~ 
.................. IJ ... ..... 
,_ I* Mplla ,... ..... arrna ....................... 
tqt ede .,.a ........... Dla\uk 
....... ....... '*-11' 
beraHı .... . 

Bılt ulatalua hllltlltla 
Bir ,eıil salata yapraiı alm, tahalll 
içine koyun, tlzerbıe armut komı~ 
toau, elma kompostGMI veyahut 

lwaci "' me1\f8 Jıann,.,.ıosu ıan,_, 
Kompostoııa tlstbe bir parça .. 
pe)'ldl Jerleftltln. Peyıdrin lbe:not 
'kınnm lllber serpin, en aıtthle ..,....., ............ •IMn .. itte me Wr ..ıata. NMıl 
iendiaiz mi? 

lllsim cevls, fllltbk, badem d"1 
daıdutuıns lmıu ladrl yahut la 
mllyı onlar peynirle do1d111'111'1ar. o_, 
tüne de ılrkell yal llikerler. 
~ ,.rıer. Tutulama tek• m~ 
1aı ktan1 faalyeyi rine pelanet. liW 
ldr tath yahut tekerle plprirleı. 
vaa tim •111er abrı.. DomaUN feı!' 
ker •atmlu. l!labk ruba atlt S.-r • 
ter. Çorbalaruun eotuaa ıttle .,._ 
rirleı. Kullan~an ılmıeklerl lla4 
zıluı eeviaıt, balh puta)'•.,. ... . 

Doaduımalan ..... ...... •• 
..,.. .. ,. ... 10flaf. ... ..... ... 
dumua JHbn. l'abt ....-... 

IUDUL 

Pabt aoır-, putalumm -
blanmn tiatttnı tath ,._ 
ye41kcı Jlreeell .. ,.. 

MaJatellf IHlllleketllıla ,_.-J 
leıtnl tetilk ....... tok 
old.,_. ..,...,...,. TeaWlll4• 
nillll lraıüter ...... ...-... 
... •• 1ar ............ llirdlüııll] 
1111, ~ ,....,.. AhlAkt 
e81bü siz çıbrua. 

hhibi blclUl\l liıbhm.aı 
Latıki1le llklr oıuafu aa-ı u 
llllfUl' Ya tol cljlfflıaGr Mr ldı
l'rannz oıdua.mua 
i'nmos Ord\llltlaU ~anm .. 
bW7eW ~ılan" 4t,e 
elet. Bütün me.leldat1arl Y6 
lbt9tall tok ............. ,.. 
IUdlıJd W., ~ s.ibJI• 
plıfhf .. ~ ... kil• 
hlbldk Olmıa ~ "-~ 
ileti..,-...~.-.. 
aGnJdl rMtll " dlaipU1a llartlııdllıııııllıt 
ile fllumt*lt· 
•ır gOll JlaW ---.... ~ 

.. alrdtım. Mlneftlllddan 
,..... ... "alıdfb&Ga mit" 
dl. <Hrlnlfl(IUI, Yltml lllaa .... 
.... .....,.... lnı."'91~ 

muklbllt on bdllr ftfka. ı. 
tllll blnleıoe toplaıile .. P 
topçukuvvetlerinln yerytızilllil• 
beIJibafb fOP9'l lsuvvetlltıin1n 
Old111Uu unutmamahclar - tala 
1b ıanare. büJiik miktarda 
mm.m bir tarzda dauanra c
miflerdl. 

Geter ayak Lehistam -~ 
bir aenah bu IAıvveUJa ne 
la haklmıda salim b!r fl1dr 
mez. o ancak polis oraımhlllQ!aıilllli 
illi ıörür. Polif .., • .tverı.,e 
ınot6ıia lutaata arnlamftır· .... 
lania da l8hlrde -...ı ~,,... 
zlfe IÜftlll lllr fÔell ~ 
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Dün Fener stadında oynanan ve Demirıpurluların 4 • 1 mağlUbiyeti ile neticelenen maçın seyircileri ve oyundan bir enstantane 

Fener 

enerbahçe 
Demirspo 

4-1 MaglU 

•• un 
u 
Etti 

D ün Fenerbahçe stadında Fe
nerbahçe - Demirspor kar

şılaştılar. Yemyeşil stadı, on bine 
yakın bir seyirci küllesi çerçeve
lemiş bulunuyordu. Bir gün ev
vel Galatasarayın bir çok gol far
satları kaçırdıktan sonra 2 - 1 galip 
gelmesi, sarı lacivertlilerin bu mü

sabakayı kolaylıkla kazanacakları 
kanaatini uyandırmıştı. 

Maçın tafsilatına glrmeden ev
vel maçın heyeti umumiyesini ;iÖY
le hulasa edebiliriz. Dünkü oyu
nun en mühim hus!.lsiyetlerinden 
birisi Fikret, Rebii anlaşması idi. 
Biri futbolün artisti, diğeri kurdu 
olmuş iki kişi yanyana gelince fut
bolün öyle inceliklerine şahit olduk 
ki, tam bir buçuk saat zevkle sey
rettik. Bilhassa Fikret öyle ince
likler yaptı ki, fut bol meraklılj: 
nnı hayran bıraktı. 

Bir noktaya daha işaret cdcPr:ı: 
Bu iki kurt futbolcünün yonında 
Basri o kadar fena idi ki, adeta piş
miş aşa su katmak kabilinden, di
ğerlerini ne kadar zevkle seyret
tikse, onun bu bozuk oynunu da o 
nisbette fena gördük. Eğer takım
da Basrinin yerine herhangi bir o
yuncu olsa idi, maç daha büyük 
bir gol farkilc biterdi. 

Fener muavin hattı dün vazife
sini hakkile yaptı. Hücum hattını 
çok iyi takip etti. Ali Rıza bu hat
ta, en nihayet senelerden sonra ye
rini bulduğunu gösterdi. 

Ankara takımı nefesli olmakla 
beraber Fikret - Rebii anlaşması 
önünde ne yapacaklarını ~şırdılar. 
Fenerin bu baskısı karşısında da
ha şuurlu bir oyun üynamnk var
ken mütemadiyen sertliğe kaçtılar. 

Dünkü maçta nazarı dikkati cel
bedecek en mühim ncktalardan bi
risi de hakem meselesi idi. !\faale
sef hakem oyun idaresinde çok za
yıftı. Eğer Fenerbahçenin hakim 
oyunu, gol farkı büyük olmasa, 
maç bir parça müsavi şekilde ce
reyan etse idi, her halde oyun çok 
tatsız bir vaziyet alabilirdi. Hake
min dünkü idaresindC'n ne galip, 
ne mağlup ve ne de halk memnun 
oldu. 

Maçın tafsilatı 
Hakem Halit Galibin düdüğü i

le takımlnr karşı karşıya şu şekil
lerle dizildiler. 

Fcncrbahçc: llüsnmettln - Yn· 
şar, Lebio - Ali Rıza, Esat, l\l. 
Rcsııt • Fazıl, Tııci, Fikret, Rcbii, 
Basri. 

Dmni:rsyor. İsmail • Şe'\.ket, 
Gazi - İbrahim, İbrahim, Kamil -
Zkai, Arü, iskendcr, Orhan, Ze
ki. 

,. 

Fenerbahçc rü~fıra karşı oyu
na başladı. ilk Fener hücumu An
kara kalesine kadar dayandı. Fa
kat avutla neticelendi. Bunu bir 
Fener hücumu daha takip etti. Fa
kat neticesiz kaldı. 

Fikret ve Rebli güzel bir nnlnş
mn ile Anknrn munvln hnltını ve 
müdafaayı çok müşkül vaziyetle
re sokmağa başladı!ar. 

Devrenin daha dördüncü dakika
sında idi. Fikret ortadan topu Re
biiye geçirdi. Rebii topu kale ö
nüne kadar götürdü. Fakat kendisi 
şilt atabilecek vaziyette olmaması
na rağmen ortayn vcrcli. Naci vole 
bir şiltle topu ağlara takarak ilk 
Fener golünü kaydetti. 

Ankara hücumda, bir kaç hü
cum yaptılar. Birisinde büyük bir 
tehlike atladı. Hüsamettin güzel 
bir kurtarışla bu gole mim~ oldu. 

Yine Fikret, Rebii kombinezonu
nu scyretmiyc başladık. Sol tarafa 
geçen top, mütemadiyen tehlike o
luyor. Fakat Basri, IıJeta Ankara 
hesabına oynar gibi neticesiz kal
masına sebep oluyordu. 

Ankaralılar da ~ok canlı, fakat 
muavin hattının güzel oyunu fır
sat vermiyordu. Bir hücumda Fe
nerbahçc aleyhine olan bir korner 
güçlükle kurtarılabildi. 

Nihayet Fenerliler takımda tadi
lat yapmıya mecbur oldular. Fik
ret sol açığa Basri merkeze geçti. 
Bu daha fena oldu. Biıtün hücum· 
lar Basrinin bozuk oyunile netice
siz kalıyordu. 

Oyun, bundan sonra Fenerbah
çenin hakimiyeti altında, fakat, 
Basrinin b~eriksizliği yiizünden 
golsüz olarak birinci devre 1 - O 
Fener lehine kapandı. 

I kinci devrede 
!kinci devreye Fcnerbahçe çok 

canlı başladı. Mütemadiyen soldan 
inmiye başladılar. Her iniş Anka
ra kalesi için tehlike oluyordu. 

Yedinci dakikada soldan bir Fe
ner hücumunda fovul oldu. Reşat 
attı. Top ortaya geldi. Geriden ye
tişen Ali Rıza çok sıkı bir vuruşla 
Fenere ikinci golü kazandırdı. 

Ankara bu ikinci gole rnğmen hiç 
bozulmadı. Bil.akis hücumlarını 

sıklaştırdılar. Bir iki gollük vazi
yete de girdiler. Fakat gol kayde
demediler. 

16 ıncı dakikada Fikret topıı 

kaptı ve korner çizgisine kadar in
dirdi. Harikuliıdc bir bel çalım1 i
le ortaya doğru kaçtı. Herkese par
mak ısırtan bir sağ şiltle, kaleye 
yan olmsına rağmen, topa kavis 

(Devamı 10 uncuda) 

Dünkü m açtan diğer bir görünüş 

- -ı 

Galatasaray ve Fener' 
Bugün TAN Kupası 
için Karşı aşıyor ar 
F enerhahçe - Galatasaray 

rekabetinin bu son ayla..
içinde epey gev~ediğini herke<> 
göriiyor ve biliyordu. 

Bu iki klüp arasındaki reka· 
betin hazan taşkınlıklara sebep 
olmasına rağmen İstanbul fut. 
boliinün heyecanını ayakta tut
ma bakımından faydalı olduğu 
da muhakkaktı. Bu heyecanın 
yavaş yavaş hiçe inecek dere
ceye geldiğini bizim gibi klüp
ler de hisı.ediyorlardı. 

Gazetemiz namına san inci· 
vertle sarı kırmızınm hususi 
bir karşda;:mada boy ölçmele
rini eksilen o rekabet havasının 
tekrar ba~laması için bir fırsat 
bildik. Teklifimizi Galatasaray 
da, Fenerbahçe de memnunen 
kabul ettiler. Bu teşebbüsümii· 
zü İstanbul Futbol Ajanlığı da 
yerinde ve lüzumlu bularak o 
günkü şilt maçını tehir etti. 

Bugiinkii müsabaka için e-

küldür. Galatasaray - Fener. 
bahçe maçlarının hususiyeti 

malumdur. Takımları muayyen 
ve randımnnlan malUın olduğu 

zamanlarda bile .sarı Incivert • 
sarı kırmızı hesaplarının evde· 
ki pazarhkları çarşıya uymazdı. 

Bugiin iki takım da yeni ele
manlarla sahaya çıkacak. Bu 

itibarla neticenin evvelden a· 
yarlanması daha güçleşmiştir. 

İki takımın Demirspora kar'5ı 
aldıkları neticeler de bugiinkii 
galibiyet muammasını hallede· 
cek kadar esaslı değildir. 

Ancak Fencrbnhçe - Galata· 
sarayın bu maçından sonra kar
şılıklı kuvvetlerini ölçmek 

miimkiin olabilecektir. Bu ha· 
kundan da maçın ehemmiyeti 
ayrıca artmıştır. 

Biz tcşehbilsümüzle meydana 
gelen hu kar ıla~mada gabih· 
yeti hak eden takımın kazan-

l saslı bir tahmin yürütm._ek_m_ü_ş· __ m_a_smı __ t_e_m_e_n_n_i_e_d_i~_·o_r_ı_ız_·· _ _J 

Atletizmde Son Neticeler 
Evvelki gün Fenerbahçe sta -

dında yapılan Beyoğlu Halkevi at· 
letizm müsabakalarına !stanbulu 
temsilen Bursa bölgesine gönderi
len Haydarpaşa lisesi atletleri ha
ricinde bulunan bütiin birinci sı -
nıf elemanlar iştirak etmiştir. Alı
nan teknik sonuçlar şunlardır: 

100 metre: 
1 İrfan, derece 11,3, 2 Vedat, 3 

HalUk. 
200 metre: 

1 Gören 22,9, 2 İrfan, 3 Mehmet. 
800 metre: 
1 Cemal 2. 06'8, 2 İbrahim 

2.'08'4, 3 Ahmet. 

200 mania: 
1 Neriman 27'1, yeni İstanb111 

rekoru, 2 Mücahit, 3 Şevket. 

1 Mil: 
1 İbrahim 4.'43'4, 2 İzak, 3 

<:evdet. 

Gülle: 
1 Arat 13.12, 2 Şerif 1,1.80, 3 

Necmi 11.72. 
Disk: 
1 Arat 37.50, 2 Yavru 37.49, 3 

Bülent 33.83. 

Cirit: 
1 Reşat 48.75, 2 Şerif 44.75, 3 

Ali 44.45. 

İzmirdeki Maç 

Vef ahlar, lzmirde 
Dünkü Müsabakayı 

6 • O Kazanddar 
Karşıyaka, 30 (Tan Muhabirin

den) - Vefa takımı bugün Safa
yı kaleci yapmak, Hakkıyı Santr
hafa almak suretile tadil edilmiş 
bir şekilde sahaya çıkmış, !zmirli
leri 6 - O yenmiştir. 

Oyun bııştanbaşa Vefalılarm hu 
kimiyeti altında geçmiş, Vefolılnr 
Llı;noi ~oı:.rrodo i lri gnl ~+nusJ., ,.,:ı, ,. 

!kinci devredeki gollerden biri
ni de !zmirliler kendi kendilerine 
yapmışlardır. 

Be,iktcq - Şiıli 

Dün sabah Şeref stadında Beşik
taş, Şişli ile hususi bir karşılaşma 

yaptı. 

Hakem ~azi Tezcandı. Takımlar 

şu kadrolarla çıktılar: 

BEŞİKTAŞ: M. Ali -Taci, Meh 
met - Ziya, Ahmet, Feyzi - Ha
yati, Hakkı, Nazım, Şeref, Eşref. 

ŞİŞLİ: Armenak - Alber, Ru
hi - Martayan, Pançef, Ar~nvir,
Agop, Nobar, Suldur, Hraç, Diran. 

Oyun ilk dakikada Beşiktaşın 

hakimiyeti altına girdi. Beşiktaş -
lılar ortadan yaptıkları hücumlar
la Şişli kalesini tehdit etmeğe baş
ladılar. 

Fakat Beşiktaşlılar bu aradc.. 
bir kaç gol fırsatı kaçırdılar. 

Nihayet Beşiktaşlılar yaptıkla
rı bir hücumda lehlerine bir pcnal 
tı oldu, fakat bu fırsatı da kullana 
madrlar. 

