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PENCEREMDEN 

Zülkarneyn 
Yazan: M. Turhan TAN 

Genç bir mektepli, Zülkarneyn 
kim ola diye merak etmiş. o. 

nun bu merakı bende sevinç uyan • 
dırdı. Çünkü mitolojik olsun, tarihi 
olsun, bir ismin medlfılünü öğr~n • 
meğe çalışan genç, ilme gönül ver
miş gençlikten bir parçadır ve o cü
zün delaletiyle biz, kiildeki ilim aş· 
kınn inti~nl ederek sevinirız. 1 

Gclelım Zülkarncyne: F.ski tnrih- j 
l~~ ~u zntm İskender adh bir Yemen/ 
hukumdnn oldui;'Unu yazarlar. Şece
resini de Haris, Hammal, Ad, l\filtat, 
Vnil, Himeyr, Seha diye irtika ettirir 
ler. "Lugati tnrlhiyye ve coğrafiyye" 
adlı eserin sahihi Ahmet Rifat efendi· 
"İskcnder Ziilknrncyn)) bahsinde bu 
rivayeti kaydettikten sonra onun du
yızadesi \•e \•~ziri Hızır aleyüsselam 
ile şarkı, garbı dolnşıp halkı tevhide. 
yani Allahın bir olduğunu kabule dn
\'et ettiğini yazar. Hızır ve Abıhaynt 
efsnne inin de bu rivayetle nlakası 
,·ardır. 

Çelenk götürülüşü Eski diplomaları tetkik 

Maarif Vekaletinin Yeni Kararları 

Muallimler Hakkındaki 
Teftiş Raporları 

Nasıl Verilecek? 

Evkaf Yeni 
Bir Han 

Yaptıracak 

:>.9 - fi - 9~1\ 

Altıokka 

Hayat Pahalılığı ile Mücadele 

Ticaret Vekili Bu iş 
U zerinde Tetkiki er 

KamusuHilamdn Şemsettin Sami 
hey, Ziilknrneynln Makedonyalı bü -
yiik İskenderden başka bir kimse o
lamıyacağmı iltizam eder gibi görü
nür ,.~ onun tacında boynuzu andı -
rır iki çıkıntı bulunduğu için bu la
kabı aldığını siiyler. Fakat Zülkar -
neynin Yemende yetiştiği rivayetini 
de kaydetme)i unutmaz. 

B_u isim Kurnmkerimde geçtiği Maarif Vekaleti, ilk tedrisat müfettişlerinin mektepler-
için lsli'ıın tarihçilerini hayli meşgul de, mektepler ve muallimler haklarında yapacakları teftişler 
etmiştir. Dostumuz bay Ömer Rıza, hakkında bir fo!·mül hazırlamış ve bu formülü alakadar Maa-

Yeniden Yedi Cami 

Tamir Olunacak ı 
Evkaf idaresi, yeni şehir planile 

belediye tarafından Eminönü, Unka
panı arasında yapılacak istimlak sa

hasında büyük bir arsa satın alarak 

burada muazzam bir evkaf hanr tesis 

etmeyi düşünmektedir. Bunun için 

Evkaf bütçesine kafi miktarda tah

sisat ta konulmuş bulunmaktadır. Be

lediye yeni istimliik kanununa göre, 

bu iki nokta arasında istimliik işle
rine başlar başlamaz evkaf idaresi de 

belediye ile temasa gelerek bu arsa

nın )'~ini 1csbit edecektir. 

Yapıldığını Söyledi 
Ticaret bütçesinin müzakeresi esnasında Ticaret VeJdlİ 

Cezmi Erçin Büyük Millet l\leclisinde beyanatta bulunurkeJ1 
0 büyiik k1tnp için yaptığı terciime- rif idarelerine göndermiştir. 

bazı mahallerde çalışmıya mecbur o
lan muallimler bu kuradan istisna e

dileceklerdir. Bu şerait dahilinde ta-

yin edilecek muallimler, bulunduk

ları mahallerde en nz iki sene kala-

muhtelif ~icari işlerimiz hakkında demiştir ki: , 
. 93~ senesınde ithalat 86 milyon milbadele hacmindeki tezayüdiill 1 

lıra iken, 938 senesinde 149 milyo- cap ettirdiği fazla nakliye vesaititli' 
na, 9~4 ~nesinde ihracatımız 92 mil- ithal edilmesi keyfiyetidir. 
yo:ı lıra ıken 938 senesinde 144 mil- H t h 11 ~ 

1 · .. k 1 . . aya pa a ı ıgı 
1 yon ıraya yu se rnıştır. Hayat pahulılığı mcvzuuna dair ,. 

de Zülkamcyn kelimesini izah mak- Bu formüle göre, ilk tedrisat mü
sadiyle uzunca bir ha iye yazmış Ye fettişleri, muallimler ve mektep ida
orada kitnbı mukadde ten i"tidliH releri hakkında yapncaklan teftişler 
suretiyle Zülkarneynin İran hükiim- hakkında ayn nyrı raporlar verecek
dnrlarındnn Dôri'ı olmasını daha doğ- lcrdir. Bu raporların bir nüshası, ra
ru buldul;'llnu anlatmıştır. poru veren miifettişte kalacak, iki 

Tarihi bir isim olmaktan • !llU muh- nüshası dn alakadar maarif müdür.:' caklardır. 
telif rlvnyctler dolayısıyl~ _ çıkıp lüklcrine verilecektir. Maarif mü-

933 senesinden itibaren ihracatı- viçrcli profesör Lorens, mart 938 '.'' 
mız muntazaman lehimize fark gös- rihinde muvakkat bir rapor verJJlİf 
terdiği halde 938 senesinde dış tica- tir. Profesör bu raporunda asıl rapor 
ret bilançomuz aleyhimize cüzi bir clA~ill mitolojik bir mahiyet almakta hulu- dürlükleri de bu nüshalardan birini Maarif Vekaleti, Universlte ve or

nan Ziilkarneyn ile biz Tiirkleri il- aliıkadar muaJlimin siciline koyacak- ta tedrisat profesör, doçent ve mual
gilendiren bir sed meselesidir. Çün- lar, ikincisini de kendisini alakadar !imlerinin halkcvleri mevzuu:ett1alm
kii kıymetli ve kıymetsiz bir çok şark eden hususatı doldurmak üzere mu- da yüksek tahsil ve lise son sınıf ta
tanhlcrlnite ZUlkırrneynln Ye'cur. ve all.bal ... ,.. .. ~-..-- '-•- ,,,_,___uı- • 

Me'cuca kar ı bir büyük set yaptırdı- liğine ·göndereceklerdir. Başmuallim- alfıkadarlara tebliğ:rt~işti;--'-,,_ın.i 

* 

Yeni şehir planına göre, Yenica-

da mevzuubahis edeceği mesel "' 
fark irae etmektedir. Bunun sebebi-

tadadı ile iktün etmiştir. . 
ni iki noktada toplamak mümkün- Müteakıben Ingiliz profesörlcrjıl' 
dür zannederim. Biri istihsalatımı- deq B~q.bam cplbcdilmiş. bu da f 

zın gittikçe ve mütezayit hacimlerde ğustos 9a8 tarihiıı,Qc bir rapor ,er 

fı yazılıdır. ler raporların altında kendilerine 

Kuranıkcrlmdc de bu nokta sarih 
surette ifad:! olunmaktadır. Fakat is
f:im tarihçilerinden bir kısmı Kuran
da Zülkarneynin eseri olarak zikro
lunan scddin Çin seddinden ha .. ka 
bir set olduğunu ve hunun Derb~nt 
seddi adı ile anıldığım kabul etmiş
lerdir. Bay Ömar Rıza, Kuran ter -
cümesinde İbniilfakih gibi miiclliflc
rin ayni kannntte olduklarını söyle
dikten sonra Ansiklopedya Britani • 
kada Derbent seddi hakkınd:ı mu -
kayyct satırları dn alıyor. 

Şu halde Ziilkarneynin ynphğ't 
ve Kuranda vazıh ve bir cok c;ark ta-. ~ . 
rlhlcrinde de kayıtlı olan set Cin ' ~ 
scddi değilmiş demek oluyor \'e bu 
takdirde o lükabı tnşı)'an hükümda
rın Çine gidip bir set yaptığını söyli
ycnlerin riva;retlerini tashih etmek 
la:ı;ım geliyor. Çiinkii üç bin kilomet
reden Cazla uzunluğu olan ve dünva
daki yedi büyiik ve acaip eserden °bi
rf olnrnk tanmnn Çin seddini iınpara
tor Çenk'in milfıttan önca üçiincü a • 
!ltrdn inşa ettirdiği muhakkaktır. 
<f nşa ettirdi demektense inşa ettir • 
mefe başladı demek daha doğrudur. 
Çünkli Çcnkin saltanntı ancak on yıl 
sürmiiştür. Ve bu müddet içinde o e· 
serin tamamlanmasına imkan yok • 
tur). 

Gerek Çin seddi gerek Dcrhent 
seddi Tiirk hiicunılnrından korun -
mak kaygusu ila yapılım tır. Bu da 
eski Türklerin cihangirlik yolunda 
kazandıkları me\'kii gösterir. Zaten 
Dara gibi tarihin en kudretli bir ha
kanı da Türkler öniinde ric'at ıztıra
rındn kalmamış mıydı? 