37 inci dakikada sağdan bir 
hücumda top ortaya geldi, Şeref 

Beşiktaşa ilk gölü kazandırdı. İki 

dakika sonra Nobarın ayağı ile bu 
gole mukabele eden Şişli beraber
liği temin etti. Ve birinci devre 1-1 
beraberlikle neticelendi. 

İkinci devrede Şişli takımına 
' Süleymaniyeden İbrahim ile Da -
niş girdiler. Oyun Şişlinin hücu -
mu ile başladı. 

Üçüncü dakikada Beşiktaş yap 
tığı bir hücumda Hakkının ayağı 

ile ikinci bir gol daha kazandı. 

Bundan sonra oyun Şişli haki -
miyeti altına girmeğe başladı. Yap 
tıkları hücumlarla Beşiktaş kale -

sini tehdit ediyorlardı. Nihayet 
on dördüncü dakikada Daniş vası
tasiyle ikinci golü yaparak tekrar 
beraberliği temin ettiler. 

Son bir gayretle tekrar haki -
miyeti alan Beşiktaşlılar dört da -
kika sonra yaptıklaI'} bir hücum -
da Şişli müdafii topu elle tuttu 
ve penaltı oldu, Hakkı üçüncü go
lü de yaptı ve maç da 3 - 1 Beşik
taşın lehine neticelendi 

ikinci küme ma~lan 

Dün Kadıköy Fenerbahçc sta : 
dında ikinci küme maçlaI'lıJldan A· 
nadoluhisar - Kadıköysporla kar -
şılaştı. 

Anadolphisar , baştan nihayete 
kadar hakim bir oyundan sonra 
7 - 1 gibi büyiik hir f'.o"'kla mac.ı 
azandı. 

Kanfık takımlar matt 

Fener stadında büyük maçtaıı 
evvel Hilal - Kurtuluş muhtcliti 
Topkapı - Arnavutköy muhteliti i
le karşılaştı. 

Oyun mütevazin gitmesine rağ
men Hilal - Kurtuluş gelen fırsat-

lardan daha iyi istifade ederek 3-1 
maçı kazandı. 

Her iki takım sahaya tam kad
roları ile çıktılar. Hakem Ahmet 
Ademdi. 

Oyun karşılıklı hücumlarla de
vam ederken Hakkı Hilal - Kur -

tuluşun ilk golünü kaydetti. Çok 
geçmeden Hakkı ikinci bir gol da-

ha yaptı ve devre bu suretle 2 - O 
Hilal - Kurtuluşun lehine bitti. 

İkinci devrede oyun yine müte-

razindi. 18 inci dakikada yine Hak 
kı çok uzaktan çektiği bir şütle ü
çüncü bir gol daha yaptı. 

Bu üçüncü golden sonra Arna
vut.köy Topkapı canlandı. Ve o -

yun Hilal - Kurtuluş nı ıf sahasın 

da oynanmağa başladı. 
Devrenin sonlarına doğru Yan 

ko bir kafa vuruşu ile bir gol kay
detti ve maç da 3 - 1 Hilal - Kur
tuluşun galibiyetiyle neticelendi. 

Kurtuluf - Pera maçı 
Dün sabah Taksim stadında 

gayrifedere klüplerden Kurtuluş i
le Pera hususi bir maç yaptılar. 

Perahlar ikinci takım kadro -
su ile çıktılar. Ve maç 6 - 3 Kur -
tuluşun kalibiyetiyle neticelendi. 

Barutgücü saha.ında 

Dün Bakırköy Barutgücü saha
:sında Halkevleri turnuvasının i -

kinci oyunu Fatih ile Bakırkö~ 

Halkevleri arasında aynandı. 

Her iki takımda da birinci sınıJ 
tanınmış oyuncular yer almışlar -

dı. İlk devrede Fatihliler Hüseyin 
ve Kemal vasıtasiyle attıkları iki 

gole Bakırköylüler Nazım vasıta -
siyle bir golle mukabele ettiler. 

İkinci devrede Bakırköylüler 
Şükrü ve İbrahim vasıtasiyle yap
tıkları iki golle maçı 3 - 2 kazan -
mıslardır. . 
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Yumuşak, Cazip 
Ellere Malik 

Olmanın Sırları 
Sivilceleri Nasıl Geçirmeli? 

EJlerlmiz, \'Ücudümüzün en_ manalı uzu~lan olduğu gibi 
ayni zamanda en çok da goze çarpan yıne bu uzuvlardır: 

Çünkü bu uzuvlar, geçirilen hayatın şeklini, yaşı ve zarafeti 
Üade edt?rler. Bunun için bunlara vücüdumuzun diğer aksa
nu gibi hatta daha fazla itina etmem~ Iizımdır. Elleri yumu
Şak ve cazip bir ~ekilde muhafaza etmenin başlıca dört esası 
Vardır: 

----------..-=il iyi Muhafaza 

B •• ·· ı ·· p d •• 
1 

Bunun için elleri mümkün olduğu 
uzgu u ar esu kadar seyrek olarak ııııcak su ile te-

• 

mas ettirmeli ve hemen çıkarmalı

dır. Asla kireçli sabun kullanmayıp, 
dalma yumuşak sabunlar kullanma
lı ve elleri acele acele nemli havlu 
ile kurulamayıp tamamen ve yavaş 
yavaı kuru havlu ile kurulamalıdır. 
Mutfak i§lerinde lastik, bahçe işle
rinde deri veya süet eldiven kullan
malıdır. 

· Yağlama 

Ellerdeki yağ guddeleri, vücudün 1 
bazı aksamındaki gibi çok değildir 1 
ve mütemadi yıkamalarla elin cildi 

' kuru kalır. Bunun için eller yıkanı-

Ev 
için 

Kadını 
Tavsiye 

l'alanmıı qya 

• bp kurulandıktan SOlll a sık sık yağ
lı kremle yağlanmalıdır. S::ığuktan 

kızardığı zaman da yüze sürülen 
kremlerden sürüp eyle yatmalıdır. 

Fakat kremin tırnaklara dokunma-

Paslanmış ola~ map, kürek ve l
lih .. eşyayı temizlemek için bir mik
tar balmumunu yumuşatarak tuzla 
karıştırıp hasıl olan ruahhitla ojuş
turmalıdır. 

Başka bir usul de paslı madeni ev· 
veli zımpara kağıdı ile oğuşturup ü-
2erine balmumu sürerek patlatmak
tır. z.;,a \almumu, rütubetin, made
nin mesamatına geçip crada birikme
sine mini olur. Esasen demir ve çe
lik eş.yanın rütubetli yerde bırakıl
maması lazımdır. 

Fincanlan temizlemek 

Sararmış olan çay iincanlannı te
mizlemek için ıslak ve temiz bir bez 
parçasını tuza batırıp leke olan yer
leri oğuşturmalı, ondan IOnra da .,.. 
luk su ile çalkalamalıdır. 

~AN 

Kumaşlar 

İ Rağbette 
., ... ~············· .......... 

-- ._,,, ' 
Solucanı 

DüŞürecek 
Tedbirler 

Küçük Çocuklarda 
Solucan Olduğu 

Nasıl Anlaııhr? 

8 illiassa kır yerlerde yapyan 
ve kuyu suyu içirilen çocuk

larda solucan olur. Bunun alimetleri 
şudur: Çocuğun gece dlflerini gıcır· 
datması, nefesinin fena kokması, bur
nunu kaşıması ve hatta havale gel
mesi ve hazımsızlık ~ekmesidir. Ço
cukta solucan oluşu, umumi sıhhati
ne bazan çok, bazan da az tesir eder. 
Iı'akat ekseriya renkleri soluk olur 
ve hırçın olurlar, iştihalan da olmaz. 
Solucanın mevcudiyetini isbat eden 
diğer ıbir vasıta da çocuğun mevaddı 
gaitasını muayene etmektir. Yukar
da sayılan arızalarla beraber çocuk 
solucan düşürmezse emin olmak için 
mevaddı gaitasını muayene ettirerek 
yumurtalarını keşfetmaktir. 

Çocukta başlıca üç nevi solucan o
la bilir: 

A. Ufak iplik parçalan halinde dü
şen uzun solucanlar. 

B. Be§ metreden on beş metreye 
kadar uzunlukta olabilen yuvarlak so 
lucanlar. 

C. Şirit biçiminde l>lan ve yassı 
solucanlar. 

Alınacak tedbirler 
Yukarda sayılan nevıdekı solucan

ları gören annenin yapacağı ilk 1.§ 
vakit geçirmeksizin doktora gidip i
laç almak ve çocuğa muayyen bir di
yet vermektir. 

Sivilcelere Karıı 
Yüzün hatları ve renk güzel oldu

ğu halde hasıl olan dvilceler yUzün 
• • • • bütün güzellik ve jfadesini değişti-

' 

ukardaki resim, koyu zemin üzerine beyaz btnt.kli ipekli bir elbisedir. Orijınal cıhetı, belı- rir. Bu sivilceler gençliğe erme ça-
nin çok büzgülü, eteklerinin bol olutu ve lw.denle etek araınll.ald parçanın, bu lmmtlfln ğından orta yaşa kadar bazı insanlar

açık renkten intihap edllmiı olmaaıdır. BilhaNa baharda yapılan kır gezintileri için rok elverif- da devam eder. Sebebı dahilidir. Bu 

l :,J.: itibarla · t.nzjm etmeL 
""r • u müf1dil ballec:lilebilir. 

Yün Orgü 

Baharlık 

Bir Bluz 

Çok Zarif Bir 

Sokak Kıy af eti 

Küçük Çocuğun 
Gözlerine Büyük 

ihtimam ister 
Çocuk doğduktan bir yaşına gelinceye kadar her sabah 

gö1leıiııin temizlenmesi lazundır. Bunun için de bir 
kahve kaşığı asitboriki bir çay fincanı kaynamış suya ilave 
ederek b~r mahlul yapmalı ve bu mahlwe temiz pamuk batı
rarak gözü o pamukla silmelidir. 

YENlı.EB4J!!çu om~: 
Her nevi etin kızarmamış şekli, hin
di, tavuk eti, sebzeli ve sütlü çorba
lar, rafadan veya başlanmış taze 
yumurta, tereyağı, haşlanmış pata
tes veya patates püresi, ıspanak, ye
şil salata, bezelye, bakla, mercimek, 
havuç, kereviz, marul, bisküvi, reçel 
(yalnız çilek reçeli m~tesna) mem
nu olmıyan bütün meyvalar. 

MEMNU GIDALAR: Biber, har
dal, hindistan cevizi, tarçın, karanfil. 
gibi baharat, turşu, sirke. 

Jambon, av eti, tuzlu ve salamu
ra et, balık, peynir, lihna, 'karna
bahar, ku§konmaz, domates, çilek. 

Şarap, her türlü likör ve kahve 
(yüzdeki sivilceler fazla değilse açık 
çay ve kahve içilebilir.) ,, 

Çocuğun gözleri çapaklarur, kıza-..--·-------------------------
rır veya herhangi bir irıza gelirse 
günlük ihtimamla iktifa etmeyip he
men doktora göstermelidir. Zira, 
sonradan ima olan bir çok kimseler, 
bu ilk devirlerdeki bakımsızlıjın 
kurbar.ıdır. 

Salataların gıda kuvvetleri çok 
olmadığı halde çiy yenildiği 

için terkiplerinde madeni gıda ve A. 
B. C. D vitaminleri vardır. Bunlar
dan C vitamini bilhassa iskorpit has
talığına mini olur ve tedavi eder. 
Fakat yüksek derecei hararete arze. 
dilince kaybolur. Terkibinde C vita
mini olan meyvalar şunlardır: 

Portakal, limon, üzüm, domates ve 
bütün ye§il salatalar ve sebzeler ... 
Bu itibarla her yemekte bu gibi mey
va ve sebzelerin cüter bir faydası da
ha vardır: Terkiplerlnde fazla mik
tarda sellüloz vardır. Sellülozu vü
cut hazmetmez ve kesif blr tortu ha-

linde barsaklara geçtiği zaman baıı
saklar için münebbih vazifesinı görür 

Patates Salatası 
4 kişilik bir aile için fU malzeme 

lizımdır-

250 ıranı hqlanmq patates. 
250 eram " tç bezelye 

Yanm demet dotrarunıı maydancııs 
2 baflannılf yumurta. 

USUL - Patatesleri soyup ince 
ince doğrayarak bezelye ve mayda
nozla karıştırınız. Bir salata üsesi
ne koyup yumurtaları da dilim di
lim yaparak aralanna yerleJtiriniz. 
Uzerine mayonez dökeuk sofraya 
fttiriniz. 
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Şehzade Söylüyordu: 
Olmıyan Bir 
Vasfı Emsal, 

"Aşk Eşi 
Bir Sırdır, 

Cevher, Yakası Açılmamış 
Tasviri Misal ile Bilinmez .. 

"Bu bir evdir ki, imaretleri ha
rap, emelleri nfıyfıp, izzetleri tah
kir, ti'izimleri tasgır olan afetler 
arsası, beliyyeler menzilidir. Her 
kim ki, cihan kasesinden hayat 
şerbeti içti, akıbet ölüm humarı 

görse gerektir. Her kim ki, zaman 
bostanından rahat gülü kokladı, 

elbet diken yarası çekse gerek. 
Hangi ikbal ağacıdır ki, ecel aııı 
bimecal etmemiştir. Hangi cemal 
bağının çiçeğidir ki, ölüm hazanı 
onu yere düşürmemiştir? Hangi 
nakış vardır ki, hadisat tufanı için
de kaybolmuş bulunmasın Hangi 
güzel yüzdür ki, çörçöp arasına 

karışmış olmasın? .. Nice şehriy~r
ların, sanldan vardı ki, bir gün 
düşüp boyunlarını anınla bağladı

lar. Nice padişahların izzet kemer
leri vardı ki, ansızın esir olduk
larında, onları kendi bellerine zin
cir eylediler. Nice bahadırlar olur 
ki, kılıçlarile gerdanları çelinir, 
nice akil müdebbirler olur ki, kd
birlerile haneleri yıkılır~,. 

"Dünya hali böyle gelmiştir; 

gelen gider. Ecel ejderhası Loyle 
doğmuştur: Karşısında bulduhrı.mu 

yer. Dünyanın zehiri tiryak ile ıs
lah olmaz. Yarası ilaç ile felah 
bulmaz. Dünya şarabına gurur, 
seraba aldanmıya benzer. Sıhhat 

hoş nimet idi. Ardından dert gel· 
mese. Yiğitlik güzel ziynet idi: ih
tiyarlık gelip onu yıpratmasa. Y~ir 
vuslatı hoş safa idi: Fırknti olmn· 
sa. Mecazi aşk ta tatlıydı: Eğer 

zeval bulm:ıs:ı.,, 
"Cihanın yok )miş çünkü ~ebatı 

- getir, saki meyi abi hayatı -
ne hoştur hali şul meczubı aşkın 
- çöpe saymaz vücüdü ktıinatı
temennayı hayatctme sen ey can 
- hayat anla hakikatte mema· 
tı! -,, 

C üceler nasıl tercüme edecek· 
lerini kavrıyamadıkları bu 

heyecan şelalesi altında biraz da
ha küçülürlcrken Bafa, sırmalı bir 
kadife yastığa yanını vermiş, ha· 

şını bir eline dayıyaralc şehzadeyi 
seyre girişmişti. Onun, bu dunı
munda, oyuncağını kapıp koyu· 
vermiş bir çocuk neşesi vardı. 