Şimdi Ziilkarneynin ~·akın Tüı k 
edebiyatında nasıl kullanıldığına bir 
misal \'erelim. Bu misali Endürunhı 
Fiızıldnn alıyoruz. O, bir· zamanlar 
şehir, knsnba, köy \'C mahaUe namı
na güdiilen miişterek namus gayreti 
icabından olarak sık sık yapılan bas
kınları tarif ettiği sırada iki sevgiliyi 
kepaze etmek hırsıylc bir evi saran 
mahallelinin rehberi imama o sevgi -
liler hesabına rii vct verilmesi üze· 
rine baskının nasıl tatlıya bağlandı
ğını anlatır ve kaziyeyi şu beyt ile 
bitirir: 

Hep dönerler geri Sıfrfilkeffeyn. 
Olun amaki imam, Zülkarneyn. 

mahsus olan kısmı doldurduktan son
ra alftkadar muallime okutacaklar ve 
sonra da bu işe tahsis edilen dosyada 
sakhyacak lardır. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bade
mn mekteplerde teftiş defteri tutul
mıyacaktır. 

Ekalliyet mekteplerinde 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 

teneffüs yapılmadan iki, üç saat üst
üste ders yapıldığı yapılan teftişler
den anlaşllm1ştır. Maarif Vekaleti bu 
mekteplere gönderdiği bir tamimle 
bilhassa Türk muallimler tarafından 
verdirilmekte olan türkçe derslerinin 
behemehal onar dakika teneffüsle ya
pılmasını ve yeni sene programları
nın ona göre hazırlanmasını bildir
miştir. 

Muallimlerin tayin usulleri 
Maarif Vekaleti, mecburi hizmete 

tabi sanat ve teknik tedrisat muallim 
lerinin tabi olacaklan mecburi hiz
met ile bunlarm tayin usulleri hak
kında da bir talimatname hazırlıya
rak bütün maarif müesseselerine teb
liğ eylemiştir. 

Bu talimatnameye göre tayin edi
len sanat ve teknik tedrisat muallim 
namzetleri bir kişiden fazla iseler 
bunlar arasında kura çekilecektir. 
Sıhhi vaziyetleri dolayısile muayyen 

S - Bir matbaa kurmak isti -
yorum. Bunun için ne gibi kanu -
ni muaıneJcye ihtiyaç \'ardır? 

C - Matbaanın kurulacağı ye
rin en büyük mülkiye memuruna 
bir beyanname vermek lazundır. 
Beyannameye matbaayı açmak is
teyenin adı, sanı, ikametgôhı, var
sa ortaklarının isimleri, matbaanın 
yeri ve hangi dillerle çalışacağı ya 
zılacaktır. Matbaanın yeri ve tabı 
sistemi değişir veya sahibi değ'i -
şirse vak tinde beyanname verme
ğe ihtiynç vardır. 

• S - Mer<'an adaları nert'dedlr? 
C - Büyük Okyanustadır. Sı

caklığı 20 dercı:!eden nşağı olmı -

çarşısının sağ tarafından geçmek ü
zrerc Süleymaniyeye kadar bir cad

de uzanacaktır. Evkafın yapacağı bü

yük han bu caddenin alt tarafında 

ve piyasa yerlerine yakın bir nokta

da olacaktır. 

T:ı1tiyetinTn ar~as"ıe!tr:"n1gert,"lmar tında iktısadi hayatımızın seri, fcı~ ~ 
ve sanayileşme programı ve umumi geniş bir ;tetkikini ihtiva eden,. b

1
U rJ 

porun ticaret politikası, döviz. ıco; 
trolü, sanayiin himaye ve teşkihnd 
ve iktısadi menabiimizden azami ~ 
tifade imkan ve çareleri, tasarruf~ 
sermaye hareketlerinin teşviki,. S ~ 
maye evenstismanları ile iktısadı Jc 
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Politis 
Bugün 

İşe Başhyor 
Tamir edilerek camiler 

Evkaf idaresi, Fatih, Şehzade, Be

yazıt, Usküdarda Mihrimah, Is.kele, 

Şemsipaşa, Ayazma camilerini ta

mir etmek için bu seneki bütçeye 

tahsisat koymuştur. Bunlardan baş-

ka geçen sene tamirlerine başlanıp 

ta şimdiye kadar ikmal edilemiyen 

Kütahya - Balıkesir demiryolunu 
yapan (Julyus Berger) şirketi bu hat
tın inşaat masrafına ait bazı ihtilaf
lar çıkararak hlıkumetimiz aleyhinde 
bir dava açmıştı. Şirketin bilhassa 
T<avşanlı mıntakasına ait olan iddia
ları ile istediği para bir milyon lira- camiler de bitirilece..'ctir. 
ya yakındır. Bu meseleyi halletmek 
üzere seçilen Yunanistanın Paris el
çisi beynelmilel hukukç,µlardan M. 
Politisin şehrimize geldiğini dün yaz 
mıştık. Alman şirketinin mümessili 

Almanyanın Erlangen 

Üniversitesi Rektörü 
olan Dr. Şiniveind de dün Semplon ve kadın kliniği direktörü Profesör 
ekspresi ile şehrimize gelmiş ve bu Hermann Wınntz dört, beş gün ka
iş için hükumetimizin delegeliğini dar Istanbulu ve memleketimizi zi
yapacak olan Sinop mebusu Yusuf yaret etmek üzere aramızda bulun
Kemal tarafından karşılanmıştır. maktadır. 29.5.939 pazartesi öğleden 

Her iki taraf iddianamelerini dün sonra (bugün) Etıbba odası konferans 
M. Politise vermişlerdir. Yarın vila- ~nlonunda saat alhda kanserin rönt
yette M. Politise tahsis edilecek bir genle tedavisi ve neticeleri mevzulu 
dairede bu ihtilaf işi üzerine çalışı- 11l'ojeksiyonlu bir konferans verecek
lacak ve ilk resmi toplantı yapılacak- 1 tir. Sayın hekimlerimizin bu konfe-
tır. ransa teşrifleri rica edilmektedir. 

Kanser 
Birliği 

Reisi Geldi 
Beynelmilel Kanser mücadele bir

liği reisi Doktor Gandard ve refika
sı dün Scmplon ekspres ile şehrimi
ze gelmişlerdir. istasyonda Kanser 
Mücadele cemiyeti umumi katibi o
peratör Kazım Ismail Gürkan tara
fından istikbal edilmiştir. Fransa 
ayan meclisi azasından olup evvel
ce Sıhhiye nazırlığında da bulun
muş olan Doktor Gandard Universi
tede kansere dair bir konferans ver
mek için davet edilmiştir. Istanbul
da bir hafta kalacaktır. Mumaileyh, 
dün kendisile görüşen gazetecilere 
demiştir ki: 

- Kanserin sebeplerini bulmak 
yolundaki araştırmalar henüz netice
lenmiş değildir. Fakat ümit verici 
tetkiklere devam ediyoruz. Bütün 
dünyanın bu meseleye karşı göster
diği büyük aHika sayesinde bu tet
kiklerden yakında müsbet 'neticeler 
alınacağını umuyoruz. 

KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

----------------------------------------------------------
yan ve 80 metreden fazla sığ ol - fin Vekili, bütçe müzakereleri ya
mayan sularda ağaç dallarına ben pılırken bu hususta mecliste iza
zeyen garip hayvanların teşkil et- hat vermiş ve trenlerin Van gölün
tikleri adalardır. Bu adaları kuran den feribotla karşıya geçirileceği 
hayvanlar ancak mikroskop altın- ni ve oradan hududa varacağım 
da görülür. Bu adaların biçimi yu- söylemiştir. 
varlaktır. • • 

S - Kıbrıs adasının merkezi 
neresidir? 

C - Vikosia şehridir. 23 bin 
nüfusludur. 

• 
• S - Diynrhakırdnn İran , ... T -

raka gidecek demlryolu ne zaman 
tamnmlnnncaktır? 

C - Gelecek senenin eyhilün
de bu hat işlemeğe açılacaktır. Na-

S - Bnnkalarımızdaki fn!llar -
ruf mevduatı ne mıktarı bulmuş -
tur? 

C - Son rakamlara göre, 108 
milyon liradır. 

• 
S - Ortamektep mnatlimliği 

imtihanı bu sene ne zaman yapıla· 
caktır? 

C - Bu imtihanlar 19 haziran
dnn 23 hazirana kadar devam edı:>-

C EV A.P . 
1 • ,_ • • ... ( 

cektir. Bu husustaki program ls -
tanbul l\laarif Müdürlüğüne ve di
ğer maarif teşkilatlarına bildiril -
miştir. Tnfsiltıtı oradan isteyebilir 
siniz. ... , 

• 
S - Efesos harabcJcri nerede-

dir? 

C - Bu harabeler. fzmire 73 
kilometre kadar uzaklıktadır. Ar

temis - Efesos mabedi, acaibi seb'ai 

alemden sayılmış ve şöhreti ciha

nı tutmuştur. Fakat. bu sanat ha
rikasının yerinde bugün hemen hiç 
bir şey kalmamıştır. 

1- '1 . ınt:ıı kmmanın sıkı a fıkası, vergı erı rı 

iktısadı hayat üzerindeki tesirle 
9

'. 

orman ve ziraat politikası, münıl<ıl' 
lat ve tarife işleri belli başlı ınc'·ı 
larını teşkil etmektedir. • 

lstanbul et fiyatları B' 
Istnnbulun et meselesi hayat psll it 

lılığı ile mücadele mevzuunun ~e 
kısmı olmak üzere 938 senesinde 

~nrmştm ~ 
Istanbulda perakende et fiyat19 e~ 

nı ta.nzim edebilmek için toptan e' 

fiyatlarına hiıkım olmak icap edeC0~ 
ği aşikardır. Toptan et fiyatıarıo 9, ucuzluğun temini ise, Istanbu~a ..;~ 
ki hayvan müvaridatmın tanzıJ11 tıil' 
daiına piyasaya arza müheyya ·ııı' 
tarzda stok bulundurulma~ile rrıııt9' 
kündür. Istanbuln muhtelif rrııfl _111. 