Şehzadenin cezbeye tutulduğunu, 

heyecan ifratından şuurunu -bir 
an için - kaybettiğini ve onu bu 
hale koyan kuvvetin de, kendi gu
zelliğinden ibaret bulunduğunu 

anlıyordu. Fakat, gururla karışık 
olan bu neşe içinde, derin derın 
mülnhazalar, hatta heyecanlar da 
geçirmekten geri kalmıyordu. Çün
kü şehzadenin meçhul bir dille 
haykırdığı sözlerden yüreğine 

müphem, fakat sürekli hazlar dö
külüyordu. Hissine mağlup deli -
kanlı, ayni zamanda, gözüne çok 
güzel görünüyordu ve bu görünüş 
te, yüreğine ayrı bir tat döküyor 
gibiydi. 

Onun söylediğini anlamamakla 
beraber, aşk mevzuundan böyle 
heyecanlandığını biliyordu, hatta 
aşktan bahsettiğini de hissediyor· 
du. Çünkü vakur ve mağrur bir 
Osmanlı prensini, ancak o mevzu 
ve ancak bir güzel kadın, böyle 
mecnuna çevirebilirdi, deli deli 
söyletirdi, Onlan başka bir kuv
vetin gururdan, kayıtsızlıktan çe
kip çıkarması kolay değildi. 

Bafa, işte bu düşüncelerle ve 
bayıltkan bir mahlıit halinde yü
reğini kaplıyan çeşitli tatların 

tazyiki ile hulyalı bir an yaşarken 
şehzade Murat, her iki cüceyi ya· 
nına çekti, ağlar gibi gorünen, fa
k at pek kuvvetli akseden bir ses· 
le onlara anlatmıya koyuldu: 

- Aşktan anlıyanlann hayatı 

nasıl teliıkki ettiklerini söyledim, 

şimdi o olgun insanların aşkı da 

nasıl anlad ıklarını söyliyeceğim, 

kulağınızı iyi açın : "Aşk, eşi olmı· 

yan bir cevherdir: Anın vasfı cm· 
sal ile denilmez; aşk, yakası açıl
mamış bir sırdır: Anın tasviri mi
sal ile bilinmez. Aşıkların dili al
tında sözler vardır ki, dudak ona 
mahrem olmaz. Aşk ehlinin, gö· 

ğüsleri içre nefesler vardır kl, 
dem ana hemdcm olmaz. Aşk, bir 
zahirdir ki, örtülmez. Aşk, bir sır· 
dır ki, açılmaz. Aşkın kimseyle 
karı olmaz. Aşk aynası jengiıri ol· 
maz. Aşk, serazadcleri bende eder. 
Aşk, başları yüksekte duranları, 

efkende eder. Aşk, efsane ve cf· 
sun değildir. Aşk san'atı herdun 
değildir. Her aşk davası eden aşık 

olmaz, her muhabbetten dem vuran 
sadık olmaz. Aşk bir kimyadır, 

anın mad,ıni can olur. Aşk bir cev· 
herdir, anın mekanı kan olur. Aşk 
bir zevktir, anın da başka bir diJi 
var. Aşk, bir şevktir, anın da ay· 
n ehli var. Aşk, bir coşuştur, a
nın da şeydalan var. Aşk, bir ta· 
şıştır, anın da deryalan var. Her 
gönül ki, aşka hane ola: Bela oku· 
na nişane olur ve her gönül ki, 
muhabbete makam ola. Mihnet an
da müdam olur.,. 

Ve birden Bafanın yanına koş
tu, iki elini yakaladı: 

- Sen, sen, dedi. Benim için 

hüdasın. Gönül bağını lutfun rüz. 
gariyle mamur kıl. Gan gülizarmı 

muhabbetin havasiyle pür nur kıl 
Gönül çocuğuna bakışlarınla ver
diğin dersi daima ezber et. Can 
bülbülüne tattırdığın şekeri kerem 
eyleyip mükerrer et. Ruhumun 
sarhoşluğunu müdaın et. Aşk ah
tını, aşk peymanını berdevam et. 
Vuslat camını dolu sun, dolu sun. 
dolu sun!. 

G aliba tuttuğu elleri öpmek te 
istiyordu. Fakat bu işi yap

madı, yapamadı. Çünkü şiddetli 
bir titreme geçirir gibi oldu, göz
lerine garip bir bulantı, yüzüne 
acıklı bi1it,renksizlik geldi, hazin 
bir dermansızlık içinde belli belir· 
siz sallandı, sonra yere yıkıldı, ağ
zından köpükler saçıla saçıla kıv
ranmıya, fasılalı ihtilaçlar içinde 
çırpmmıya başladı. 

Cüceler, yıldırımla vurulmuş gi

bi durdukları yerde kalıvermiş • 

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

.... _ Yazan: Kerime Nadir 
Sabahleyin uyandığım zaman, Şerifi ayakta 

buldum. Pencerenin önünde durmuş, bala dm· 
miyen ve rüzgarla beraber yağan yağmura ba
karak bir şeyler mırıldanıyordu. Kahvaltımızı, ok· 
§amdan kalan peynirle ekmek teşkil etti. O giin ak· 
şama kadar öteden beriden konuştuk. Aradasırada, 
ev sahibi de sohbetimize karışıyordu. Fakat Şerif, 
bir türlü bu adamla geçinemiyor; ki'ih sözlerini ke· 
serek, kah fikirlerini pek saçma bulduğunu söyli
yerek, ihtiyar ermeniyi kızdırıyordu . O da, ona ok
kalı küfürlerle karşılık verdikçe. konuşmamız adc· 
ta, kavga şeklini alıyordu. 

O gece, uykumun arasında ulumıya benziycn ga. 
rip seslerle uyandım. Teliışla yerimden fırlayıp, ne 
olduğunu anlamak için etrafı dinleyince, bu sesle
rin, Şerifin yattığı yerden geldiğini farkettim. 
Hemen kibriti çakıp, mumu yakmıştım. Sonra, uy
kulu gözlerimi oğuşturarak, o tarafa baktım : Şerif 

oturmuş, yırtık paltoyu başına almış, ellerini bn§ı· 
na vura vura, ağlıyordu . Öfkeyle: 

- Şerif! Diye bağırdım. 
Birden yerinden sıçradı. Paltoyu başından atıp: 
- Ah HalUk Beyciğim .. Neden Cıyandın?.. Diye 

sordu. 
...:_ Elinin köründen, dedim. Nedir, o yaptığın? .. 

• Ne ağlayıp, duruyorsun? .. 
- Nasıl ağlamam? .. Bir rüya gördüm .. Jstanbu· 

lu .. Beb'cği gördüm .. O, eski güzel günleri gördüm .. 
Nasıl ağlamam Beyim?.. Nasıl ağlamam? .. 

- Hay Allah müstahakkını versin! .. Odümü pat
lattın canım!. . Oyle 'bağıra, çağıra ağlanır mı?. 

- Ne yapayun efendiciğim? .. Kusuruma bakma!. 
Gürültü etmemek için de, o kadar kendimi tuttum .. 

- Allah için! .. Eğer tutmasaydın, demek ki, bü· 
tün köy halkı, evin önüne toplanacaktı! .• 
Şerü, artık sustu. Ben de tekrar uykuya daldım: 
Ertesi sabah, uyandığım zaman, havanın açrnıs 

TEFRiKA No. 41 ...... 
olduğunu gördüm. Şerif te memnuniyetini gizllye
miyordu. Hemen ermeniyi çağırıp, o gün yola çık· 
mak istediğimizi söyledim ve eline bir kaç para sı· 
kıştırıp, yiyecek ve tütün almasını ve bir araba te
darik etmesini tenbih ettim. 

lyi bir tesadüf olmuştu: Beni köye getiren ara
bacı, bir iş için buraya geldiğınden, ikimizi de "Ba
gatol,, a götürecekti. 

Biraz sonra, hem ev sahibi ermeniye, hem de, 
arabacıya istedikleri paralan verince, cebimde 
(1250) rubeleden fazla para kalmadığını gördiim (1). 

Şerif, benden daha fakirdi. Çünkü ermeniyle çe
kişe, çekişe ettikleri pazarlıktan sonra, avucunu 
göstererek ağlıyan bir sesle: 

- Bunlar adeta insanı soyuyorlar.. Bak (730) 
rublem kaldı, dedi (2). 

Oğle yemeğinden sonra, yola çıkmıştık. Iki saatte 
"Bagatol,, a geldik. Istasyon civarında arabadan 
inerken, arabacı dedi ki: 

- Sizin gişeye yaklaşıp, bilet almanız tP..hlikeli 
olur .. Zira her gişenin yanında bir polis bekliyor .• 
Paralarınızı verin de, ben size alayım .. 

Ben, bu fikri pek isabetli buldum. Lakin Şerif, 
kulağıma eğilerek: 

- Sakın ha, bu herife para vereyim deme! .. Kim· 
bilir, nenin nesidir? .. Alıp savuşur, dedi. 

Gülmekten kendimi alamıyarak, onu temin 
ettim: 

- Sen, merak etme.: Zaten biz de, arkasından 
gideceğiz .. Bir yere savuşamaz .. 
Şerif, iç cebinden çıkardığı bir çıkını dikkatle 

çözdü. Jçindeki paralan parmağiyle karıştırarak: 
- Acaba, ne kadar vereceğiz? .. Diye sordu. 
- Bilmiyorum .. Gişeden anlaşılacak!. 
Arabacı yanımıza sokulmuştu. 

- Tren yanm saat sonra gelecek, dedi. Kacmcı 
mevki alacaksınız? •• 

lerdi. Ne yapacaklarını bilemiyor
lar, korkudan tepreşemiyorl::ı.rdı. 

Bafa da, endişeli bir hayret için
deydi, titriyor ve sessiz, sessiz göz 
yaşı döküyordu. Fakat şehzadenin 
hızla sakinleştiğini, uyur gibi bir 
duruma büründüğünü gorunce, 
yerinden kalktı, onun dudakların
daki salyaları mediliyle sildi, ba
şını kendi dizine yatırdı, parmak· 
larile saçlarını taramıya ve cüce
lerle - fısıldaşır gibi - konuş

mıya girişti: 

- Zavallının sar'ası da varmış. 
Biraz heyecanlanınca, uğursuz il· 
lct kendini hatırlattı. Lnkin me· 
rak edecek şey değil, hafif. Biraz
dan bir şey kalmaz, güle güle kal
kar. Siz, kimseye bu gördüğünüz 
sahneyi söylemeyin, bana ve şeh
zadeye sadık kalın. 
Doğru söylüyordu. Murntta 

- babasının gece gündüz sarhoş 
yaşamasından olacak - sar,.a ille· 
ti vardı. Seyrek olmakla beraber, 
o illetin darbelerinden müteessir 
oluyordu, ıztırap çekiyprdu. O gıin 
de fazla heyecandan, yahut şahla
nan iştihasını tatmin edememek-
ten, bu illet tepreşivermişti. Bü
yük bir sır olarak saklanmasına 

rağmen Bafaya, cücelere - ilk 
tanışma saatleri içinde - mün
keşif olmuştu. 

IŞTIHASIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞiŞKiNLiK - BULANTI • 
GAZ - SANCI. MiDE BOZUKLUGU - DiL ·BARSAK 

AT ALETi - iNKIBAZ - SIKINTI - SlNIR 

ve bütün mide ve barsal< rahatsııhklarına liarıı 

Bafa, dizine yatırdığı genç ba
şın hafif surette terlediğini, yan 
açık gözlerinde hayat ve ~ur 
lem'alan belirmeğe başladığım, 

sıkılmış parmakların açılmıya yüz 
tuttuğunu görünce, dudaklarına 

bir şefkat tebessümü çizdi, uya -
nacak hastanın sarsılmış idrakıni 
o tebessüm içinde yıkamıya ha· 
zırlandı. Çünkü şehzadenin şu 

vaziyetten sıkılacığını anlıyordu, 

onu güler yüzle karşılayıp, üzün
tüden kurtarmak istiyordu. 

HASAN MEYVA OZU 
l<ullanını. 

l\fide icin Jıcr yemekten sonra l • 2 tatlı ka~ğı yanm bardak su içinde 
ve mü;hil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 • 2 çorba knşı• 
ğı yarım bardak su iç.inde köpürterek içmelidir. HASAN l\IEYVA OZU 
Avrupa ve bilhassa Jngiliz meyva tuzlanndan daha yüksek olduğu kat'i· 

;yetle s:ıhittir. Buna rağmen Avnıpa meyva özlerinden beş misli daha u
cuzdur. IIASAN l'\IEYVA OZU yalnız bit türlü olup şckcrsizdir \'C çok 

köpür Ur 

Doğru görüyor ve doğru sezi
yordu. Nitekim şehzade de, uya
nınca onun sezişindeki isabeti İS· 
pat etmekten geri durmadı, muz· 

Şişe 30 iki misli 50 Dört misli 80 kr. 

tarip ve mahçup ellerile yüzünü 
kapadı, "Eyvah, eyvah!,, diye in
lemeğe koyuldu. Hastalığının bôy
le çarçabuk Bafaya mekşlıf olma· 
sından utanıyordu. Iztırap duyu • 
yordu. Fakat Venedikli zeki kız. 

dudaklarını onun kulağına yaklaş
tırdı, sar'ayı değil, ölümü uzak • 
!aştıracak bir sesle fısıldadı: 

Muhabere ve Münal<ale Vel<aletl lstanbul Elektrik 
lıleri Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 3609.56 Uç bin altı yüz dokuz lira elli altı kuruş 
olan 44 adet dış ve 44 adet iç otomobil lastiklerinin 15/ 51939 Pazai'"tcsi 
günil saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. • 

Eksiltme Metro handa 5 inci katta toplanan komisyonca yapılac"lkt1r. 
Bu işe aid şartnameler Metro handa 7 inci katta Levazıtn müdü n-
den parasız olarak dağıtılmaktdır. 

- Siz, beni sevecek, ben, sizi 
lsteklilerin 270,72 iki yüz yetmiş lira ye mış IH kUruşluk--mu 9.kka t_ 

teminat ve kanuni vesaikle mezkur Miln ve saatte komisyona murncr.ut· 

sevecek! - ~- "" ları ilan olunur. (2840 ı 

Murat, iliğine kadar süzülen bu 
şifa kevserinin kaynağına dudak

larını kapamak ihtiyaciyle yeni 

baştan sar'amsı ihtilaçlara kapıl

mak üzereyken kız, bu sahnenin 
de şahidi olan cücelerden birini 
işaretle yanma çağırdı: 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Haseki hastanesi tedavi kliniğinde yapılacak 3305,38 lira keşifli ha

rici tesisat işlerinin 8.5.1939 Pazartesi günü saat 15 de rektörlükte açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

(Devamı Var) 

İsteklilerin en az 3000 liralık bu gibi işler yaptığına duir İstanbul 
Vilayetinden vesika almaları ve 248 liralık teminat vermeleri, ticaret 
odası vesikasını göstermesi lazımdır. 

Liste ve şartname her gün rektörlükte görülür. "2706,; 

Birbirimizin yüziıne baktık. Ben mırıldandım: 
Uçüncü! .. "Noy Nikolayiski,, ye!. 

- Pekala! .. Ikiniz için 70 ruble verin .. 
Arabacıya paraları saydık. Beş dakika sonra, bi· 

}etlerimiz alınmıştı. Ne çantam, ne bavulum vardı. 
Şerif te. ayni vaziyetteydi. Bekleme yerinde bir 
kanapeye ilişerek, yarım saatin dakikalarını say· 
dık. Nihayet trenin sesi duyulmıya başlamıştı. Ak
şam yaklaşıyordu. 

Şerifin kolunu dürttiim: 
- Senin, nüfus tezkeren var değil mi? .. 
-Var ... 
- ismin ne? .. 
- Canım ismimi bilmiyor musun?~ 
- O ismin değil! Yenisi! .. 
- Ha!.. Dur bakayım .. Unuttum, gittı .. 
- Işte buna diyecek yok doğrusu.. Demek sana 

bir memur ismini sorsa, unuttuğunu söyliyeceksin .. 
- Sahi! .. lyi ki, aklıma getirdin.. Bir bakayım 

bele! .. 
Şerif, böyle diyerek elini koynuna soktu; bir müd

det iç ceplerini aradı, taradı. Nihayet, dörde bii· 
külmüş, eski, pis bir nüfus tezkeresi çıkardı. Bur· 
nundan soluyarak: 

- Hay me!Un, nerelere de saklanmış! Diyordu. 
Kağıdı alıp açtım; fakat açmamla, hayret içinde 

kalmam bir oldu. Zira, bu nüfus tezkeresi "Fatma 
Hacer,. isminde bir kadına aıtti. Serifin vüzüne 
bakarak: 

- Bu ne? Dedim. 
Teliışsız: 

- Ne var? Dedi . 
- Ne olacak? Sen kadın mısın?_ 
- Yooo! .. 

- Oyleyse, bir kadının nüfusunu neye aldın?.: 
- Anlamadım! .. 
- Canım buradaki isim Fatma Hacer.. Ya bu-

nun, bir kadın ismi olduğunu anlarlarsa!.. 
- Adam sen de! .. Kim anlıyacak? .. ismim öyle 

deyiveririm.. Ben, onu bile elime geçirinciye kadnr 
neler çektim!.. Kadınını, erkeğini, düşünecek vak· 
tim var mıydı?. 

Bu sırada, tren geldiği için nüfus tezkeresini eli
ne tutuşturup, hemen yürüdüm. O da, arkamdan 

geldi ve tenha bulduğumuz, üçüncü mevki vagon· 
!ardan birine daldık. ı 

Gözlerim, hep polislerde ve memurlardaydı. Kal
bim, bir türlü müsterih olamıyordu. Biraz sonra, 
kampana çaldı ve tren hareket etti. Bulunduğumu2 
vagonda, bizden başka, okuduğu romandan Rus ol· 
duğunu tahmin ettiğim şişman bir madam ve kdşe
de uyuklıyan, yaşlı bir erkek vardı • 

Tren süratini arttırdığı zaman, başımı pencere 
tarafına çevirerek etrafı seyre daldım. Güneş al· 
çalmıştı. Kasaba uzakta, ince bir sis altında kayboe 
luyor ve uçsuz, bucaksız boz kırlar arasında yıldı· 

nm gibi yol alıyorduk. 
Şerife bu güzel manzarayı göstermek için, kolu· 

nu dürttüm: 

- Bak! •. Geçtiğimiz yerlerde ne bulunmaz gü· 
zelllkler var.. _ , 

O, başını bile çevirmeden homurdandı: 
- Benim memleketime hiç bir taraf benzemez.: 

Çorak arazinin güzellik neresinde? .. 

- Senin de, hiç bir şeyden anladığın yok, dedim 
ve yine uzaklara daldım. Bu aralık bir memur gö· 
rünmüştü. Evvelfı madamla, diğer yolcunun, sonra 
bizim biletlerimizi muayene etti. Ve diğer vagona 
geçti. Çok sürmeden bir istasyonda durmuştuk. Bir 
sürü Tatar kızı, ellerinde sepetler, bakraçlarla, süt, 
yumurta, tereyağ, ayran vesaire satıyorlardı. Şeri· 
fe bir şey isteyip, istemediğini sordum. 

- Fena olmaz, dedi. Bir ayran içelim. 
Mavi gözlü bir Tatar kızının uzattığı ayranları 

başımıza diktik. Bu sırada şişman madam da pen
cerenin önüne gelmiş ve alış verişe başlamıştı. 

Şerif bana, onu işaret ederek: 

- Şu kanya da nasıl ayran yetişecek bilmem? 
Diye fısıldadL 

(Devamı v ar) 

(1) 1917- 18 senelerinde Slblrvnnın 11J.oni Nlkolayski-o ta· 
rannnndakl beyaz Ruslar bnskumandnnlan Amiral sKol 
cak• ın rublesini kullanıyorlardı. (25 ruble = 100 kuruş) 
ckaplkıı in hiç iUbnn kalmamıştı. 

(2) Gerek nraba ücretlerinin ve gerek sıl!Jnılan evlerin 
kirasının fıihlş oluşu, bir esirin k:ıçmasınn h izmet cttlkle· 
...tnnı>n crüsveb mahiyetinde bulunması sebebi lif' idi. 
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Halid Uyumuyor, Çalışıyordu ~ DALGIC ALI 1 
~ Yazan : Halikarnas Balıkçısı ~ 

Tesadüf Karşısına Kendisi Gibi Bir Kara Yüzlüyü, 
Manavoğlu Nevres Denilen Düztabanı da Çıkarmıştı 

~ ~ 
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S üngerci ~ayıklarmın onu. al
tı ay surecek olan seferle

rine hazırlanmışlardı. Günün a
ğarmasına üç saat kala, kayıkları
na bineceklerdi. Siıngercilerin o 
gece çoğu, hiç göz yummamıştı. 
Evlerinde uyuyan çocuklarının 

yüzlerine bakakalmışlardı. Yürek
lerinde hem ayrılışın acısı, hem 
de denize açılışın heyecanı vardı. 

lar, şeytan kuleleri, mavi pençe
ler uzerinde hoplaşarak kayadan 
kayaya seyirtiyorlardı. Deniz yti
ztine yakın deniz memeleri kayı
yordu Kenarları leylaki şeritlile
ri, sırtlan kırmızı bcneklileri var
dı. Açılıp kapanıyorlardı. Golge
lerınde kırmızı, ve yeşil, siyan. ve 
lôcıvert balıklar yuzüyordu. Bu 
şeffaf kubbelerin altından tel 
tel suzt.ilüyordu. 

Vahdcttinin has hendesi Refik 
te kesei hümayunun ağzını açmış
tı. Artık tutumluluğunu unutmuş
tu. Sağa, soln pnra, hediye saçı
yordu. El altından çığırtkanlık 

Yapıyor, ilerisi için önüne gell!ue 
Paye, mansap, rütbe, mevki atlı -
Yordu. İttihatçıların yüz verme -
diği paşaları, beyleri dolı:ı~ıyor, 
aldatıyor ve saraya toplamağa uğ
raşıyordu. Tez elden epeyce bece
riklilik göstermişti. Emin, 1\Iusta
la Natık, Kiraz Hnmdi, Kürt Ham
di, Remzi gibi paşa kıyafetlileri 
Vahdettine kul etmiş, ocağın fesat 
halkasına diz çöktürüp boyun eğ
dirmişti. 

Biz şimdilik, Vahdettinle kul 
\re kölelerini, kaynattıkları Cescıt 

\'e melanet kazanının başın·la bı
rakalım, biraz da kapiten Halidin 
Yuvasını dolaşalım: 

H nlit, yuvasında çöreklenmiş 
ve uykuda değildi. Çalışı -

Yor, hem de geceyi, gündüze kata
rak, mnddi ve manevi bütün kuv
vetlerini harcıyarak çalışıyo:-du. 

Bütün düşüncesi, bir an evvel da
mat paşayı sndrazam yaptırmak
tı. Bu sırmalı ahmağın burnuna 
altın bir halka, boynuna yaldızlı 
bir yular tnkmaktı. Sonra da, ken
dine istediği gibi uydurup bir ala 
oynatmaktı. Vahdettini aldattığın
dan, Fransız dostluğuna el ve bel
bağlattiğından katiyen emindi. An
cak, padişahın Feridi sadrazam 
yapmakta ağır davranışından bi
raz sıkılıyor, şüpheleniyordu. He
le bu işin tezleştirilmesi için . Re
fik ve Zeki nezdinde yaptığı tesir 
ve teşebbüslerin, vaatlerin taze -
lenmesinden başka bir netice ver
ınemesinden ı. .. 7 .. ~ uunenryordu. 
Tillıaeffini elden kaptıracağım, sa· 
ray kapılarının yüzüne kapanaca
ğını hiç hatırına bile getirmiyor
du. O, yalnız Vahdettinin, ayan 
reisinin teşvikine kapılarak, da
mat Feridin sadrazamlığı için ver
diği sözü tutmıyacağından biraz 
korkuyor, endişeleniyordu. 

İşte nihayet korktuğundan da
ha beterine uğramıştı. Bir taraf
tan, İstanbula gelen Yıldırım or
duları grubu kumandanı Mus1 afa 
Kemal Paşanın, bizzat Vahdettin

le temas ve müzakerelerde bulun
duğunu, diğer taraftan da İngiliz
lerin sarayda kazandıkları muvaf
fakıyetleri haber almıştı. Bu iki 
haber de Halit üzerinde gerçekten 

bir yıldırım tesiri yapmıştı. Mus
tafa Kemal Paşanın teşebbüslerin

den ve hele Vahdettini tesir ve 

nüfuzu altına alacağından çok kor

kuyordu. Kıvranıyor, sağa sola 

baş vurup çırpınıyordu. Mustafa 

Kemal Paşanın, Tevfik paşa kabi· 

nesine itimat reyi verilmesi içlıı 

mebusan met·lısınde yaptığı teşeb
büslerden başlnyıp İzzet Paşanın 
konağuıdn yap!lan içtima ve mü
zakerelerden ve bilhassa paşanın 
Antep ve Urfa taraflarındaki 

halkı siüihlandırmak vesaire glb! 

bazı gizli teşebbüs ve faaliyetlerin
den bahis ile, espiyonluk yapıyor, 
Vahdettin\ yzerinde kuvvetli bir 
tesir uyandırmasa uğraşıyordu. 

T am bu esnalarda, tesadüf 
Halidin karşısına meşhur 

Manav oğlu Nevresi çıkarmı~tı. 
Bu iki soysuz, ilk karşılaşışların
da birbirlerile atıcı gözle bakış
mışlar, koklaşmışlar ve pek ;;abuk 
anlaşmışlardı. 

Nevres, Halidin tam aradı~rı tip
te bir adrundı. Küçücük boyuna 
göre anlayışı, şeytanlığı yerinde 
ve silahı belinde bir komitacıydı. 
İyi yaşamak, para, paye kazan -

mak peşindeydi. Halit, bu yertlen 
yapma fcsatçıya hemen açılmak
tan çekinmemişti. O güne kadar 
yaptığı bütün teşebbüsleri, kazan
dığı muvaffakıyetleri birer bırer 

anlatmıştı. Maksat ve düşüncele
rini de az çok açmıştı. 

O sıralarda yalıyacak bulaşık 

bir kap, sığınıp sokulacak ki.ılh.i 
bir ocak arıyan bu uğursuz duı.
taban da, Halide can ve yürc.?k~e 

sığınmış, dört elle sarılmıştı. Ha
lidin kendisine karşı gösterdiği sa
mimiyete, yaptığı maddi muave -
nete, nereden ve kimden öğrendiy
se, Mustafa Kemal Paşanın teşeb
büslerini haber vermekle muka
bele göstermişti. Iki kafadar, ar
tık başbaşa vermişler, ayni mak
sat ve gaye uğruna çalışmıya baş
lamışlardı. 

O gün tanışıp bağdaştıklarının 
tam on beşinci günuydü. İki salta
başı, öğleye doğru Tünel Hanın -
daki yılan yuvasında yine birj~ş
mişlerdi. 

Halit, o gün pek tasalı ve rlahn 
açıkçası çok yaslıydı. Vahdettmin 
Mister Hutson, Voord Pirayis ile 
yaptığı mülakatları, amiral ( Vep) 
vasıtasiyle ve telsizle Londraya 
gönderilen telgrafı bütün teferni
atiyle bir gün evvel öğrenmiş!L 
Ona bu haberi, Kıbrıslı Necati a
dında hem İngiliz ve hem de Fran
sız istihabratında gizlice çalışan 
ilci yüzlünün biri getirmişti (1). 

Halit, bu habere ilkin ~k ınan
mamıştı. İngiliz istihbaratı tara -
fından uçurulmuş bir balon .;an • 
mıştı. Fakat bir kaç memuru bir
biri ardına ayni haberi getirince, 
aklı başından gidivermişti. Hele 
0 gün sabahleyin, telaşla yazıha
neye gelen K. Mailyanın, bu ha
beri teyit ve tevsilc edecek mahi
yette malUmat getirmesi, Haliclin 
bütün Ümitlerini kırmış, hülyala
rını aıUUta ~·~ 

Bu kadarla iş bitseydi neyse. 
Hiç şüphesiz, pek yakıııda 

bu kara haberi Paristekiler de 

duyacaktı. İşte o vakit şerefi kı
rılacak, mevkii de sarsılacaktı. O

nun için vaziyet çok ehemmiyetli 
ve tehlike~iydi. Çünkü, yaptığı 
mülakattan sonra, padişahın Fr:ın
saya karşı beslediği dostluğun, sris
terdiği temayülün hakiki ve iti
mada değer olduğunu ısrarla yaz
mıştı. Bilahare verdiği, birbirini 
tamamlıyan haberlere de biraz 
fazlaca yalan karıştırmış, bilhassa 
sitayişle bahsettiği damat Feridin 
Fransız muhipliğine, Farisi baya
ğı inandırmıştı. Elbette tasalanır
dı. Bir çok Fransız Zabitlerinin 
bile imrenip özledikleri, iştiyakla 
gözledikleri bir memuriyetten cty
nlmak kolay mıydı ya? .. 

Halide yalnız tasalanmak değil 
de gerçekten karalar giyinip y;ıs 
tutmak bile azdı. Çünkü, 1stanbul
da o vakitki yaşadığı debdebeli 
hayatı, sürdüğü saltanatı o rüya
sında bile görmemişti ve gÖredıez
di de. 

Eline verilen hatsiz salahiyet ı•e 
hesapsız para ona neler temin et
memişti ki... El altından ötekine 
h_~r.~kine göz dağı vermek, başör
tulu ve kibarca dolandırıcılık et
mek suretile az mı para kazanı -
yordu. Vaktin hatırlı, sayılı ki -
barlarından pek çoğunun sevgi ve 
saygısını kazanmıştı. Sultanlar-
dan, şehzadelerden, damat paşa 
ve beylerden, sultan zadelerden 
bir çoğunun pek samimi dostu ol
muştu. Zamanın kıyıda köşede 
kalmış, ittihatçıların ihmaline uğ
ramış devlethilerinin hemen ek -
serisiyle teklifsizce yarenlik edi
yordu. İşi dostluk ve yarenlik ile 
de kalmıyordu. Her birerlerinden 
ayn ayn ve değerli hediy~cik!er 
de büküyordu. Hükumetle iş yap
mak teşebbüsünde bulunan Fran
sız müteahhitlerine de tellallık e
diyor, bu yüzden de bir hayli vur
gunlar vuruyordu. 
Beyoğlunun, Kadıköyünün ve 

hele Büyükadanın gizli fuhuş ve 

zevk yuvalarındaki rezaletlerini 
ve ... hep olduğu aile faciaları~ 

muvaffakıyetli birer gönül mace
rası addediyor, bu sahada da :ıla
bildiğine gidiyordu. Bütün bun -
ları kazandıran, yaptıran bir me

muriyetten ayrılmak korkusu el
bette ki, adamcağızı kaygılandırır, 
tasalandırırdı. 

K apiten Halidin içini kemiren 
derdini tubii, Nevres bil -

miyordu. Efendisini böyle düşün
celi görünce, bir kompleman ya
pıvermişti: 

- Ne o, kapitenim. Canınız bir 
şeye mı sıkıldı? .. 

Halit, ateşler içinde yanan ve 
uğuldayan başını sallamış, aJdığı 

kara haberleri olduğu gibi Nevre
sin onune sıralamıştı. Sonunda: 

- Akşam. damat Ferit paşaya 
da gittim. Keşke gitmez olaydım. 