~,~,,,., 

kalardan yapılmakta olan ~a) ~-
sevkiyatı, nakliye vesaıti ve ırrılt ,,,, 

~tfl" larınn, sevke amade hayvan m •rille 
na, mevsimlik temevviiçlerin t~sı JlB' 
bağlı bir vazıyet arzetmektedır· . ,., 
yat pahalılığı mücadPlcsinde, hiıd15~, 
leri ve tedbirlerı bütün vüsat ve ş(J' 
mulile ele almadıkça bu et fiyatl9 rı 
nın indirilmesi tecrübesinde oldtl ğl' 
gibi zararlı neticelerle karşılaşa~' 
mız muhakkaktır. (Doğru seslerı)· 

MütehaHIS meselesi ıı' 
Teşkilôtımızda bundan böyJe 'tıı 

cak zaruret göriılen hizmetler i~el' 
ecnebi mütehassıslara yer ,.erıtl ·C 

~r \ 
niyetindeyiz. Nitekim konjonktU ,et 
sigorta işleri gibi çok teknik ınatıi) lr 
arzeden işlerde daha bir müddet ~r 
tchassıs istihdam etmekte fayda g 
rnekteyiz. 
______________________ ...,,,.,,,,,,. 
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ElEK 
Yüksek Kadın! 

A bnanyanm eski Ban Bank 
tefi Dr. Şaht, Rlndlatandan 

.-.::er1[- ll'mdlatan ile Almanya ara

.... llleaal beraberliii hakkında be
-._tta bulunmut ve Hlndistanm en 
lllAM1etli ajmulan kati bir cevap 

Polonya Hariciye Nazırı .~!:~;5;;~E~::: 
Beck Moskovaya Gı.dı·yor m·~=~~S::-E~::a::: 

olursa olsun kendinde bir kıymet 

hatta çok defa keşfedJlmemiş bir kıy-
..... tır. 

llindlstamn milli Bderi Gandinln 

~a münasebetle Ya,Jclıiı bir ma- ,~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!ii~!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!~ı Danzig Milletler Cemiyeti Komiseri 
met bulunduğunu vehmeder. Hepi -

C:i!!l!ii!iiiiii!!!!!!!!!!!ii!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!~ miz bu hastalıkla az çok malaJtis. 
1 fr O halde kadınlar neden bu umumi 

Balkan Antant. Doktor Şahta cevap veriyor: Yunan Adalar1111n il G .. .. t•• 
"Hindiatan, İngiliz empeıyaliz- Dün Varıovada Beck e oruş u 

1alnden kurtulup nazizmin kurba- T hkl Ecllclivi 
ıu olmak niyetinde değildir. Sonra a m ICJ Paris, 28 ( A. A.) - "Le Soir" gazetesinin verdiği bir ha-
llhıdtstan kurtuluş aavafDU, ya- Haberi Asllsm bere göre Polonyanın askeri kuvvetini arttırmak için Sovyet-
bancmm yantunile yapmak veba- ler Birliği tarafından verilecek malzeme meselesini görüşmek 
faftnak istemiyor. Kendi milli u" zere Polonya Hariciye Nazın, Sovyet hükfunetinin daveti 
kaynaklan bu i§i başarmala kili- Atina, 28 (A.A.) - Atina a-
dir." jansı, Yunan adalarmda deniz üzerine• Moskovaya gidecektir. 
... us·· leri •esı.s· edilmekte olduğuna '~tik Gandlnin b11 ı3zleri, bflytık ~ Varşova, 28 (A.A.) - Milletler akip Ingiltere ve Fransa elçilerini 

cı...c1tden, hattl daha çok ileri bir dair buı yabancı gazetelerde çı- Cemiyetinin Danzig fevkalide ko- kabul etmiıtir. 
-._ olduiwıu gösteriyor. Büyük kan haberleri kat'i olarak ya- miseri Buckhardt Varııovaya gel- Buckhardt, Varşovadaki ikameti 
Gaac1t lllenfi bir ıiyuet tuttuiu için !anlamaktadır· mi§tir. 
llba.ıı.tanm hürriyet milcadelesini Keza mezkur ajans, Korent Danzig'de vazifelerinin çerçevesi-
... ha7U geclktlrmit sayılmakta, bu- kanalının kalden kapatıldığı ni aşan bir iş yapacağına dair bir İs-
1'a de hürriyet mücadelesi alanında hakkındaki haberin de tamamen viçre gazetesinin verdi~i haberin 
'-eak muhafuaklrlar safında dur- hayali olduğunu bildirmekte- doğru olup olmadığı sualine cevap 
"-ktadır. Gandinin oilu ise müsbet dir. veren Buckhardt demi§tir ki: 
~e ve mtisbet dütünUşlle daha ll!!ii!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~~!!!!!!l!!!ii!!!!!!I.! "- Böyle hiçbir ıey derpif edil-
~ nesle yalapn bir vaziyet al-

1
• NAN u memiştir. Esasen böyle bir teklüi 

"-ktaclır. \ıl kabul edemezdim. Bütün bunlar uy-
llindistanm bacflnldl hflniyet durma şeylerdir." 

lllleadelesl, daha fazla İngiltere ile Gen I!! ı ·ı CJV e Fevkallde komiser doğruca İsviç-
llb.tıner arasında bir neticeye var- '3' re elçiliğine gitmiş ve ondan sonra 
..... için 7ap1lan it beraberliif ma- Polonya hariciye Nazın Beck tara-

lalretiai almııtır. Vanlmuı istenen ı ı+•t + Et+• fmdan kabul olunmuştur. 
1'etlce Hindtstanm tam muhtariyeti- 1 a 1 Beckle görü~ükten sonra da Bu-
~. Hintliler buna istiklAI, İncı1iz- ckhardt Fransız ve Ingiliz büyük 
ıe.... dominyon statiisil, diyorlar. ---<>- elçilerini ziyaret eylemiştir. 
111.tıuer içinde de bilyilk bir cema- "Asil Türk Gençliği Hariciye nazın da mülakatı müte-
tt, Britanya bnparatorlutundan ay· 

esnasında Danzig meselesine memur 
üçler komi~esinin izalarile temas et
miş ve vazifesi başına gitmek üzere 
Varşovadan ayrılmıştır. 

Alman • Lela geçim.izlifi 
Polonya gazetelerinin Danzig'den 

öğrendiklerine göre Danzig maka
matı nazi faaliyetlerinden dolayı 32 
kişiyi tevkif etmişlerdir. Bunlar altı 
haftadan üç seneye kadar muhtelif 
hapis cezalarına mahklım olmuflar
dır . 

Diğer taraftan "Guniec W ars
zawski" gazetesi Alman propaganda 
nazın Göbbels'in 7 haziranda Dan
zige gelerek nasyonal sosyalist par
tisinin tertip ettiği spor şenliklerin
de bulunacağını yazmaktadır. 

ıthiıanaak, fakat Kanada, Avustralya Dünyada Civanmertliğin 
~e lair İngiliz dominyonlan gibi tam 
•6rrl1et içinde 1•pmak, batü icap ve Kuvvetin Timsalidir .. 
'4ene imparatorluk batını çözmek 
1.___ Ankara, 28 (A.A.) - 19 mayıs 
-.raruıı vermeie varan bir vaziyet· 
t.. istifade etmek lehiı\dedlrler. gençlik bayramı münasebetile Be
'l'aıa latlldll taraft'_.va ol8lalar he, c1.. den Terbiyesi Genel Dtrekörlütünün 

• '\'OlP J'f•ffhtlnfl dahi modası ll{e(- Milli Sef Ismet Innni1vP opnrliITTn 
·o teubli' &aymaKtaomar. bağlılık ve tuimatını arzeden telgra-

Pakat bacfln ıerek İngilizlerin, fına Reisicümhur tarafından ıu ce
hrek Hintlilerin mesaisi, dominyon 

F ransanın Suriyede 
Tatbik Edeceği 

Siyaset Şekli 
at-...... vap verilmfttir: 
--uatınu temine matuftur. Bluat 
Caadinln de, İngiliz umumi valisi ile General Cemil Taner 

'hl hedef için çabttıiı göze çarp- Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
'-aktaclır. 

lllndistanın İnıfliz emperyaliz- ANKARA 
~den kurtulduktan sonra başka idman bayramında gençliğin bize 
eq elllperyalimıe boyun etmlyecek gösterdiği manzara bugün için kı
taııda çabtması ve bir neticeye var- vanç ve yarın için ümit ve inanç ve
~ı onun milli çalıımalannı en sal- ricidir. Bu güzel başanlardan dola
..... esaslara dayanclıiını eösterir. yı bütün dünyada kuvvetin ve civan-

81Uıassa Hlndiıtandaki yeni ve mertliğin remzi olan asil Türk genç
~ neslin bu fikri tapması ve bu liğini ve onu sevk ve idare edenleri 
...ıaefi cütmeai, bu prkb memlekete takdir ve muhabbetle tebrik ederim. =:• hayır ıetirir. ismet lnönü 

INGILiZ 
Tayyare 
lmalCitı 

--0--

Fabrikalar Senede 

40 Bin Tayyare 

Yapabilecekler 
"-~dra, 28 (A.A.) - Ingilterenin 
"""1 hazırda ayda bet bine yakın tay-

Eıkl Suriye 
Baıveklllnln Atığı 

Şam, 28 (Tan Muhabirinden) -
Eski Suriye Başvekili Cemil Mürdü
mün Başveküeti zamanında sarfet
tiği gizli tahsisattan müthiı l •ir a
çığı çıktığını Suriye gueteleri yaz
maktadır. 