O, budala da büsbütün keyfimi 
kaçırdı, padişah kat'i olarak ln -
gilizlerle uyuşup, anlaşmıştır, di
yemem. Fnkat, teessür ve teessüf
le görüyorum ki, onlara karşı kuv
vetli bir temayülü var. Bu hadi
seye, benim başvekalete tayini -
min gecikmesi de başlıca sebep
lerdı:ın biri olmuştur. Iktidar mev
kiinde bulunmuş olsaydım, Fran
say la derhal anlaşıvcrmekle, hün
karı emrivaki karşısında bulun -
dururdum, dedi. Üç saatten fazla 
görüştük. O da ben de mütema -
diyen içtik ve içtikçe de içlendik. 

(Devamı var) 

(1) Pantikyanın Fransızlar arasınd!\ 
çalı~tırdığı gizli elemanlardan biridir. 

Otuz, kırk kadar tayfanın ef! er
kencisi Ali gidip, arkadaşlarının 

kapısını yavaşça tıkırdattı. Sün • 
gerciler, yumuk yumuk uyuyan 
çocuklarını uyandırmanıağa gay
ret ederek, onların yüzlerini öp
tüler. Kapının eşiğinden çıkarken, 
artık bir daha o eşiği tersine ge

çip geçmiyeceklerini bilmiyorlar
dı. Beyaz badanalı evccğizlerine, 
bahçedeki mandalin ve portakal 
ağaçlarına, yol dönemecinden bir 
son bakış saldılar. Ve ağır adun
larla limana vardılar. Kayıklarına 
bindiler. 

Hemen küreklere yapıştılar. A
yakta, ve göğüslerile ite ite çekı
yorlardı. Süngerci kayıklarının 

keskin karineleri limanın cam gi
bi sathında beşiklenen yıldız akis
leri üzerinde kayıp açılıyordu. Da-

zan arkalarına dönüyorlnrdı. Gök
lerde Kutup Yıldızını aradıklıı.rı 

zaman onu, ne kadar kolay bulur-

larsa, kendi evlerinin penceresin
de yanan kırmızı ışığı da ôylece 
buluyorlardı. Bir an gözleri o kır
mızı noktaya takılı kalıyordu. Mı

şıl mışıl uyuyan çocukları, hayal
lerinden geçiyordu. Sonra yine 

gözleri, açık denizlere doğru dö
nüyordu. 

Ş afak Akçabük dağının arka
sında, ayak ucuna kalkarak, 

dağ omuzundan yeryüzüne gülüm
süyordu. Bembeyaz Halikarnas -
Bodrum şehri denizden doğan bir 
şiir gibi kıyı boyunca ağardı; ve 
bütün güzelliğiyle ışığa uyandı. 
Deniz şehre ayna oldu. Geceleyin 
birer loşluk halinde, denizlerde 
hayal meyal salınan adalar sar.ki 
denizin mavi koynundan ayrılan, 
ve tan ışığını ayakta seliımlıyan 
pembe duvaklı gelinlerdi. Bunc-a 
denizcinin göğüsleriyle itilen kü
rekler kalkıp indikçe, ışıkta ka
natlar gibi çakıyorlardı. Sağda, 
değirmen burnunun kilisi aklığı, 
solda Tavşan burnunun testi top
rağı kızıllığı, gerideki ufukta eri
yordu. 

Uzak dağ yamaçlarının bütün 

Ilk dalan Aliydi. Zaten her şey
de erken davranırdı. Gövdesi de
nize düşünce bir gümbürtü oldu. 
Denizin yuziıne şampalar gibi fı
şıldıyan, ışık hal.kalan yayıldı. En 
iç halkanın o fırdolabı dolannuş 
alaimisemanın bağrından sanki bır 
deniz ilahı doğmuştu . Dalgıç Alı

nin berrak ve açık mavi sırça göv
desi nur halesinden kurtularak, 
derinledikçe leyliıki bir bilhlr o
luyordu. Fakat birdenbire bir çığ
lık koptu. Kayıktan kayığa bora 
geliyor diye çığrışıldı. Hattıüstti
vadan kopup gelen bir kıble ke
şişleme sayklonu Ege kıyılai'ına 
yetişmişti. 

* B ütün kayıklar zindan gibi 

-J o körpe otlannın ve çiçeklerinin 

L O k M A N :·:-.-.:·:·:·:·:·:-:~ ~hr..ııu p{.ifür pü#Ur eınrren ııa
~'!ix~:::::::O:i::::::;:;:~ yı ruzgArı, denizin yüzünde mavi 

bir karanlık içinde boca
alabanda Bodruma doğru uçuyor
lardı. Yahut oraya gittiklerini sa
nıyorlardı. Dümendekilerin pek 
kuvvetli, pek metin, ve pek cesur 
ve pek zeki olmaları lazımdı. Bir 
kaç yüz fırtınayla düello etmiş 
bulunan ellilik Murat kaptan, A
linin kayığını idare ediyordu. Bir 
aralık bütün ipler, kapkara bir 
tünelin içinden uçan bir ekspres 
lokomotifinin düdüğü gibi çığlık
lar saldılar. Murat kaptan Alinin 
köpeşteden devrildiğini gordü. 

Ötekilere panik verdirmemck 
'ıçın 5CS çıkarmadı. Fakat o anda 
gözlerinden akan tuzlu sular, yu
züne yediği deniz püskürmelerin
den ibaret değildi yalnız. 

;:.~ .............. -... . . •···•·• ... -. . ., ... · .. ·.·~ 
:·:·:;:·!;~·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·~ M • • .. mavi snğnaklar yürütüyordu Ba-
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<!!> G C!J T L E R i ~~~~~~n~~~~~~~~~~fülf~~~~f~fü~~;fü~~?;t~ lerine dönerek "Seferimiz uğurlu 
olsun, diye temennilerde bulundu

Bütün denizcilerin çoluğu, ço
cuğu limanda kayıkların dônuşu
nü bekliyorlardı. Daha o sabah, 
Kriyo burnuna açılarak ayrılmış 
olan dalgıçların o havada ancak 
Bodruma dönebileceklerini anla . 
mak işten bile değildi. Kayıklar 

geldiler. Alinin karısı ve iki ço -
cuğu, ''Daha bu sabah, kapının 
eşiğinden çıkarken, döne done ar
kasına bakarak giden Ali!., diye 
dövüne dövüne limandan aynldı
lar. 

KABAKULAK 
Kahnkıılak kış mevsimi hasta

lıklarından olduğu halde hiilii, şu
rada burada tek tiik drvam ediyor 
ve tutulan çocukların da, onları 
görenlerin de canını sıkryor. Va
kıa. ehemmiyetsiz ve birkaç giin
lük hafif bir şey. Fakat ne de ol
sa bula ık bir hastalıkı hem de 
pek lıulasık .. 

Bu kadar yayılmasının en bii
yük sebebi, şüphesi7., bu hastalı
ğın daha meydana çrkmadan hu
lasrk olmuındadır. Kabakulağa 
tutulan çocuğun daha kulakları
nın altı :ıismeden, atesi meydana 
<"ıkmadan, kosup oynarken, yahut 
delikanlı gezip tozarken hastalığı 
bir başkasına ge<"er. Sapasağlam 
gezen <"Ocukta yahut delikanlıda 
kabakulak hastalığı olduğu anla~ı
Iama7. ki onu odasına kapatıp ta 
hastahğın yayılmasına meydan 
verilmesin! 

Kabakulak hastalığını alan ~o
cuk ta birdenbire hastalığı mey
dana çıkarmaz. On S<'kiz giinden 
yirmi altı giinc kadar hastahbn 
kuluçka denini geçirir. O kadar 
urun 7.aman hiçbir ev belli ol
maz. Neden c;onra, ya~I hastalığı 
ha kalarına da dağıttıktan sonra. 
üstfüıte birkac titreme. kırıklık: 
oynak yerforindc ai!rılar. hütiin 
\•iicutta bir rahatsı7.hk. Bazıların
da kay ... Afos te yükc;elir ama AZ. 

Aradan bir iki f!iin geçer, htr ku
Ja~ın alh :ıişer. Kimisinde kahaku· 
lak höyle )'lllnız bir tarafta kalır. 
Bazılarında iki giin, iic giin, dört 
giin sonra öteki taraftaki kulaihn 
alh da si er. h 

Ates haslndıktan hes giin. nihR
:\'et sekiz gün sonra düser, tahii 
haline gelir. Kula~ın altmıfnki sis 
te mevdana rıktrktan seki7. giin 
sonra kaybolur. Oemek ki ates 
dii tiikten sonra i iki. üc giin da· 
ha kalrr ve iki tarafta iş olursa 
hastalık hirnz dalın fazla siircr. 

Si ler indikten birkac gi.in son
ra kabııkulal'."In hulasrnak ihtimali 
azalır. Bununla beraber bazıların
da hasta1ıi!ın tohumları devam e
derek hasknlanna dn hnlac;tıklan 
kin kabakulai!R tutulanları hasta
lrğın hasındanheri yfr:rni giin oda
da a~'Trmak 1nznn gelir. Fakat böy 
le, zaten hafif hir hastalığa tutu
lan rocuğu hastalrir geçtikten son
'1'111 dıa oiinlPrrA ndAda. hatta evde 

7.aptetmek pek giic; i~ olduğundan 
kabakulağa tutıılrnus çocuğu ayır
mak i. i hemen daima na7.ari kalfl'. 
Yalnı7, mektepler o kadar vakit 
grrmeden cocui!u tekrar almazlar. 

Kahakulak. hir kulııihn, hatta 
iki kulağın altı oı;İsmekle kalınca 
ehemmivetsiz hir hastahktrr. ~i
sen yerlerin delinerek ccr:ıhat r.ı
karması hiç görülmemi tir. Bu 
hastahi?ın tekrar gelme i de pek 
nadirdir. Bir ke-re hıtulnnların ~n 
('oğu hastalığa karşı aşılanmış o
lur. 
Kı7 ('OC'uklnrtf11n 7h·ade erkek 

cor.uklara gelir. Erkek <'O<'tık he
niiz hiili'ığ yasma ıYclmcmisse k3-
hakulnğın hnska bir mnrifet :vap· 
ması pek nadir olarak göriiliir. 
Fakat hiili'ıi? vasmdrın sonra, hele 
daha hiiviic<"k delikanlrlarda ka
h:1knlnktan sonra vumurlalı~rn 
sisehifc('eği her vakit hatıra gel
melidir. 

Bu ihtimrılin $!Crçek olmasma 
knrsı ırelmek \'ani vumurfalrk il
tihabından ko..:ıınmak icin vapıla
bilecek sev mutlaka joı;tirnhat et
mektir. En ivi i, kahakulai'.;rr.n a
tesi az dn ols-;., '.'inncr pek hafif te 
olsa '·atakta vatmakhr. Bnna ta
ham~iil f'dcmjven. hic olına7c::a, 
viiriimektcn <'Ckir:m.-.11.tiT. Kaha
knlnktan ,·umurtııhk iltihabı en 
7.iya"e ı:rr~nen tfnlfkan hJardR .,_ 
luT. Bu iJtihan ı;relirse ntes tekrar 
viiksrliT, :rn. 40 d,.receye kadar cı
kar. Ornrfa az cok san<"I da olur. 
fltihap cfört l?İİn siirer, ate difo;er. 
Bir tar:ı(taki hittikfPn sonra öteki 
tarafa "" gecerse, ilci iic ıtiin -.on
ra "Pniden ates. ,•eniden ı::a11N ... 

Fı>lı:at atcs diisiin te. i1tihao 
J?ertilrtnn co11rA jc; hnmrnla hit
rne7. Ru iltihaba tntulanlnrrn iir
te ikic::inde vunıurta kiiciiliir, iki 
&'-' sonra va:... ''arıva knlrr .. Yalnız 
hir tarafta oluncn nck te hiiyiik e
hemmivcti vok. fakat iki tarafta 
da iltihap olursa netİ<'l"si kı-ıırhk
trr. Ra7.ısı da hadrm ağ-ası olur. 
sakah \'e bı~·ığı dökiiliir, şisman
lrk ırelir. 

Onun kin. kahaknlni?a tutulan 
kiiciik ('O('uklan uptetmek mfim
Jdin olanınsa hile, huna tutulan 
delikanlı. tahii hayatınm istikbali
ni diisünürse. yirmi ıriin kapalı 
kalarak istirahate tahammül et
melidir. 

lar. Yelkenlerinin alt kenarlarile , 
provaları aralığından hep öndeki 
açıklığa bakıyorlardı. Kriyo bur
nunu taşıyan piruze bir ufuk, ha
zan provadan yükselip kayıkta -
kilere bakıyor, baznn da inip pro
vanın altında saklnnıyoı·du. O za
man denizciler yalnız berrak gö
ğü görüyorlardı. Bu iniş ve kalkış, 
provada kaynayıp, sönen apak kö
püklerin !ışıldayışına, tempo tu
tuyordu; gemicilerin soluyuşları
na ve yürek çarpışlarile, düşünce
lerine vezin veriyordu. Gece hiç 
uyumayıp, uyuyan çocuklarına 

bakakalmış olan Ali başını prova
ya dayamış uyuyor, rüyalar gö
rüyordu. 

B ir kaç saat sonra, Kriyo bur
nu açıklarındaki sığa, on 

kayığın on demiri, tepetakla dü
şen kuyruklu yıldızlar gibi ışık 
zıyaları salarak indiler. Sığın ke
narları yüz otuz, tepesi otuz ku _ 

İnsan her yerde ölür. Dağda, 
taşta, harp meydanında, fakat de
nizden başka her yerde, bir izi, 
bir artığı, bir nişanesi bir mezar 
taşı kalır. Denizde boğulan deniz
cinin, acı bir kayıp oluşu; bir sili
nişi vardır. Sanki bir gölge imiş 
te, denzin karanlığı içine esraren
giz bir surette dalmış, gölge için
de farkedilmez bir gölge olmuş. 
İnsan değil mi ya! Onu sevenler 
onun mezar taşının ancak hafıza
lannda yaşıyan hayali olduğunu 
bilirler de, onu kolay kolay unu-

!açtı. Kayıkların dibe saldık!an 
gölgelerde, dip o kadar yakın gö-

1

_ 
züküyordu ki, küreği bir azıcık 
daıdırıvermekle dibe dokunuıaca- Yeni Bir lnıa 

tamazlar .. 

ğı sanılırdı. Kaynlar, billurdan, 
zümrütten, ve yakuttanmışlar gi- Makinesi 
b.~ renk renk çakıyorlardı. Çökün- Ankara, (Hususi~ - Yakında An-
tu ve çatlakları aralıklarından, ne- . karaya, beton inşaatında ilk de.fa ola
batlar canlı mahlukat gibi oyna - rak yeni tip bir makıie getirilecek
yıp ~ı?1ıldanıyorlardı. tir. Bu makine 35 metre irtifa ve 200 

Kuçuk hayvancıklarsa, köklü ne- metre bir saha üzerine beton harcı 
bat ve taşmislar gibi hareketsiz hususi tulumbaları lle çıkarubi\mek
duruyorlardı. Korkunç derinlikle- te ve işçiden büyük ~asarru!lar te
rin karanlıkları üzerinde uyuyan m\n etmektedir. Tita~ müessesesi bu 
bu mavi ve yeşil havanın yüzün- makıneleri, yapmakta olduğu Güm
de, kayıklar sanki muallnktaymış- rük Inhısarlnr Vekaleti gibi büyük 
lar gibi salınıyorlardı. Balıklar inşalar için getirtmektedir. 
durup dururken, birdenbire renk- Hava hücumlarından korunmak 
li şimşekler gibi kaçıyorlardı. Bir için şehirlerde yapılan tahaffuzhane
balık dönüverince sun bir alev lerde kullanılan ve zehirli gazların 
dil atarak harladı sanıyordunuz. geçmediği demir kapılardan memle
penbe yeleler, kanatlar ve s:uy • ketimiz için de getirilecektir. 
ruklar yemyeşil şeffaflıkları yel- Petrol b J 

u unmıyan memleketlerde 
pazeliyorlardı. İçlerinde toparlak muvaffakıyetle iş gören ve kömür ya 

denecek kadar "koca göbcklileri kan otobüslerden, büyük şehirlerimiz 
vardı. Sanki sırtlan altın zırhlar- ve bu arada Ankara, Istanbut Ada

la örtülüydü. na ve Bursa için getirtilme meselesi 
Renk renk vent!ecler. narurya- tetkik edilmektedir. 
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Danzig 
ve Koridor 

Meselesi 
fBQ.§ı 1 incide) 

selesi halledildikten sonra sıra Dan
zige ve Koridora gelmişti. 