Hesaplara göre Cemil Mürdüm bir 
sene içinde devlet hazinesinden 260 
bin Suriye lirası almıı ve kabine te
beddülünde eski başvekile sekiz bin 
liralık bir çek göndererek kalan pa
ranın bu olduğunu bildirmi~ir. 

Suriye Dört Ayn Mıntakaya 

Her Mıntakanın ld:.rt lstikk11i 
Aynlacak, 
Olacakmıı 

Şamdan bil~rildiğine göre Suriye Cümhurreisi Haşim Atasi 
ile Fransız Ali komiseri arasındaki temaslar hiçbir netice ver
memiştir. Fransız kaynaklanndan sızan haberlere bakılırsa 
Suriye dört mıntakaya ayrılacaktır. Ve bu suretle Surivede 
yeni bir şekli idare teessüs edecektir . 
Şam, Hama, Humus ve Halep nam

larile ayrılacak olan mıntakalardan 
her biri tam salahiyetli bir muhafı
zın i~sine verilecektir. Bu muha
fızların maiyetlerinde birer Fransız 
müşavir bulunacak ve muhafızlıldar 
dahilt işlerde tam bir isttkl8le sahip 
bulıtıaca:ı'ar(.ır. Dört mıntsh yal
nız, para, bayrak, posta ve gümrük 
işlerinde birleşeceklerdir. 

Yeni idare şeklinin bir kaç gün 
zarfında tatbiki beklenmektedir. Su
riyede bu idare sisteminin tatbiki i· 
çin, Türkiye ile Fransa arasında ya
pılmakta olan müzakerelerin sona 
ermesine intizar edildiği Peris tel· 
graflanndan anlaplmaktadır. 

Fransız ili komiserliği şimdiden 
bu idarenin tatbikine hazırlanmak
tadır. Yeni 19kle göre her mıntaka· 

nın memurları, o mıntaka halkından 
olacağı için Suriye memurları kendi 
memleketlerine becayiş edilmektedir
ler. 

Halep muhafızlığı için en kuvvet

li namzet şimdiki muhafız vekili Ha
san Cebbaredır. 

Şekip Arslan gazetelere verdiği 

beyanatta Suriyede mühim bir ye
kOn tutan ekalliyetler hukukunun 
tanınması lüzumunu ve bılhassa A
levilerle Dürzilerin muhtar bir ida
reye nail olmaları icap eylediğini te
barüz ettirmiştir. Bu beyanat mani
dar görülmektedir. 

Vatani gazeteler yeni idare şekli

ne ve bu beyanata. şiddetle hücum 

ederek Suriyenin ayrılmaz bir parça 

olduğunu yazmaktadırlar. 

Ekonomi Konseyi 
içtimaı Bitti 

Bükreş, 28 (A.A.) - Balkan 
antantı ekonomi konseyi on gün 
süren bir mesaiden sonra cu
martesi günü yedinci içtima 
devresini kapamıştır. Neşredi

len bir tebliğde, geçen toplan
tıdanberi ekonomi muahedele
ri, maliye, münakal8t, seyrise
fain, tayyarecilik \te turizm sa
halannda elde edilen terakki
ler memnuniyetle kaydolun
maktadır. 

salemm dıpnda kalmış olsun. 
Meseli Babıali caddesinde yiik • 

sek sesle: 
-'Ostat! Diye bağınanız hiç ol

mazsa yirmi kişi dönilp: 
- Beni mi çağınyorlar! cllye 

bakmaz mı? 
Halbuki benim bahsettiilm yflk

sek kadın. o çeşit yüksek kadın de -
ğildlr. 

Dinleyiniz hele: 
Pariste earlp bir müsabaka ter

tip ettiler. 2% Haziranda yapılacak o
lan bu müsabakanm ismi " Mis Ey • 
fel intihabı" dır. 

Yani, Eyfel kulesine izafe ecllle • 
cek kadar uzun boylu Parisli kızı seç 
mektlr. 

llİ!!i!!!i!ii!!!i!i!!!ili!iil!!!!l!i!!i!!!!!!l!!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!ii!!!!l!ii!!!!l!~ Müsabaka prtlannm batbcan bu 

TURK,...IYE müsabakaya kaydedilen kızlann en 
az 1,8Z metre boyunda olmandır. 

Kuvvetli Bir 
Memlekettir 

---0-

~poque "Türkler Sulhe 

Mühim Bir 

Yaptılar .. 

Hizmet 

Diyor 

Şimdi anla9ılclı mı yüksek kaclıııdan 
maksat ne olduğu?. 

Kızlanmız arasında endişe De 
müphede ettiğim boy kısaJıtmm ö
nüne geçmek ve uzun boya ratbet 
olduğunu göstermek için bizde de 
bu çeşit bir müsabaka yapmak hiç te 
fena olmıyacak. Bizimkine Eyfel de
meyiz de " Mis yangın kulesi" deris. 
Hem yangm sözü ile biraz da ipka
ne çeşni olur., 

Ancak, ben bizde yalmayak 1,SZ 
metre boyunda kız çwcaiına pek 

Paris, 28 (A.A.J - Epoque gaze. te kani deiiJim. Geçen sene bizim 
tesi ,c;yıe yazıyor: psete vuıtasiyle orijinal bir mDaa· 

.. Fransa, Ingiltere, Polonya, Ro- baka Y•P~UJ dUşij~üştiik: 
manya, Rusya, Türkiye ve Yunan is- Türkiyenin en şiıman ada~. ea 
tan; 1şte A.\manyanın ve ltalyanın boylu adamı \'e en cüce adamı. 1son· 
her türlü taarruzuna karşı koymıya radan bir takım hadiselerle 'ba fikir 
muktedir bir blok. tatbik sahasına geçemecll. 

Türkiyenin bu bloka iltihakı Al- Şimdi, Pariste böyle en maD 

manya ve Italya için dehşetli bir boylu kızı seçmek için açılan milsa • 
darbe olmuştur. Türkler menfaatleri- baka üzerine bu fikir tekrar zihnimi 

kaşımağa başladı. 
nin nerede olduğunu anlamışlar ve 

bu suretle sulh davasına mühim bir 

hizmette bulunmuşlardır. Eğer Al

manya ve Itelya harp açacak olurlar-

Düşünün bir kere: Türklyenln • 
şişman adamına 500 lira milklfat. 
Müsabaka Taksim stadmda olaeak. 
Resmi kantarcı tarafından darası a • 

sa bu harbi kazanmak ihtimalleri ka- lınmış bir deniz mayosu ile tartıla • 

tiyen yoktur. Türkiye, Türk milleti

nin ağladığı Kemal Atatürk gibi bir 
dahinin verdiği hamle ile yirmi se
neden daha az bir zaman içinde itti
fakı aranılan kuvv,.tli bir memleket 
olmuştur. 

Hataya Suriye Parası 
Götiirüleblllr 

c:ak. Gitmez misiniz seyrine. 
Sonra belediye fen heyetinden, 

meseli heyet reisi muavini tarafı" 
dan Türkiyenin en uzun boylu adamı 
yabnayak olarak ölçülecek. Kazana· 
na 300 lira. Yani vakit geçirmek i .,, 
çin elimizde böyle ölçülü, terazili ve
sileler var. Yalnız bir noktayı henlls 
halledemedim. Bu 500 lira, 300 lira 
gibi müki fatlan kim verecek? Bu
nu bulur bulmaz, kadınlı erkekli bu 

Şam, 28 (Tan Muhabirinden) - şayanı dikkat vatandaşlan meydana 
Gezmek veya yaylamak iızere Hata- koymak işten bile olmayacak. 
ya gelecek olan Suriyelilerin Hata- " Mis yangın kulesi" de tabii bu 
ya Suriye parası ithal edemiyecek- meyanda meziyetlerini ortaya koy • 
leri hakkında Halepte bir şayia çıka- mak fırsatını bulacaktır. Ancak böy
rılmıştır. Hatay hükumeti bu şayiayı le en az 1,8Z metre boyundaki .renç 

kıza, boyu posu ile mütenasip koea 
yalanlernış ve Suriyelilerin sitedikle

ri kadar Suriye parası getirebilecek

lerini ve bunları Hatayda kolaylıkla 

değiştirebileceklerini ilin etmiştir. 

içln de bir müsabaka af;mak kabede-
c-eğinden bihakkın korkanm. 

ı .... ·ıisi .. H:Aiiil.ii .... ı 
t. •• •• .• • • ...••• • ı 

)'are bıp ettiği söylenmektedir. 
'l'ayYare inpatJ son aylar zarfın-.S. o kadar inki§af etmiştir ki, Prog- ,_ ________ _ 

~ IDUcibince altı ay sonra yapıl
~~ llzım gelen inpat daha şimdi
-n ikınaı edi.Iiniıtir. lngilterede harp 
~Urunda senede 35 - 40 bin tayyare !:ta edilebilecek, bu suretle ilk hat 
ı...)')>areıertnin bef veya altı h&ftada 
"'il' kere tecdidine imkin hasıl ola
~tır. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
Şam 28 (TAN) - Türkiye ve Tnrk

lilk aleyhindeki neşriyatı ile şöhret bu
lan "Eli tlklAll rabl" gazet 1 mahalll 
h ilkOmetçe muddetslz olarak tatil edil· 
mlştlr. 

~llliz ordusu tayyarelerinin kıy
--u ve teknik evsafmdan bahseden 
~ Havker - Hurricane avcı tay
• ~rinin en seri Alman tayyarele
~ faik bir ıüratle uçabildiklerini 

~detınektedir. 

• Yugoslav Naibi Prens Pol'iln Berlln seyahati, Ber
lin • Roma mihverinin Yuroslavyayı kazanmak için 
son fırsattır. Fakat Yqoslavya mihvere girmemeie 
karar vermlıtir. Prens Pol, Komadan döniltte her ihti· 
male karp Uç smıf ihtiyat askerini silah altma almq· 
tır. Berline l(itmeden evvel de Tuna üzerinde Roman
ya Hariciye Nazırile Yqoslav Hariciye Nann birleflp 
milıtereken alacaklan müdafaa tedbirlerini rörilt
milflerdir. Onun için Berlln ziyaretinde de Prens Po
Uln Alman tuyiluna boyun eieceif tahmin edilemez. 

* • VaJ'fOoacla Moalıova ile siyan müzakereler cere-
yan elmelrtetlir. Bu mibalrerelerin laetleli Sov
yet R•ya ile Po&anya arauula11 ,;hu/ililr alreri 
ittilalr felrlini almıyacalr olan. lrar,Uılrlı bir an
l"fma yapmalı ve bir harp valnıanda Sovyet Rn
yanın kendUi.ne ne nretle yardım edebilecefini 

• 

• 

• 

ta bit etmelrtir. lngil~ - Fransız. Sovyet pakhn
da Polonyamn mevkii luıklnnda wöriifmelı üzere 
Polonyanın Londra Seliri tayyare ile VarfOvaya 
dönmiiftilr. 

* Sovyet tayyareleri ilk defa olarak Stratosferde vap. 
tıklan manevralardu dönmilşlerdir. Tayyarecilik 
llemlnde bu tecrübe ilk defa yaprlınııtır. Sovyet tay
yareleri Şimal denizinden kalkarak Baltık denizine 
ıelmitler ve orada mefruz dU,man filosunu bombala
dıktan sonra Stratosfere yükselerek tekrar Şimal de
nizine dinmUşlerdir. .. 
Hitler HIDiran ayında iatiralaat etmiye lıarar oer
mİf oe bu lrarannı yanındalrilere bildirmiftir. ı •. 
tiralaat müddetini BavGTya dailanndalri laruıai 
evİIKle g~recelttir. 

Bir Cocuk loiuldu 
~:·ı~va, (TAN) - Yalovanın Ka
de 0Yunde on ya§mda Hüseyin ismin
~r ÇOcuk arkadaılan ile beraber 
lht- e yıkanırken derin sulara git-

--., •e botulmuftur. -------------------------------------------------------------------------------------------.! 

e Hicaz Kralı fbnlssuut T ürkiye hQ
kiımetine muracaat ederek Hkaz ordu

sunun ten lk ve tanzimi için bir askeri 
heyet , önderilme ini rica etmiştir. 

Afgan hükOmetl de T ürk mütehassıs 
subayı nndan b zılannı Afganlstana da
vet etml tir • 

e Eski Praıt hükumet"nln Rütenya 
m ilin l1I Çek GPnerall Prehalo Polon
yaya it ca etml t r. General. p ,,1onnya 
Çek muh ere nl t mine r lış caktır. 

e V 1 n ly D h 11 h rn esna ın-
da cin yetler i lemı ol J mamun 
yüz k" 1 d n CCf' ve bu b h tev lf e
d lml tir. D ·er t r ft n Al lc nte'de de 
y rml m frlt tPvk 1 olunmu tur . 

e Sovvet komilnl t p rt i merk ezi 
lcr:ı kom t~I. Kolhoz toor ki rının hf· 
m:ıyeı.i, h at ve m:ıh u l sto unun ha-
7.trla mıı ı. komitede bir kontrol hP.Tet • 
nln te kili ve m h 111 SovYet mecJ Jerl e 
iki milmessillerinin s~ mi meselelmnl 
tetkik etmiş ve bu bapta 1 p eden k a
rarla!'l v@nftlıttr 
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Galatasaraylıların 
Meşhur ''Pilav,, ı Çok 
N eşeli,Eğlenceli Geçti 

1' AN 

D ün sabah Ankara9an gclir
ken, trende .yaşlı bir dostu-

ma ra~tgeldim. Sordu: 
- Nereye? 
- Istanbula .. Pilav yemiyc! 
- Ankarada pilav yok mu? 
- Var, ama, bizimki değil.. 
- Sizinkine kuş mu kondum -

yorlar? 

- Kuş kondurmuyorlar ama, 
bizim piliıvın, bir çok hususivetle
ri vardır: Evvela, bizim pilfı'v bir 
scmboldur: Ufak pirinç tanelerinin, 
tıpkı Galatasaraylılar gibi birlcşıp, 
besleyici, ynşatıcı bir kül haline 
gelmesi bakımından! 

29 - 5 - 939 

Anadoluyu ve lstiklcil Savaşının Altın 

Sayfalarını Milli Edebiyatımıza 

Geçiren ilk Şiir Kitabı : 
Yazan : 

Eski HAY A i 
Mecmuasının 

değerli ~airi 

M. F AR UK 
GÜRTUNCA 

Ana Kalbi, Vahşet, 

Haftanın 
lüks kitabı 
Bütün kita 
larda a·rayı 
300 sayfa, 
kuruştur. 

Bu Kız Kim? 
Galatasaray lisesinden me-

zun olanlar, her sene yap
mayı fıdet edindikleri toplantıyı 
dun de tekrarladılar. Her sene ol
duğu gibi, bu sene de, bermutat 
mektebin tarihi tamburu çalındı. 
Sıra haline giren dolgun yaşlı ve 
olgun başlı Galatasaraylılar, mek
tebin konferans salonuna çıktılar. 
Ilk söz, mektebin en yaşlı mezu
nu Bay Muhtara verildi. Bu ak 
saçlı, ak sakallı yetmiş beşlik genç, 
mektepten diplomasını henüz al -
mış bir talebe dikliği, dinçliği ve 
neşesile konuşuyordu. Evvela, yaşlı 
ve genç 3rkadaşlarını, büyük öl
müşlerin hatıralarına hürmeten, 
bir dakika sükuta davet etti. Koca 
salonu dolduran bütün Galatasa
raylıları ayağa kaldırıp putlaştıran 
bu ihtiram vazifesinin tamamlanı
şından sonra, Bay Muhtar Isfendi
yaroğlundan, tarihe mal olmuş eski 
yılların hatıralarını dinledik. Nük
teli sözleri ikide birde, kahkaha ve 
alkış tufanlarile kesilen Bay Muh
tar 15.fendiyaroğlu: 

Genç ihtiyar bütün mezunlar biı 
Arada pilav yediler, konuştular , 

Abideye çelenk koydular 

Sonra bizim pilav, bir hayat, 
kuvvet, sıhhat ve neşe anasıdır: 
Bak, memlekette yüz binlerce soy
adı var ama: "Kocamaz,, soyadını 
almayı, bir Galatasaraylı akıl etti: 
Çünktl Galatasaraylı, hakikaten 
"Kocamaz!,. Nitekim, bıraz evvel 
yetmiş beşlik Muhtar lsfendiyar
oğlunu gördünüz: Şurada, nasıl 22 
yaşında bir nobetçi gibi dimdik du
ruyordu? 

iste istiklal Savaşımıulan müli edebiyatımıza g~en 
en güzel fİİrler .. 

Bu kitabın rcslmlcrlnl kıymetti aan'atkAr 

MÜNiF FEHİM yapmıştır. A NA D OL 
'.lVJilli edebiyatın, tasannudan u 

ıçtcn duygularla yazılmış, her sa 
rmda memleket kokan en giızcl 

"- Vaktile, dedi, sofralarında 
çatal, bıçak görulen ilk mektep 
Galatasnraydı. O devirde, sofraya 
otururduk. Bir arkadaş, karavana
daki yemeği, arkadaşlarının tabak
larına taksim ederdi. Arslan payı 
da, bittabi daima muvezzie düşer
di. Akşam Üzerleri, kahvaltı olarak 
ellerimize birer dilim ekmek ve
rirlerdi. Bu ekmekleri, katıksız yi
yemiyorduk. Dışan çıkmak ta müm 
ıkün olmadığı için, katık tedarik e
demiyorduk. Bizi bu katık ihtiya
cından, meşh\1r Celal Muhtur kur
tıınnıştı: Mektebe, ince ince ke
suinl knşar peynirleri g eilrtr v e 

peynirlerin incecik dilimlerini bi
ze yirmişer paradan satardı. Bu 
sayede, o da müstefit oluyordu. 
biz de! Zaten Bay Celal Muhtar üs
tadımız, böyle ince görüşlerden il
ham alan teşebüslerinde, mektep
ten çıktıktan sonra da muvaffak 
oldu." 

E linın sıxmgı ııe ae şonret 

kazanan meşhur milyoneri
mizi iğncliyen bu zarif nükte, u
zun alkışlara lfıyık görüldü. Hele, 
Bny Muhtar, kaşığa, pUava dair 
darbımeselleri okurken, toplantı -
nın neşesi son haddini bulmuştu. 
Bay Muhtardan sonrn kürside, Ali 
Samiyi gördük. Ali Sami: 

" Pilav gününde,, tambura 

futbolcüler, biribirlerile yumruk, 
yıımruğa dövüşmekte devam e
derlerdi ve bittabi, bu tehlikeli o
yun da mektep idaresi tarafından 

Sahaya çıkışımızdan sonra, bi
ze "Galatasaray,, adını, Galatasa
rayda okuduğumuzu öğrenen se
yirciler taktılar. Fakat biz, bu is
min şüyuundan çekiniyorduk. Çün
kü o devirde, "saray,, gibi neta
meli bir kelimeyi kullanmak, hay
li tehlikeliydi. 