Çünkü Almnn ordulnrı Slovakya
dan Polonya hududuna dayanmıştı. 

Polonyanın muhtemel bir mukave -
metine karşı yukardan Memeli al -
mış, cenuptan da Romanyayı elde e
derek Polonyayı bir kıskaç içine al -
mağa teşebbüs etmişti. 

Polonya tehlikeyi gördü, bir ta -
raftan Sovyetlerle bir ticaret ve ade
mi tecavüz misakı akdetti. Diğer ta
raftan da Çekoslovakya hadise::;in
den sonra Almanya etrafında bir 
sulh cephesi kurmağa teşebbüs eden 
İngiltere ile bir anlaşma yapn. İn -
giltere Polonyanın hudutlarını ga -
ranti ediyordu. 

Polonya Hariciye Nazın Beck 
muvaffakıyetle Londradan Varşova
ya dönünce Almanyanm teklifini 

!buldu. Almanya Danzigin ilhakını, 

Koridordan Prusyaya 30 metre ge -

nişliğinde hariccz memleket huku -

ikuna malik bir otomobil yolu inşa 

etmek hakkının kendisine verilmesi

ni istiyordu. 

Polonya bu teklifi reddetti ve 

hudutlarına vaki olacak herhangi 
bir tecavüze şiddetle mukabele ede
ceğini bildirdi 

Şimdi Hitler bu tekliflerini tekit 
etmiş ve Polonya ile müzakereye gi
rişmek istediğini bildirmiş bulunu -

yor. Bu itibarla vaziyet az çok neza
ket kesbetmiştir. .. 
yalnız İngiltere ile Polonyn a -

rasmdaki anlaşmanın bir hu
susiyeti vardır ki, hadise hakkında 

bir hüküm verebilmek için onu gö -
zonünden kaçırmamak lazımdır. 

Polonya Hariciye Nazın Danzig 
ve Koridor ihtilafını müzakere yolu 
ile halletmek için İngiltereden miı -
saade istemiş, ve İngiltere de kendi
sine bu musaadeyi vermiştir. Nite -
kim anlaşmada, Polonya hayati men
faatlerinin tehlikede bulunduğunu 
bildirdiği anda İngiltere taahhüdünü 
üaya koşacaktır, denilmektedir. Bu 
o demektir ki, Polonya bir harbin ö
nunü almak için kendi hayati men -
faatlerine halel vermiyecek bazı 

musaadelerde bulunmağa taraftar -
dır. Fakat Almanyn bunlarla iktifa 
etmez de tehdit veya emrivakilerle 
işi halletmeğc kalkarsa o vakit kar -
şısında yalnız 4 milyonluk Polonya 
ordusunu değil, demokrasileri de 
beraber bulacaktır. Şu halde Polon
ya Almanya ile Danzig şehri için mü
zakereye girişecektir. Almanya da 
bir harbe girmekten çekinmek iste
yeceği için metalibatını asgariye in
direrek Polonya ile sulhen anlaş -
rnayı tercih edecektir. 

Vaziyet, yakında Polonya Ha -

riciye Nazırının parlamentoda Hit -
tere vereceği cevapla aydınlanacak

tır. O vakte kadar ani bir harp 

veya emrivaki tehlikesi pek varit de
ğildir. 

Havza işçileri 

için Tedbirler 
Ankara, (Hususi) - Zonguldak 

kömür havzasında amelenin sıhha
ti ve rahatı için Etibankın inşa ettir
diği binjtlar bitmek üzeredır. Asma 

sahasında bekar işçiler için üç ya
takhane, bir yıkanma binası, bir ye

mekhane binası yapılmaktadır. Bu 

binalar Gelik ve Çay damarı mevki

inde de aynen inşa edilmektedir. Ti

taş müessesesinin yaptığı binaların 

~eki.mu boylclikle on beşi bulmakta

dır. Bu binalar 375 bın 1 raya mal ol
muştur. 

T ürkiycnin en büyük 
rakı fabrikası 

P s ah"edcki rakı fabrikasının 

in aatı beş, altı aya kadar bitec""k
tir. Uç yuz bin liraya mal olan bu 

muazzam fabrika, en son teknik şart
lara göre, inşa cdildiğınden maliyet 
fiyatlnrını indirecek ve fiyatlarda bir 

ucuzlamn mümkün olacaktır. 

(Başı 1 incide) 

cek bir tarihte Kabilde yapılac:ık
trr ." 

Rana T arhanın nutku 
Dün akşam Rana Tarhan, Sadfıbat 

paktı devletlerinin murahhas heyet
leri şerefine Türkiye Büyük Elçili
ğinde büyük bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette İran vezirleri, Meclis rei
si, Saray nazın, hariciye erkanı, Af
gan ve Irak delegeleri, Türk heye~i 
ve gazetecileri hazır bulunmuşt'lr. 

Ziyafeti, samimi bir hava içinde geç 
vnkte kadar süren bir suvare takip 
eylemiştir. 

Ziyafetin sonlarına doğru Rann 
Tarhan, aşağıdaki nutku söylemiş

tir: 
"Saadabat paktını imza etmiş o

lan dost memleketler mümessilleri
nin bu kardeşlik masnsının etrafın
da toplanmakla beni bahtiy3r kıldık
ları bu dinede, son günlerde yaşanan 
mesut hadiselerden sonra kalblerimi
zi dolduran sevinç hissiyatını ifade 
için söz almak imkanını bulduğum
dan dolayı kendimi bahtiyar addede
r;m. Bu mesut hadiseler arasında, 

pakt konseyinin Altes Veliahdin ev
lenme şenlikforile ayni zamana te
sadüfünü bilhassa kaydetmek is e
rim. Bu evlenme ile ıki şanlı hane
danın birleşmesi temhir edilmiş, bu 
toplantıda da dört dost memleket a
rasında mütseanit menfaatlerini yn
kından alakadar eden meseleler hak 
kında mevcut tam görüş mutabaka
ti müşahede ve tesbit edilmiştir. 

İran hududuna girdiğimiz daki -
kadan itibaren gördüğümüz hararet
li kabulden ve Tahrandaki ikameti
miz müddetince hakkımızda ibzal e
dilen çok kardeşçe ihtimamdan dola
yı ekselanslarına en samimi tcşek -

bu başarılar kardeş milleti şerefli 

mukadderatına doğru yürütmekte -
dir. 

Hariciye Nazırının nutku 
Bu nutka, İran hariciye nazırı 

Alam şu suretle mukabele ctmi tir: 
"Kendi adınıza ve Saadabat paktı 

memleketlerinin mümessilleri namı
na söylediğiniz güzel sözlerden do -
layı teşekkür ederim. Pakt konsP.yi 
toplantısının veliahdin izdivac1 ile 
ayni znmanda tesadüfü, aziz misafir
lerimizin burada mevcudiyeti dola
yısıyle hissettiğimiz sevinci arttJr -
mıştır, Payitahtımıza gelmekle, yeni 
bir dostluk delili gösterdiniz, bu -
nu ziyadesiyle takdir ediyoruz ve si
ze derin bir surette minnettarız. E!t
selansınız, İranın mufahham hüktlm
danm majeste Şehinşah idaresi ve 
yüksek direktifleri altında başardığı 
terakkilere işaret ettiniz. Aramızda
ki ikametinizin ve bu gayretlerimizı 
müşahede ve tesbit etmenizin dost -
luğumuzu daha ziyade takviye ede
ceğini ve sağlam kardeşlik zinciri -
mize bir halka daha ilave edeceğinı 

ümit ediyoruz. Bu sabah bizi ya.kuı
dan alakadar eden meseleleri gözden 
geçirirken ekselansınızın işaret et!i
ği veçhile, dört memleketin mümes -
sillerinde her zaman olduğu gibi taın 
bir görüş birliğine tesadüf ettik. Dür. 
yanın en nazik bir devre geçirdiği şu 
sırada bu görüş birliği çok rahat ve· 
rici ve kıymetli bir şeydir ve bilhas
sa kayt ve işarete layıktır. Bu dost
luk ve bu kardeşliğin daima sağlam 
ve sarsılmaz bir şekilde kalması te
mennisinde bulunmakla, burada top
lanmış olan bütün mümessillerin his 
siyatına tercüman olduğumu zanne
derim." 

Türk heyeti dönüyor 
kürleriml ibildirmek benim için Prensip itibariyle Ti.irk heyetinin 
zevkli bir vazifedir. salı günü Tahrandan ve beş mayısta 

Kaza hududundan itibaren geç _ Musuldan hareketi mukarrerdir. He
ti imiz ehirlerde ve bilhassa biıyük yet bu takdirde yedi mayısta Anka
\•e güzel pnyitahtınızda gördükleri _ rada bulunacaktır. 
mizden dolayı hissettiğimiz hayran- İran gazeteleri, veliahtin izdivacı 
lık ve sevinci de kaydetmek isterim. dolayısıyle Alahazret Şehinşah ile 
Iran milleti tarafından majeste Şe - yabancı devlet reisleri arasında tea
hin5;ah Pehlevinin kudrem idnresi ve ti edilen telgrafları neşretmektcdir. 

yüksek direktifleri altında bütiın sa- Gazetelerde Reisicümhurumuz İsmet 
halardn bu kadar az zamanda başa - İnönü ile Alahazret arasında teati o
rılan terakki muazzam ve her türlü lunan telgraflar bunların en başında 
senanın üstündedir. Bu terakki ve yer almış bulunmaktadır. 

Konyada Bir Deli 
iki Kişiyi Yaraladı 

Çocuk Haftası 
Dün Bitti 

Ankara, 30 (A. A.) - Çocuk haf
tasının son günü olan bugün saat 15 
te Ankara Halkevinde umumun is -
teği üzerine bir kere daha tekrar er 
dilen küçük Yaman ve Hayat hal -
kalan piyesleri yine pek çok alkış -
lanmış ve hafta böylece kapanmış -
tır. 

Konra (Tan Muhabirinden) - Ev
velce bir hırsızlık suçundan mahkum 
olmuşken, deli olduğunun anlaştl

mnsı üzerine Manisa emrazı akliye 
kliniğine yatırılan Akşehirli İslam 
oğlu Şükri.ı Giray hastaneden nasıl
sa kaçmış ve Konyaya gelmiştir. Hu
kumet meydanında içki bayiliği ya
pan İbrahim vardır. Şükrü İbrahi
min dtikknnına giderek para almağa 
geldiğini soylüyor. İbrahim: 

Evvelki akşnm Keçiören Anaku
cağı miniminilerinin yaptıkları rad -

yofonlk temsil de memleket içinde 
- Gel, biz polise gidelim de işi 

büyük alaka uyandırmış ve kuruma 
orası halletsin, diyor. 

Ş .. k ü k 
1 

..,__ b' takdir ve tebrik telgraf ve mektup -
u r açmağa baş ryor. ıora ?m 

1 1 
. 

1 arı ge mışt r. 
de polisi vaziyetten haberdar ediyor. 1 M 

1 em eketin her tarafından alı -
Takip olunduğunu gören Şükrü ..:e-

nan haberler bu yıl Çocuk Haftası -
binden bir tabanca çıkarıyor ve ge-
riye dönerek: nın pek canlı bir surette kutlandığını 

bildirmektedir. 
- Gelmeyin, yakarım, öldürü

rlim. diye hem bağırıyor, hem de .<::i
lahı polis ve bekçilerin üzerine ho
şaltmağa başlıyor. Vak'a saat 20 ile 
21 arasında cereyan etmektedir ve 
çarşıda el ayak çekilmemiştir. Halk 
büyuk bir korku ile kaçışmakta ve 
yerlere yatarak serseri kurşunlardan 
korunmağa çalışmaktadır. Zazıta da 
silah kulla"hmağa mecbur oluyor ve 
Konyanın ortasındn adetn bir sokak 
muharebesidir başlıyor. Bu küçiik 
çaptaki muharebede 1 bekçi kolla
rından ve Raşit adındaki polis te s:ığ 
bileğinden yaralanmışlardır. Şükrü 

kaçmakta ve kovalanmaktadır. Bır 

aralık açık bulduğu bir evin kapı

sından dalarak içeride kaybolduğu 

anlaşılan deli ev halkını da tarifi ıuç 
bir korkuya düşürüyor. Kapının ar
kasında yakalanan bu azılı delinin Ü

zerinde bir de bıcak bulunmuştur. 

Ynralllar tedavi altına nlınmış, tutu
lan Şükrü adliyeye teslim edilmiş-
tir. 

Beylerbeyinde Bir 
Ev Yandı 

Dün akşam saat 18,28 de Beyıer

beyinde Abdullah efendi mahallesin

de Eski çimen sokağında saatçi Meh 

met oğulları Sıtkı ve Mehmet Alinin 

mutasarrıf, marangoz Hiiseyinin 

kiracı olduğu 3 katlı, 1 O odalı ahşap 

evden yangın çıkmış, ev kfımi -

len yandıktan sonra söndürülmüş -
tür. 

Ateş, bu evin yanındaki evlere 

de sirayet etmişse de itfaiyenin cid -

den takdire değer gayreti sayesinde 

bunlar kaplamalarının bile yanma -
sına meydan verilmeden kurtarıl -

mıştır. Yangın, marangoz Hüseyinin 

karısı Aleksandranın yaktığı man -

galdan sıçrayan kıvılcımdan çıkmı§
tır. 
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. Bir Atletimizin 
Haklı Bir Suali ,Polonya Tazyik 

1500 melreşampiyonu Recep Koıar Boyun Eğmiyor 

Milli atletlerden 800 - 1500 metre 
şampiyon ve rökortmeni Recep Ko
şar dün matbaamıza geldi: 

(Başı Birincide) 

Beck Cevap Verecek . 
Varşovndan verilen malumata gö

re; dün ak am, Riyaseticümhur şato
sunda Reislcümhur İgnace Mosciki 
ile mareşal Edouard Smigly ve Bcck 
bir gorüşme yapmışlardır. İyi malü
mat almakta olnn mahafile nazaran 
bu görüşme Hitlerin nutkunun tet
kikine ve önümüzdeki hafta bidaye -
tinde Almanya metalibatına Lehis -
tan tarafından verilecek olan ceva -
bın ihzarına hasredilmiştir. Bundan 
başka Beck'in iki mayısta bir nutuk 
söyliyeceği ve bu nutkun Polonyanın 
Almanyaya vereceği cevabı ihtiva e
deceği haber verilmektedir. 

lngilterenin Kararı - Ben İzmitten geliyorum, dedi, 
evvelce atletizm federasyonu bize 
Mısırdaki müsabakalara 3 atlet gön- Ingilterenin Berlin elçisine, Hit -

lerin nutkunun bazı kısımları hak -
derileceğini, seçme müsabakalarma 

kında malumat edinmek üzere Al -
hazırlanmamızı bildirdi. Çalışmaya 

man hükumetiyle temasa geçmesi i
başladık. Seçme müsabakalarının il-
ki 16 nisanda yapılacaktı, fzmitten çin talimat verildiğine dair dolaşan 
kalktım İstanbula geldim. Fakat mü- şayiaların mevsimsiz olduğu yan res 

mi mahfillerde söylenmektedir. Bu 
sabakalar 23 nisana tehir edilmiş, 

. d .. d- mahfillerde beyan edildiğine göre 
gcrı on um. tk t tk"k" h .. 