Spor yazıları yaz~n gazeteler -
den rica ettik: Bizim takımdan, 
"Galatasaooy,, yerine "bir diğeri,, 
diye bahsetmiye başladılar. Buna 
rağmen, halkın bize taktığı "Gala
tasaray,, ismi, hüviyetimize ya
mştı ve bir daha bizi bırakmadı. 

1 Ik formalarımızın rengi kır
mızı beyazdı. Fakat, Türk 

bayrağı renginde formalar giyerek, 
sahaya çıkmamız, nazarı dikkati 
celbcdiyordu. Her birimizin peşin
de hafiyeler dolaşmıya başlamıştL 
Takipten, cezadan korunmak için, 
bu formayı değiştirmek mecburi
yetinde kaldık. !kinci seçtiğimiz 
formanın rengı Fenerbahcenin şim· 
diki renklerinden ıntirekkepti. Fa
kat biz o formayı giydiğimiz gün 
fena bir mağlubiyete uğradığımız 
için, o renkleri de uğursuz saydık 

"- Bizce, dedi, Türk sporundan 
konuşulurken, Galatnsaraydan, ve 
Crltlatasaraydan konuşulurken Türk 
sporundan bugün de, yarın da mut
laka. bahsolunacaktır. Türkiyede, 
futbol topuna ilk ayak sallıyan 

Türk, Galatasaraylı Fuattır. Onun 
top oynadığı devirde, Türkler, he
nüz futbol oynıyanlar arasında de
ıril, futbol seyircileri arasında bi
le yer almamışlardı. Ve o devirde 
futbolü oynamak bir ayıp, bir cü
rum sayılıyordu. Bu itibarla, Bay 
Fuat, ceza gormekten, hakaret gör
mekten, tıpkı eski yılların recim
edilen gunahkar kadınlan gibi ta
şa, tukrüğe tutulmaktan kurtul -
mak için, kendine: 

1 ve yeni bir forma seçmek üzere 
çarşıya çıktık: O zamanlar spor eş
yaları satan bir mağaza sahibi, ö
nümüze kumaşları yıgdı: 

- "Bobi,, adını takmak mecbu
riyetinde kalmıştı. 

Ondnn bir müddet sonra, ben, 
Galatasaray lisesinde, bir futbol ta
kımı kurmayı düşündüm. Böyle 
bir klüp kurmak, h:ıfi bir cemi
yet kurmak kadar tehlikeli bir ha
reketti. Fakat cesur, daha doğru
su cüretkar arkadaşlarımmn teş

vıkile, bu teşebbüsü, müsbet bir 
karara bağladık. Kurduğumuz klü
be iki isim münasip görülüyordu: 
Odaks, veya "Kartal" .. 

Fakat biz, birisi "cüret" mana
sına gelen. diğeri de bir çikolata 
markasından mülhem olan bu iki 
ismi de begenmcdik ve ilk maçı
mıza isimsiz çıktık. O takım, Tür
kiyede, meydnna çıkan ilk munta
zam futbol ekipi idi. O günden ev
vel, futbol, Galatasaray bahçesin
de, 200 kişi tarafından oynanan a· 
ca.yip bir oyundu. Bazan top orta
dan tamamen knybolduğu halde, 

"- Beğenin beğendiğinizi se
çin!" dedi. 

Ne tuhaftır: O gün, sarı \'e kır
mızı renkli iki kumaş topunun te
sadüfen biribirine karı~ması, bi
ze formamızı buldurdu: Bu iki ay
dınlık ve tatlı rengin biribirinc ka
rışmasile hasıl olan nefis manzara 
hepimizi birden cezbetmişti. Hep 
birden: 
"- Bulduk: Sarı - Kırmızı'.,, 

diye haykırdık. 
O gün o kum şları bize çok pa

halıya mal olmasına rağmen aldık: 
Ve bir hafta sonra, hemşiremin 

diktigi sarı kırmızı formalarımızı 
giyerek yaptığımız ilk maçta, par
lak bir zafer kazandık: Bu zafer, 
Türk futbolciilerinin, ecnebilere 
karşı kazandığı ilk zaferdi. Ve o 
zaferin ncşcsile mtiştereken hük -
mümtizü verdik: 
"- Snrı • Kırmızı, uğurlu renk

tir!,. 
Hakikaten, San kırmızı forma 

Türk futbolünün hakimiyetini tc-

sis eden bir bayrak gibidir ve ha
kikaten bu renkler, o günden son
ra, onu seven, onu sayan, onun et
rafında toplanan her Galatasaray
lıya uğur J{etirmiştir. Size Galata
saray formasını ilk defa giydiğimiz 
günün şerefli tarihini de söylivc-
yiın: 8 Kanunuevvel, 1908.. .. 

- Ben, ilk zamanlar, ikide bir
de patlıyan topu yumar, maçlıırdan 
sonra formaları yıkatır, iıtületir, 
klübün maç davetiyelerini yazar -
dım: Bu davetiyelere bastığımız 
mühı.ir de bG.nde dururdu: Biraz 
bunlardan kinaye, biraz alay için, 
biraz da yüksek teveccühlerinden 
olacak, arkadaşlarım, bana daima: 
"Reis!,, derlerdi .. Ve ben, bu sıfatı 
bil& fasıla 15 sene taşıdım. Galata
saray gibi, ytıksck bir ocağa, on 
beş sene hizmet etmiş bulunmakla 
ıniıftehirim. 

Ben biraz evvel, bu kürsiye Ga
latasaraylılık rabıtasını takviyeye 
hizmetkAr olacak sözler söylemek 
üzere çıkmıştım. Fakat ben sözle
rimle sizlerin bağlarınızı takviye 
edeceğime, sizler, gözlerinizle be
nim bağlarımı takviye ettiniz: Si
ze söz söylemiş gibi değil, adeta 
sizleri dinlemiş gibiyim ve içimde, 
sizleri dnlemenin, dost bakışlarını
zın sıcnkhğını kalbimde duyma • 
--.._..:ıa_,......__....._...____.. :ı......1. __ _ 

rum: Bana, kaybettiğim bir çok 
yılları yeniden kazandırdığınız i
çin, sizlere miıteşekkirim!" 

Bu derece mütevazı ve bu de
rece samimi sözlerin, ne uzun bir 

alkışla sona erdiğini tahmin eder
siniz. 

S ahncye çıkan en genç me
zun Orhanın, Galatasaraylı 

bi.iyüklerine, arkadaşları namına 
teşekkür edişini müteakıp, söz, Er
cüment Ekrem 'faluya verildi. Er
CÜID()nt Ekrem: 

"- Ben, dedi, bugün, iki mu
zipliğe birden uğramış bulunuyo
rum: Hiç bir hazırlığım olmadığı 

halde, ısrarla bir kaç söylemiye çı
karıldım. 

Ben, sözlerimi oturarak ~öyllye
cektim amn, doğrusu ondan utan
dım! 

Sözü pilava bırakmadan evvel 
' bir noktaya daha dokunmak iste-

rim: Adını bilmediğim birisi, "Ga
latasaray" kelimesini beğenmemiş. 
Saray kelimesile, demokrasi ara -
sında bir tezat varmış. Halbuki, 
Galatasaraylıların ne kadar de -
mokrat olduklarını, her yıl tekrar
ladıkları şu toplantı bile ne tekzip
kar ve fiili bir belagat ve kudret
le teyit ediyor değil mi? Hem ben, 
Galatasaraylılar arasındaki ba
ğın, bir isimle koparılabileceğini 
umanlnra şaşarım· Zira Galatasa -
raylılık, bizim dimağlarımıza, ruh
larımıza, hatta gıdalarımı.ıa karış
mıştır. MescHi şurada, aranızda, 
Raif Külbastı adında koyu bir Ga
latasaraylı oturur. Sarı kırmızı ren~ 
ge ve bu ocağa, ocağın mensupları
na, adeta kara sevda ile bağlı olan 
bu arkadaş, bütün yıl, öğlen, ak
şam, havuç yer .. Neden bilir misi
niz? Ortasından kesilen havucun 
içindeki renkler Sarı kırmızıdır da 
ondan! 

* ~dip Ercüment Ekremin bu 
ııuıu.cn :)OZıen, r..u111Q1.na 

larla b6lüne bölüne, uzun alkışlar 
arnsında sona erdi. Sonra, dışarda
ki Galatasaraylıların gönderdikleri 
telgraflar okundu. Büyüklere ta -
zim telgrafları çekilmesi kararlaş
tı. Atatiirktin cenaze merasimine 
ait renkli bir film ve geçen sene 
pilAv gününü gösteren ba·/ .a bir 
film seyredildi ve Galatasarayın ta
rihi pilavının büyük bir neşe, son
suz bir iştiha içincle yenilişini mii
teakıp, Galatasaraylılar, muazz~m 
bir tabur halinde, Taksime kadar 
giderek, Cümhuriyet abidesine çe
lenk koydular. Bu neşeli gün de, 
onu yaşıyanlar da unutulmaz bir 
hatıra bırakarak sona erdi. O ka
dar ki, Taksimde dağılan Galata
saraylılar, gelecek pilav gününe 
ne kadar zaman kaldığım, samimi 
bir sabırsızlıkla hesaplamıya bile 
başlamışlardı. 

Selim Tevfik 

Halbuki benden evci, en genci de, 
en yaşlısı da, sporcusu da, talebesi 
de söyledi. Hem onların hepsi de, 
birer söz ustası idiler. Bana söyle
nebilecek hiç bir şey bırakmadı -
lar. Bu itibarla, şimdi, altından 

yumurtaları alınmış kuluçka tavu- / . · · · · 
ğuna döndUm: Bu birinci muzip-1

1 

OLUM HABERLERi 
lik .. 

Ankaradaki Galatasaraylılar, be- Ö L O M 
ni kendi namlarına da pilfıv yemek 
üzere buraya gönderdiler. Halbuki, 
bu sabah mektebe girince gördüm 
ki, beni kendi namlarına gönderen
ler, buraya benden evvel gelmi~
ler! Sordum: 
"- Dayanamadık, kendimiz de 

geldik!,, dediler: Bu da ikinci mu
ziplik! 

Şimdi, aklıma bir fıkra geliyor: 
Yobazın biri, bir gün, söz söyle
mek üzet"e ki.irsüye çıkmış. Yutkun
muş, yutkunmuş, fakat tek lakırdı 
söylememiş. 

Nihayet dayanamamışlar: 
- Yahu, demişler, neden susu

yorsun, konuşsana? 
Softa: 
- Aklıma söyliyccek bir şey 

gelmiyor! deyince: 

- Yahu, demişler, aklına söyli
yecek söz gelmiyorsa, kürsüden in
mek te mi gelmiyor? 

Merhum .ıımiral Mustafa mahdu
mu ve deniz kurmay albayı Ruhi 
Devclilioğlunun dayısı ve Hüsamet
tin Kavalalının kaympederi emekli 
deniz albayı Tevfik Gökmen vefat 
etmiştir. Bugünkü pazartesi saat 
11.30 da Beyoğlu istiklal caddesi 
Snka Snlim çıkmazında Sağlık apar
tımanından cenazesi kaldırılarak öğ
le namazını miiteakip Ağacamiinde 

cenaze namazı kılındıktan sonra Fe
riköy mnkberesine defnedilecektir. 
Mevla rahmet eylesin, 

Kasaplar Ana Caddelerden 
Kald ı rılacak 

Kıtapta MUnlf Fehım' ın bir tablosu 

kitabıdır. 

ANADOIL 
Ynlnız içindeki özlü memleket 

irlerinin güzelliğilc değil, tab'ınd 
nefaset ile Tı.irk matbaacılığının 
muvaffak olmuş bir eseridir. 

ANADOLU 
Bugünkii Türk şiirinin, Türk d 

nin en özh.i varlığı olarak yar 
kalacak bir eserdir. 

11 M. Far k G .. f nın bu kitabını u ur unca il edebiynt cvcrlere, 
yatçılarımız:ı, genç talebelerimize hararetle tav iye ederiz. 
Tevzi yeri: JnkıHip Kitabevi. Her kitapçıda bulunur. 300 sayfa, ipliJ 

dikiş, mukavva cild. Yalnız 50 kuruştur. ------·· 1939 Ağustos ayı zarfında 

MOSKOVADA 
açılacak olan büyük 

ZiRAAT SERGİSi 
Sovyet Rusyada olduğu gibi dünyanın her tarafında da çok büyük 
al8ka uyandırmıştır. Bu senenin en mühim hadiselerinden biri ola· 

rak telakki edilmektedir .. 

ova 
Şehirleri arasında 20 günliik seyahat için: 

Birinci mevki T. L. 420.54 
İkinci " . T. L. 230.35 
Turist ,, T. L. 140.73 

Bu fiyatlarda vapur, tren, otel. yemek, ve otomobille günde dör~ 
der saat gezinti masra!ları dahildir. 

21 Temmuz grup seyahatına İftİrak edecekler için 
Birinci mevki: T. L. 388.26 
İkinci ,, T. L. 213.64 
Turist ,, T. L. 134.03 

Girit ve çıkıt vizeleri meccanidir. Fazla malumat istiyenler 
Gala tada 6 ncı Vakıf Hanında 

i N T U R i S T 
Şarki Karip Mümessilliğine müracaat edebilirler. 

~------TELEFON: 4015·:w-----•"" 

Ot omobil ve Kamyon 
Kazaları 

Onniğin idaresindeki hususi oto
mobil Biiyükdereden Istanbula ge
lirken Zincirlikuyu civarında Yuva
kim isminde bir gencin idaresindeki 
293 numaralı motosiklete çarpmıştır. 
Yuvnkim kolundan yaralanmıştır. 

Bir Motör Tutuştu 
Haliç ıFenerinde sahilde tamir edi

len Deniztaş motörü içinde yapılan 
oksijen kaynağından sıçrayan kıvıl
cımla motörün mazot deposu tutuş
muş, ise de ateş büyümeden söndü
rtılmiiştür. 

Bahktan Zehirlendi 
Beyoğlunda Karanfil sokağında o

turan 20 ynşındn Sami Eminönü, Ba
lıkpazarında yediği balıktan zehirlen 
mis, Ccrrahpaş:ı hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Devlet Şürası için Se~im 
Ankara, 28 (Tan Muhabirinden)

Devlet Şurasında açık bulunan bi
rinci daire reisliği ile üç azalık hak
kında intihap yapılması için Başve
kfilet tezkeresi Millet Meclisine gon
derilıniştlr. 

----o,----
Sındırgında Kurakhk' 

ANKARA RADYOSU 
Tiirkiyc Radyodifüzyon Postırl•11 

Türkiye Radyosu Ankara Radyofıl 
Dnlgn Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 ı<\\'i 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 J{" 
T . A. P. 31,70 m. 04M Kes. 20 J{,\'• 

Pazartesi, 29. 5. 1939 

12.30 Progrıım, 12.35 TUrk mildğl - f'I. 
13.00 Memleket s:ınt fiyarı. ajnns ve rııc .. 
fcoroloil h:ıbcrlcrl, 13.15 - 14 Milzlk (J-1"' 

fi! mlizlk) Pi. 

o!" 18.30 Pro.ı?r:ım . 18.85 Mll,.lk <Od:ı nı :\ 
ği) Pi. T9.00 Konusm:ı <Doktorun snııti 
19.15 TOrk müziği (Karışık program - F " 

il"' sıl heyeti), 20.00 Memleket s:ınt Ayarı. I' 
jııns ve meteoroloji haberleri, 20.15 'fil~ 
müziği: İdare eden: Mesut Cemil. Ank11 

Radyosu kilme heyetı. 21.00 Konuşrı' e 
21.15 Esham, tah\llat. komb yo - nukut: .. 
Ziraat Borsası (Flat), 21.25 Ne C'll pllı 

11 
lıır - R. 21.30 Konuşma· Folklor (Jl .. 
Bedi YönC'lıtcn) . 21.45 Müzik CVirtiloZ .. 
lıır) Pi. 22.00 Müzik <KUcUk orkestr~tl' 
$el: Necip Askın). ı - Wıılther Sehrıı 

11 
.. 

Aksam üıert Chatln parça), 2 - Zit.,.,. 
rer - Eşkıya operetinden - Potpuri. 3 
Hans Stlip - Marıs, 4 - Carl Robrcllt - '1'~ 
znt operetinden - Potpuri, 5 - :J. Strıııı 

T" 
Viıkıa, benim aklıma, kürsüden 

inmek geliyor ama, inmiyeceğim
Zira söylemek istediğim şeyler 
var: Gelecek seneye ne olacağımız 
belli değil. Bu : itıbarla, hazır fır
sat bulmuşken konuşayım da, içim
de ukte kalmasın. 

Zabıtai belediye talimatnamesine 
göı·e, şehrin ana caddelerinde kasap 
diıkkanlnrının bulunmaması icap et
mektedir. Halbuki talimatnamenin 
bu maddesi şımdiye kadar tatbik e
dilememiştir. Şehrin imarına büyük 
bir faaliyetle devam edildiği şu sı
rslarda talimatnamedckı bu madde
de tatbik edilecek ve nna caddelerde
ki bütün kasaplar, kısmen piyasa ma
hallerine, kısmen de bulundukları 

emtlerdcki yan sokaklara alınacak
lardır. 

Sındırgı (TAN) - Havalar kurak 
gittiği için bu sene Sındırgıda tütün 
müşki.ilatla ve az ekilmiştir. Herkes 
yağmur bekliyor ve kurak1ıktan do
layı endişe içinde bulunuyor. 

(Cenup c:lr:eklerl), 23.00 Son ajan!: habe 1' 
teri ve ynnrıkl program. 23.15 - 24 M0tl 
CCar.band) Pi. 