23 i d ıdi ır.ı Hitlerin nu unun e ı ı enuz 
n san a ge 6 m zaman: . . .

1 
f 

F bol 1 .1 .• b bıtmemışse de mumaı eyh, tara ın -
- ut maçı do ayısı e musa a- . .. . 

• •• . •. 
1 

dan yapılan yenı muzakcre teklıfle-
kalar bır gun evvel, yanı dun yapı - . . .. 

1
.. .. 1 L • • t 

. .. ınnın şumu unun an aşrıması ıçın e-
dı, fakat ayın otuzunda hır musaba-

1 1 
y h kk kt Al . . mas ar yapı acagı mu a a ır. -

ka daha yapacağız denıldı. Tekrar h .. k. ı· · in d ·ı k . .. .. .. .. manya u ume ının ya ız en z uv 
gerı dondum. Bugun son musabaka-

1 
. 

1 
• . · ·· k t 

. . . . . . vet er.ı mese esını mı. muza ere e -
lara ıştırak ıçın gelmıştım, aldığım . ·v· k ·ı·hı h kk 

ld 
mek ıstedıgı yo sa sı a ar a ın -

cevap şu o u: • h. tt b. ·ı·1·r 
•• 

1 
da daha umumı ma ıye e ır ı ı a a 

- Futbol musabakaları dolayısl.e 1 tıı·ğ· bu temas .. .. . " varı masını mı arzu e ı -
seçme musabakalannı dun, yanı _g 

1 
t• . d 1 l ktır . . . ar ne ıcesın e an aşı aca . 

nısanda yaptık. Maalesef sızin lçın p I M tb t 
bu müsabakalara girmek imkanı kal- o onya a ua 1 

madı. Şimdi ben tekrar geri döniiyo
rum. Geçen sene Mısırda yalnız ben 
bir birincilik aJmıya muvaffak i)la
bildim. Başka hiçbir atletimiz mu
vaffak olamadı. Bu sene de kendime 
güveniyorum. Hal böyle iken benim 
seçmelere iştirak ettirilmcmekliğinı 

doğru mudur? 
Biz bu haklı sualin cevabını vere

medik ve bunu alitkadarlara bırak
tık. 

Feneıbahçe 
Demirsporu 
Mağlup Etti 

(Ba§ı 6 ıncıda) 
çizdirerek üçüncü Fener golunü 
:,-aptı. 

25 inci dakikada Fener aleyhine 
bir favul oldu. Çok giizel favul a
tışını Arif mükemmel bir kafa vu
ruşile Fener ağlarma taku ve va
ziyet 3 - 1 oldu. 

30 ncu dakikada Fikret topu sol
dan sürükledi. Rebilye geçirdi. Re
bli kaleye gonderdi. Kaleci yatış 
yaptı. Fakat bloke edemedi. Bas
ri yetişerek kaleye girmek üzere 
olan topu ağlara taktı ve bu suret
le dördüncü golü kaydetti ve maç 
ta Fenerbahçcnin nücumları ara
sında 4 - 1 Fener lehine neticelen
di. 

MAÇTAN SONRA 
KAVGA OLDU 

Dünkü maçta, ha.kemin fcno. ida
resi, oyuncuların asabını bozmu' 
ve bu asap gerginliği maçtan son
ra müessif bir hadiseye sebep ol
muştur. 

Bütün Polonya matbuatının Hit
lerin nutku ile Polonya tarafından 

reddedilmiş olan Alman mctalibab 
ve Almanya tarafından Alman - Leh 
itilnfının feshedilmesi karşısındaki 

hattı hareketlerinde ittifak vardır, 

yalnız ifade itibariyle ufak tefek ba
zı farklar meşhut olmaktadır. 

Bütün ıazetelcr, Alman iddialan
nın esassız olduğunu yazmakta ve 

Polonynnın, Leh milletinin ercf 
ve haysiyeti ile miitena ip yeni e
saslara istinat edecek iyi komsu
hık münasebetleri tesisini arzu et
mekle beraber. mcnafiinin hiçbir 
veçhile ihliıl edilmesin kabul et -
miyeceğini yazmaktadır. Romanya 
hiçbir tazyik önünde serfurur ct
ıni~ cc-ek ve siikimetinl muhafaıa 

edecektir. 

Yarıovanın ihtarı 

''Privat Presse" akşam nüshala -
rında Hitlerin nutku hakkında yan 
resmi mahiyette bir makale neşret
mek tedir. 

Makalede ezcümle şöyle denil -
mektedir: 

"Polonya ademi tecavüz paktının 
feshedildiğini öğrenmiştir. Ve 
Alınan - J.-eh milnasebetlerinin ye 
nidcn tanzimi için müzakereye ıi
rişmeğe hazırdır. Yalnız noktai 
nazarının değişmiyece&'inl karşı 

tarafa ihtar eder. Bununla bera -
her Polonya ile Almanya arasında 
emniyetin sarsılmasını intaç eden 
halihazırdaki nziyetin iki mem -
lekct arasında yapılacak milzake -
reler için miisait bir ha\•a teşkil 

ettiğinde şiiphe etmekteyiz." 
~sasen akitlerden birinin işine 

yaradığı müddetçe muteber olan ve 
bir yük teşkil ettiklerine hükmedil -
diği zaman birdenbire feshedilen 
paktlarm ne kıymeti olabilir? Çetin 
meselelerin halline teşebbüs etmeğc 
hazırız. Fakat Polonyanın tecavüz et
miyeceği hadler ve tereddütsüz red
dettiği metodlar vardır." 

Arada Bir Mukayese 

Fakat iki ayrılış nokt ı ' rdır· 
1 - Mu ollnının nutku, İtalyanı 

mu llhane tem yilllerindcn nışan \'er 
mektcdir. H lbuki HıUerın nutkuna in 
giltere ve Polonya ile c b tçe kte· 
d lmlş olan itll. tların tc hı l: 6kim ol· 
muştur. 

2 - B. Mu ollnıı in ılterenln itol· 
yan mena!ıl muhitinde Yun nlstan• 
garanti b h edllnw 1 surctlndc'd hare
kete ka ı bır ak ül m ide bulunm -
maktadır. Blliık s İtalya, bızz t kendi 1 
bu memlekete garanti verme e ltaP 
etmıştlr. HlUer ise lngllterenın diplo· 
matik hareketine ık! muahedeyi fc-;· 
hctmekle mukobele eylemi tir. 

Paris Mahafiline Göre 

Diğer taraftan, salahiyettar lı~ran· 
sız mahafili, Bitlerin iradctmis oldu
ğu nutkun Fransızlarla Ingilizlerin 
beynelmilel bir org'.lnızasyon vücu· 
de getirmeğl istihdaf eden gayretle· 
rinde hiçbir değişiklik husule getir· 
memiş olduğunu ve Fransızlarla Ro· 
manyalılar arasındn yapılan müzake· 
relerin iki tarafın mutekabıl mem
nuniyetini celbedecek surette ve her 
noktada tam bir uzlaşma ile hitama 
ermiş olduğunu beyan etmektedir. 

Elde edilmiş olan netayicin neden 
ibaret olduğu hakkında ketumiyet 
göstermekte olan ayni mahafil, bu 
nctayici Sovyet Rusy11 ile yapılmak· 
ta olan müzakerelere bir istiknmet 
vermeğe hadim olacağını beyan et
mektedirler. Ne Romanya, ne de 
Fransa, Hitlerln nutku yuzünden bir 
tek meseleyi bile yenıden mevzuu
bahs etmek mecburiyetinde kalmıs 
değildir. Tecavüze karşı vücude ge
tirilmek istenilen cephe usul dahilin
de teşekkül etmektedir. Hali hazır
da Fransız mahafilinin nazarı dik· 
kati, Polonya üzerinde temerküz et
mektedir. Bunun sebebi, Danzig me
selesi değildir, bu mesele ~·ransanın 
salahiyeti dairesine dohil olan me
seleler meyanında bulunmamaktadır. 
Yalnız Fransızlar, Almanyanın hattı 

harketi ne olacağını beklemektedir
ler. 

Rusyanın Vaziyeti 

Londrad n Le Jour gazetesine bil-
dirıldigin re. dun Haltfaks ile 
Maiski arasında mühim bir goriışm 
yapılmıştır. Baltık devletlerı emni
yetinin garanti edilmesıne dair olan 
Sovyet teklifi hakkında Polonya ile 
Sovyetler birliği arasında bir prensip 
anlaşması yapıldığı bildirilmektedir. 

Mutad ihtiyat kaydiyle verdiğimiz 
bu haber, İngiliz - Sovyet müzake
relerinin dün mahsus bir surette iler
lediğini bildirmiye matuftur. Bahu
sus ki, Sovyetler birliğinin Avrupa 
meselelerini Uzak Doğu buhranından 
ayırmayı kabul ettiği bildirilmekte
dir. 

Bulgaristanın 
Endişesi 

(Ba§ı 1 incide) 

kaldırılması, şüphe yok ki dikkate 
değer. Sofyadaki parti erkanı 6000 
kadardılar. Vilnyetlerde de bunlara 
mensup olanlar vardı. 

Hükumeti bu hattı hareketi tut
mağa ve istiktali, bitaraflığını koru
mağa sevkeden amil mihverin ha -
kiki niyetlerinden korkmakta olma
sıdır. Bulgarların bugün kendilerine 
sordukları sualler ~lardır: 

(1) Maksat Bulgaristanı bir koz ol:ı
rak kullanmak, Balkanları parçalamalı: 
ve mihveri nrndenlze kavuşturmak 'Tll

dır? O tnkdırde Bulgaristan da istlkllı
linl kaybeder belki de hnrp s hnesı o
lur 

(2) Yoksa mnks t İtalyan vesay,.t 
altındıı muhtarlyetll bir akeclonya ,,,.u
cude getirmek mı? Fakat bundan dı 
bir harp çıkar. 

Demirsporlu oyunculardan biri
si bir Fenerbahçeliye hücum et
miş, diğerleri arayR girerek ayır
mak istemişler, fakat bu müdet i
çinde ortalık bir hayli karışmış

tır. Neticede, Fenerbahçcden Fa
zıl ve Demirspordan Iskender ha
fifçe yaralanmışlardır. Yaralılar, 

tedavi altına alınmışlardır. Işe za
bıta el koymuş ve mesele mahke
meye intikal etmiştir. 

Hitlcrin irat etmiş olduğu nutkun Bulgarlar meseleyi bu şekilde o-

Oğrendiğimize göre, hadisenin, 
hakemin fena idaresinden d ">ğdu
ğunu tesbit etmek üzere muhtelif 
imzalar toplanmııtır. -

---o-

Metresini Yaraladı 
Beyoğlunda Kalyonc~da oturan A

ta ile metresi Viktorya arasında ge
çimsizlik yüzünden çıkan kavgada 
Ata metresini bıçakla !Ol bacağından 
yaralamıştır. Yaralı tedavi altına a
lınmış, suçlu yakalanm1ştır. 

hariçteki tesirlerini büyük bir alaka larak ve Türklyenin Romanvaya vC'r 
ile takip etmekte olan Polonya ga - diği teminatı hesaba katarak istikllı
zeteleıi. İtalyan efkarı umumiyesi - lini ve bütünlüğünii korumayı diı -
nin biraz ihtiyatlı davranmakta ol - şünüyor. Bu da, Bulgaristanın karlı 
duğunu gösteren İtalya haberlerini çıkmasına sebep olacaktır. 
kaydetmektedirler. Romanyı ile Yunanistan bir karış 

Gazeta Polskanın Roma muhabiri toprak vermemek üzerinde ısrar e -
, Hitlerin nutku ile Mussollninin nut-

derlerse, Bulgaristan bu vaziyeti lraku arasındaki benzeyi, noktalan ile 
ayrılış noktalarını göstermeğe çalış- bul edecek, fakat sızlanmağa devam 
maktadır. Benzeyiş noktalan, şun _ ed~ek. Bu da onun komşularlyle 
1 d H ik. t k R s lt· b katı bir anlaşmaya varmasına mani ar ır: er ı nu u oo eve ın e-
yannamesinE' verilmiş olan menfi bir olacaktır. 
cevaptır ve her ikisi de muhtelif ta- Bulgarlstanta kom~ olan devlet
blrlerle Roma - Berlin mihverinin lerfn de bunu istemediklerini sanı -
tesanüdilne işaret etmektedir. yorum." 

• 
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Alaçam Ormanları için 
Dekovil Yapılıyor 

DuraunbeyJe :.\lafam ormanlan 

Dununbeyclen yazıbyor- bin metre murabbaı katedilmiş bu
Alaçam ormanları devlet işletme lunuyor. Tomrukların nakli müteah

idaresi hesabına 30 kilometrelik bir bide verilmiştir. 
dekovil iııpsı urarlaftırılmıştır. Alaçam ormanlannın asıl işletme 

bölgesi, Gölcükderedir, Burada üç ta
ne konforlu ev yapılmış ve bunlann 
sudan lstihla1 edilen elektrikle ıpt-

TAN 

Devlet Hava Yolan Umum Müdürlüğiinden: 
1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyarelerlmlzle 
yolcu, P.Oıta ve bagai nakliyatına baılanacaktır. 

' Bilet Fiatlan 
Gldlı Gldlt-Dönlt 

Lira 

Ankara - tstanbul 21 
Ankara - Adana 30 
Ankara - İzmir 32 
İstanbul - İzmir 33 
lstaııbul - Adana 35 
İzmir - Adana 34 

(Gidlf - DönOı Biletleri bir ay Muteberdir.) 

Vakti Hareket Cetveli 

Puanlan maada her gün 
ISTANBUL - ANKARA 

29.75 
42.35 
45.15 
46.55 
49.35 
47.95 

Yeıllk81den Hareket Ankaraya Muvasalat 
Sut Dmklb Saat Dakika 

• 30 11 30 
ANKARA • ADANA: 

Aabraclan Hareket Adanaya Muvasalat 
Sut Daıkika Saat Dakika 

45 11 

ANKARA • lZMIR 
Aabraclan Hareket İmılre Muvasalat 

Sut Dakika Saat Dakika 

ıs 05 17 

ADANA. - ANKARA 
Adanaünllueket A~ya Muv ... lat 

Saat Dllkib Saat Dakika 

-• ıe 11 28 

ANKARA. • ISTANBUL 
Anbndan Hareket Yetilköye Muv ... ı.t 

Saat Daldka Saat Dakika 

Bu dekovil, Dursunbey istasyonuna 
kadar gelecek, böylece Balıkesir ve 
djğer tren yollarile irtibat temin e
dilmiı olacaktır. Tursunbey istasyo
tıunda bir kereste fabrilt3sı da kw-u
lacaktır. 

landırılmaları temin olunmUJtur. Ay- _____ ı_•..;. __________ oo ____________ ıs ____________ o_o ____ __ 
nca, fınn baka1. lokanta- gibi yerler, IZMlR • ANKARA 

Alaçam ormanlanndan şimdilik 20 
bin metre mW'Bbbaı çam tomnaju ke
allmek üzere tertibat almmıfbr. 12 

hayvan tavlan, benzin depolan ya-
pılmıftır. Buralardan, ormanda ça-
1.ıpıı amele de istifade etmektedir. 

Nigde Halkı istihsal 
Ve imar işleri için 

Niğde, (TAN) _ tş Bankasının araziyi şimdiden işlemekte ve fidan
burada bir şube açacağı anlaşılmak- h:klarmda ağaçlarını hazırlamış bu
tadır. Banka müdürlennden biri bu- lunmaktadır. 
raya gelerek tetktkatta bulunmuştur. Bu fidanlar, aşılandıktan üç sene 

933 yılında demir yolnna kavuşan IOIU'a elma vermeğt! b3şlarlar. Her 
Niğdede o zamandanberi ziraat mey-
vacılık ve hayvancdı.k husu.~rında elına ağacı vasati hesapla senede 
iyi neticeler elde edilmiştir. Geç net olarak 15 - 20 lira varidat temin 
838 takvim yılı içinde Niğde lstasy: eder ve otu& bet HM böylece yaıar. 
Dundan 12151 ton muhtelif mevad Bu itibarla mlihhn bir servet mem
lhraç edilmlftir ki, kıymeti bir mil- balCbr. 
yan .eben be§ bin yüz kırk bir lira- Hayvancılık ve hububat sahalarm
dır. Bu ihracatın en mfl!ıbnlerlni el- da da lnkipflar vardır ve bütOn bun 
ma, kuru üzüm, kuru fasulye, şarap, lar, istihllal lçln krediyi icap ettlr-
80jan, paflıtes, çavdar, halı, deri, ya- mektedir. Şehrim1aln imar pliııı tat
palı tefkll etmektedir. bik mevldlne konulmuştur ve cfart 

938 de bütün ~u mahsulleri'Q d• 1enedenberl bunu bekllyen Niğdeli· 
ler fiyatla utılma.sı, istibsalitın art- ler, yeni J8Dl binalar yaptırtmak 19-
nıasmı hızlandırmıştır. En çok lrıld- temektedlrler. Bwıun da kredi ile•· 
pf, meyvacılıkta görillmektedi!'. B11- Jikası vardır. 
nun başında mefhur Nilde elmatan Halbuki 100 bin lira sermayesi o-
ıelmektedir. lan Nllde çlftçl ve tüccar bankaaı 

Bunda Nafia Veklletlnln ,armı feeilı karan 'Vm"JDlf, tuflyeye baıla
nıllyon lira earfile yaptırtmakta ol- nılınlf, bu IUl'9t1e de saten mahdut 
duğu Gebre barajı büyük Amil olmUf olan krecll kaynajı kurumuftur. Bu 
tur. Bu baraj, 3.5 milyon metre mi- hal. Nijdenln lstlb.sal ve imar lnki
kab mu atacak ve 200 bın elma ağa- f8fını sektedar edecek mahiyettedir 
cımn sulanmasına kifayet edecektir. Ye Nijdede bir kredi buhranı tevlit 
Bugün Niğdede 85 bin elma ajacı etmlftlr. Onun ~ bOttın tOccar ve 
Yardır. Baraj biter bitmez bunun 200 milstahsll, tı Bankasmm burada bir 
bine lbliğı için hazırlıklar yapılmıt- fube açmasını sabırsızlıkla bekle
tır. Herkes, baraj sahasındaki bütün mektedir. 

.-IZMIR PAMUK MENSUCATr. 
r. A. ş. r ARAFINDA/f 

Otedenberl sağlamhlı ile tanınmıf ve balkumzın ral'betlDI 
kazanmıı olan mamutaumız KABO'I llEZLll:IUNIN 

Pamuk ll'iatlannm yütselmelinden dolayı ,.nl Satlf &tlanmım 
Mart 3 den itibaren ıatbik olmak üzere 8f8lıda ~ 

4 No. Tip Ath 85 S. En 38 Metrelik 711 Kfl. 
4 " 75,. .. • • MS • 
5 : : Değirmenli 90 • • .. " 810 • 
5 as .. " .. • no • 
8 : : aeylkÜ 85 • • • • .,. • 
8 75. .. .. .. - • 

.. "" 81 .... -· 9 • " Tayyarell • " 830 
9 76. .. .. .. .. 

11 : : ıcö'pekll 85 .. .. .. .. 870 • 
11 .. • Leylekli Astar 90 " • • • 830 • 

l - Satıpmız İzmlrde fabrikada tll1tm 98 ~!'ia 2 
- = 

rıdaki satıJ ftyatlanmız asgari bir b6lYa ~ ~ 
2 

j ':wmek 
müşteriye aittir. 3 - Yukandakt satıf ftya zam ı. 
ıuretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4-
tanbul satış mahalli: l'incancılarda Mahmudiye hanında 12 numan-

Ulbl 

lmairden Hareket Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

• 
lstanbulda 

10 ız 

Tayyare yoleulanm meydanlara Nakledttek 
otobüslerin hareket edeeeii mahal ve ıaat 

00 

İzmir ve Adana yolcuları saat 14 20 de ve İstanbul yolcuları saat 15 30 
da Merkez P. T. T. Binası önünden kalkacak otobüsle meydana gide
ceklerdir. 

danada 

Saat 8,50 de yeni otel önünden kalkacak otobüsle meydana gidecek· 
lerc:Ur. 

İmılrde 

Saat 8,2S de Konaktan ltalbcak otobf!sle meydana gldeeeklerdtr. 
Tayyarelerlmlsle meydanlara gelecek yolcular derhal otobüsle tehre 
nakledileceklerdlr. 

Yalnız İzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir fstasyonuaa 
kadar otobüsle nakledilecekler ve saat 18,27 de hareket edecek trenle 
AJunoelr lstaqonuna lkleceklerdlr· 

Yolca Blletleda 

Ankara. Yeptköy, Adana, fzmfr meydan müdürlüklerinde ve yataklı 
Vagon flrketlnin Beyoğlu, KaraköY ve Ankara Acentalannda satılır. 

l'ula tafaillt için Meydan müdOrlWderimizle Yatakla Vagon Acen-
talarma müracaat eclllmeel (2916> "1547,, 

Okadar kolay .. 
Her akşam bu fekllde birkaç da
kika içinde yapacalmız ufak bir 
Malaj size ıençllllnizi kazandıra-

caktır. 

Krem Pertev 
in 

Yarım uırlık to"'hreti 
beyhude dejildir., 

Maacll• ve Ceve•lr ve Mevaclclı Maclellly• 
Jlrk Anonim llrkeff 

ikinci ilin 
llaadln ft Cnahlr ve Mevaddı Madeniye Tthk Anonim Slrketf lıll

Mdarlarmm ıs Mut 1939 Tarihindeki Fevkallde tçtimamda verilen ka· 
rar muclblnce mezkılr Şirket feah ve tadlye haline vuedilmlt ve Bay 
Mrien BillotU tufiye memuru tayin edllmletlr. 

Slrbtten ahıealı olanlann, Ticaret kanununun "8 inci maddesi mu
clbtace alacaklarını tesbit ettirmek üzere azaml bir sene zarfında Şir
ketin Galata. Bankalar Caddelinde Asslkürazioni Generali Hanmın Bi
rinci katında 3 ve 4 Numaralı dalrelllne müracutıaa lktiu eder. 

İfbu ll6n her biri azamı birer h2:fta fasıla ile üç defa neıt'edllecek. 
Yukarda mevzuu bahis müddet, üçüncü i1Anm nepi tarihinden itiba

ren cereyana bqliyacaktır. 

tı=== 

Yaz mevsimine mahsus olmak linre 
Yalova hattı tenzllttll bllet lcretlerl 

1 Mayıs 939 tarihinden itibaren Birinci tetrfn sonuna kadar mute· 
ber olmak üzere Yalova hattı Yolcu Vapur ücretleri apiıda yazılı 
ımktnrlara indirilmiştir: 

Köprü ve Birinci Mıntaka iakelelerclen Y alovaya ve mütekabilen 
Yalnız Gidit Gidit • Dönüt 

KUl'Uf Kunıt 

30 60 Birinci Mevki 
20 40 bdnci ,, 

Adalardan Y alovaya ve mütekabilen 
Yalnız Gidiı Gidit - Dönüt 

Kunıt Kunıt 

20 
12.50 

DiKKAT: 

40 
25 

Birinci Mevki 
ikinci ,, 

Gidit - Dönüt biletlen almcbiı aün için muteberdir. 

Yapurlann Haftahk Hareket Tarifesi 
1 MaJlsfan 8 Mayısa laclar M•htellf Hatlara 

kalkacak vapurlann lslmlerl, kalkıı gln ve 
saafferl ve kalkacaklan nhflmlar. 

Karadenb .. ttana - Sah 12 de (Karadeniz), Pel'fembe 12 de (E. 
ge), Pazar 18 da (Cumhuriyet). Galata rıh
tımından.: 

Bartın haffma - Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (t11. 
gen). Sirkeci Rıhtımından. 

hmlt .. Uma - Sah, Pel'f811lbe '" pazar 9.30 da CUlur) 
Tophane nhtımmdan. 

MudanJ'a .. ttma - Her giin 8.45 de (Trak) listemi vapurlardan 
biri, Cumartesi aynca 13.30 da (Sus). Ga· 
lata rıhtımından. 

Bandırma hattma - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.US de (Sus). 
Ayrıca Cal'f81Dba 20 de (Ulgen) ve Cumartesi 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

Karablra hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nh-
tımmdan. 

Ayvalık hattına Çarşanba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. (Cumartesi 
postası bu haftadan itibaren yaz tarifesi mu
cibince Dikiliye kadar gidip dönecektir.) 

1mros hattuuı - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımmdan. 
bmlr Sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara), Galata nbhmmdan. 
Hersin hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (lton

nhtna~L 

ı~li'i!I~ ~ acentelerden';.-:::. -~ eNıd• ~ 
Karakiy Acentellll KuaklJ', lt8pr8 Htı Tel: ft31Z 
Galata Aeentellll Galata, Denb tleantl 

Mld. binua altuula ~ 48133 
Slrbel Aeentellil =- Sirkeci Yolea salona Tel: 127'8 ___________________________ , 

, ...................................... . 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kuralut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 TUrli Lirası 

Şube •e ajana adedi: 282 
Zirai Ye ticari her neYi banka mu•meleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Banbsmtla hm..._. " ı•...,_ a.md •11aplanncla • 
az SO Unu balananlara lellede .a Ufa ~k ku'a ile qatıdaki 

plha söre ikr....ı7e üirtılaeaktır. 
4 Adet l.IOI J.lrabk C.IOI Lira 
c " 110 • ı.ooe • 
' • llO .. 1.000 • 

tO • 100 • 4.000 • 
ıeo • so " ı.eoo • 
120 • 41 • C.800 • 
Hl • il " l,ZOI • 
DlICKAT: Heuplarmdald paralar bir sene içinde IO 1lradan a..ıı 

lüpıılyenlere ikramiye eıktılı takdirde % 20 fazlufyle verilecektir 
Karalar ...... C defa, 1 Eyl61, 1 Blrlnelkbaa. 1 Mut n 1 Jlall. .... ............. ~. 
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İ N K 1 B A Z 1 defeder. M i D E ve BARSAKLARI 
k'olayhkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahathk ve ferahhk verir. HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiNLiK, BULANTI, 
GAZ, SANCI, MİDE BOZUKLUGU, BARSAK ATALETi, INKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EK· 

ŞILIK ve YANMALARINDA ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

MAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk. 
daha kolay ve daha kati bir tesir icra eder. Horoz mark.asma dikkat. 

. . . • .. • ... . . • • . ... -~ ı.~. l • ~ " • • • • • • ' 

BAHAR KOKULARI 
Ciğerlerimizi nasrl yı~ar, neş'emizi arttırır, zevkimizi tazelerse 

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

Pirinç ve hububat unları 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
Kuruluş tarihi : 1915 M. Nuri Çapa Betiktat Kılıcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

SAÇ SABUNU 
Eczanelerden ve ıtriyat 

· mağazalarından arayınız. 

sakla· 

rımızda 

k'anlarımı· 
zı emerek üre• 

yen ve beıleri 

gayri tabii bir çor< 

şekillerde rahatsız e· 

den solucanlardan 

C iSMET SOLUCAN 

BiSKÜVİTll 
sayesinde tamamen kurtuldul<. Ga· 

yet ne§'eli bir sıhhata kavuştuk. Ha· 

kik'aten her çocuk senede iki üç kutu 

IS MET S.O L UCA N B 1SKOV1T1 behe· 

mehal almahdır. Tesiri kat'idir. Her Eczanede 
20 Kuruştur. 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S l N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERi GIBI ON BEŞ SENE GARANTILIDIR -
Taşradan talep vukuunda yeni katalog gönderilir 

S 1 N GER SAAT MAGAZALARI - tstanbul Em\nönU. Tel: 21964. 
İstimlak dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 
Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aranıyor. 

SÜT MAKINASI 

Demek, Sütten Kre
mayı ayıran demek-

tir. V 1 K 1 N G 

Markalı Makina 

Kremayı Yüzde yüz 

ayırdığı için emsali

ne faik olarak kabııl 
edilmiştır. Türk • Avrupa Ltd. ş. Gala-

ta Perııembe Pauı.r 61 

NEVYORKA SEYAHAT 
( 27.000 tonilatoluk) 

NE A HELLAS 
Lüks transatlantik vapuru 

Mayısın 19 da 

Pireden Newyorka 
doğru seferine başlıyacaktır. 

. . 
~ 

M UTU K~ SAÇ EKSİR. 
Yolcu ve emtiai ticariye kabul o

lunur. Fazla malumat için Galatada 
Salon Caddesinde No. 141 K. Siskidi 
vapur acenteliğine müracaat oluna-

, 

HER YER-DE SAT/LiR 
DEPOS/J;GALATA, GÜMR ÜJ< 

SOl<AI< N'l .36 

İST ANBULDA HAVA GAZI VE 
ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE 

TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN : 
Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan İstanbul Abonem.ın 
Şubemizin 29 . 4 . 939 tarihinden itibaren Cağaloğlunda Nuruosma
niye caddesinde kapalı fınn karşısında 30 numaralı binanın alt ka
tına nakleylediği ilan olunur. 

• , ............................................... ... 
ANKARADA YENİ İNŞA EDİLEN BÜYÜK ' 
CİHAN PALAS 
KİRALIK 

OTELİ 
T 1 R 

Kırk beş odası, lokanta ve kazinosu, berber salonu, otomatik çamaşır
hanesi, büyük salonları bulunan ve asrın icab ettirdiği her türlü kon
foru haiz bu lüks otel, ehil bir sermayedara kiraya verilecektir. 

Şarapları 

Sıhhat ve Neşe 

Kaynağıdır 

1 

1 

Talihlerin Ankarada Cihan Oteli sahiblerinc müracaati. , ........................................... , ı ,~ .................. ,ı 

KOMOJEN 
Saçlan besler, köklerini kuvvet

lendirir, dökülmesini önler, kepek 
teri giderir. 

INGlLIZ KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoğlu - Istanbul 

bilir. Telefon: 42612 

................... 11111! 

Dr. Hayri Ömer 
ZfJhrevf ve cfTt hıııtılıkları mOte"•ft•~ 

1ğleden sonra Beyoğlu Ağaca.mı 
ıntrtmmıda No. 133 Telf\fon :435R!" 
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Sahibi ve Neşriyat l\lüdiirü Halil 

Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T . L. Ş. Basıldığı yer 

TAN Matbaası 

KESKİN KAŞELERİ; Kırıklık, Nezle, Grip, Romatizma, Baş ve Diş Ağrılarına Birebirdir. İstanbul 
Bahçekap1 SALİH NECATİ 