==================~ 
kcn ve bu yüzden, buradan iki J<ilO-
mctre uzaktaki İskeçeli Hasan r~ı# 

Muhitimizde bu sene ilk tlitiin e- ter ölmiiştiir. 
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Ecnebi 

Nizam ettin Nazif, bu yazısmda, Tan okuyucularına, büyük düğün münasebetile 

lrana yaptığı son seyahatin intıbalarım ve 11 MODERN IRAN" ı anlatıyor : 

l•edeni memleketlerde mesel ha· 
iYi llne gelmiş bir söz vardır: 

'118lla hangi gazeteyi okuduğunuzu 
~Yleyiniz, size kim blduğunuzu söy
liyeYİln." Derler. 

ller okuyucu kendi kanaatlerine 
11Yrun, kendi fikirlerine tercüman 
•laıı gazeteyi sever, onu okur, onu 
hetenir. Muhafazakann gazetesi baş
~dır, lnkılaxmın gazetesi başka -
~.kadının gazetesi başkadır. O, ka
..., ki bir evde babanm okuduğu ga. 
lete ile ananın okuduğu gazete başka IF!!!!!~!!!!!i~~!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!'!!i 
halkadır. Bazan çocuğun okuduğu j 

Yazan=~~~~ 

Nizamettin illete de başka olur. flı lf 
Okuyucu, g a z e t e D l n fi- az l 1 

ltfı.Ierine, temayüllerlne göre kendi ! 
laıetesinl seçer ve ondan başka ga- ~- ~!!!ı!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!~!ı!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!~. 
ıete okumaz. Binaenaleyh bir oku • 
~cuyu okuduğu gazeteye göre teş -
-.q tem.ek dalına mümkündür. .. 
"r İspanya dahili harbi esnasında 

llgoalavyada halkın büyük bir kıs
:ı hilkfunetçllere taraftarmış. Fa • 
•t Yugoslav hükum-etl totaliter kom 

flllaruıa hoş görünmek için, bir gün 
lıtzetelere Frankonun aleyhinde bu
h111ınamayı ve hiikdmetçileri müda
f~a etmemelerini tebliğ etmiş. Bil • 
tiiu. ıazeteler hüktimetin bu emrini 
~~en tatbik etmişler. Yalnız halkın 
«111J ve fikirlerine vakıf olan Politika 
rıtzetesi hükumetin emrini Franko • :un aleyhinde bulunmamak, fakat 
lik\lnı~çiler aleyhinde de biç birşey 

lM,marnak suretiyle tatbik etmis ve 
----=~" -.... ..._..._ı..u.ı.a.gca \;a.J..J.~HU.:"'ıı. .. ~~ 

t.. Gazetelerin bu ;ğız ~ değişikliğini 
l':r~~ Yugoslav okuyucuları derhal 

lıtıka ıazeteaine g>eçmi,ler. O gü
lle kadar 70 bin nüsha satan Politl • 
~nın satışı bu hadise üzerine 150 

1
111 nüshaya çıkmış ve diğer gazete
erde müthiş bir üdşü.klü.k görülmüş. .. 

ı. 8izde &azetelerin okuyuculan 
... en" uz bu derece şuurlu sayılamaz. 
de ))izde bir gazete düne kadar şid
hl tle rnüdafaa ettiği fikir ve siyaseti 
•-rdenbire değiştiriverir. Bir kutup--.n ... 
el otekı kutuba geçer, dün beyaz 
edi~- b .. . ah d )tj 5ute ugun s1y emekten Çe· 

te nınez. Fakat okuyucu yine o gaze
Yi almakta devam eder. 

• llatta daha garibi, okuyucunun 
ı. endlsine yapılan hakarete bile e _ 
etnıniyet verdiği pek az vakidir. 

d Gazeteciliğin en basit kaidelerin
) en biri de okuyucunun his ve fikir
llerbıJ rencide etmemek, onun izzeti 
d efaiyJe oynamamaktır. Halbuki biz 
de bir gazete faraza yahudi düşmanı
> 'Q, Yahudilere 'küfür eder durur. 
) llkat bakarsınız, türkçe gazete oku
te:~ Yahudi vatandaşlar yine o gau-

ı 0 kumakta devam ederler. 
ltttqG•zeteler, insanlar gJbidir. Sabit, 
ltib YYen ve malam bir karakter sa
... 

1 0 hnalan lazımdır. Okuyucu ga-
c;eteaı . ' 
di nı bu karakterine göre seçmeli-
.:· Gazete karakterini değiştirip o
tt Yllcusunu aldattı mı, okuyucu o 
)!_;eteyj elinden atmak suretiyle ce· 

~"!1 Vermelidir. 
. terı •zcte gazete ve gazetecilik karak

llt ancak bu suretle teessüs edebi . 
... • ~llzete, karline vaat ettiğini ver
.... eyı b' 
hilllı ır vazlie voe bir vicdan borcu 
'7 elidir. 

'<iitahyada Kurulacak 

Büyük Santral 
~iitahya (TAN) - Büyük elektrik 
lttettraı~.nın, şehrimizden beş kilo
l"Q~e otedeki Dumlu köyünde ku
~lt ası ve on kilometre uzağından 
tQ an Porsuk çayının o köye akıtıl
heası inıkanlarının tetkik eden fen 

~eti i . . b"t" . A tQi.i_ .• şını ı ırmış, nkaraya dön-
)'e §tur. Heyetin müsbet bir netice

p"ardığı söyleniyor. 
tııa ~rsuk suyu Dumlu köyline akı 
~ ıgı takdirde, şehrimiz önündeki 

a da sulanmış olacaktır. 

Ayni kültürle yetişip ayni 
elemi duyduktan sonra kud
retli ve devamlı hamlelerle i
leriye atılan milletleri birbi
rine yaklaştıran siyasi ve his
si bağların üstünde bir bağ ile 
Mısın İrandan ve İranı Mısır 
dan ayrılamaz bir hal~ sokan 
düğün, bana yeni İranı ya
kından tetkik etmek fırsatını 
verdi. Anladım ki bu İranın 
kendi hakikatlerine uymıyan 
neşriyat karşısındaki hassa -
siye ti. pek haklı ve yerindedir. 

f r~~;~~ ;~~:~-~~!~r~n;~~=r: 
mıştır ki bu enerji kendisine asır
ların kaybettirdiğini kazandıracak 

ve onun işaret ettiği istikamette u
mumi temayüllerine en uygun is
tikbali bülacaktır. 

İran, banş evvela Darayı izah 
etti. Sonra Hayyamı asla tekzip 
etmeyen bir iklim içinde Firdevsi
nin terennümüne layık bir çehre 
gösterdi. 

Darayı izah etti, diyorum. Zira 
çocukluğumdanberi içimde bir te -
reddüt vardı: 

Tarihe mi inanmalıydım, fari
si hocama mı? 

Tarihin sayfaları yüzde yüz er
kek bir İranın portresini çizer. Fa• 
risi hocam ise bütün fars hocaları· 

mız, divan şairlerimiz veya farsça 
konuşmak, divan okumak iddia -
sında bulunan münevverlerimiz gi 

bi dişi ve yayvan bir ahenkle ko
nuştuğu bir dili bize bu erkek İra
nın dili gibi göstermekte ısrar e-
derdi. ~t-· 

İran tarihinin kahramanlarını 
hayalimde canlandırdığım zaman 
bu dili onların ağzına takmağa bir 
türlü tahammül edemezdim. Çün
kü o anda Dariyüs, Sirüs ve Rüs -
tem Zal farisi hocamın yırtık cüp
pesine bürünür gibi olurdu. İrana 
gidip İranlıların arasına karışınca 
hem fars hocalarımızın müştere -
ken işledikleri büyük cinayeti an-

!adım, hem de Avrupalı ressamın 
fırçasına hükmeden muhayyele -
nin kötülüğünü. İranlı, dilini tari
hine uygun erkek bir gırtlakla ko
nuşuyor. Feraceli Saadabat muğ

beçesini terennüm etmiş gazelci -
!erle Firdevsiyi ayni ahengin kalı
bında aramamalıyız. 

İranlı, akar suya "aaabi revan" 
demiyor "Abravan" diyor. 

Bir gırtlak ki "kef" i bilmiyor, 
yalnız "kaf" la konuşuyor. Bir dil 
ki "E" si "ü" sü yok "O" su var. 

Ve fırçaların ressamlar bir 
başka İran tahayyül ederek oynat
mağa başlamalılar. Yeni İran ka -
rakterini, Salkım söğütlerin ince 
dallarına gül koklatan Esfahan 
bahçelerinden değil, karlı kara ka
ya yığınlarını gönüllerin bulutsaz, 
kasırgasız ve sissiz kalmayan irti
!alarına ulaştıran ve kiremit renk-
lı tepelerın üstünde fıruzelı çakıl-

lar üstünden çağlayarak, kayna : 
yarak akan nehirlerin kenarların
da ot ve nebat yaratmıyan bir yal
çın iklimden alıyor. 

Bugün yanı başımızda erkek, 
sert, hareketli ve atılgan bir 

İran var. 
Kaçarların kalyan ve kabak 

dumanları ile sersemleştirip kına
lı elleri zilli çalparalı serbazlarla 
uyuştwduklan ve keyifleri esince 
albay Liyakofun kazaklarına kam
çılattıkları nesiller tarihe karış -
mıştır. Yanıbaşımızda içtimai sıh
hati ve terbiyesi yerinde, zekasını 
bileyen bir millet var ki yirminci 
asnn medeniyetine Orta Asyada 
her~ veni bir hız vermeyi milli 
bır gurur edinmiş bulunuyor. En 
hurda teferruatı ile yalnız milli şe
finin eseri olan bu millet arasında 
bir ay yaşamak ve bu memlekette 
bir ay dolaşmak bana milleti uğ -
runda herşeyi göze almış kültürlü, 
cesur ve zeki bir insanın zorluklar 
ve imklnsızlıklar arasında tek ba
şına neler yapabileceğini bir daha 
isbat etti. 

Tüfeği bir buçuk asırdanberl 
unutmuş bir !randa dört buçuk 
yılda birbirinden mükemmel do -
kuz modern tüm yaratılmıştır. 

Madenleriyle, sıcak ve soğuk 
sulariyle, şehirlerinin caddeleri ve 
dağ başlarındaki patikalariyle bir
liıkte yabancılara kaptınlmış olan 
bir İranda bugün şoseler birbirin
den güzeldir. Tabiatin medeniyet 
karşısınd~ bütün manialariyle çık
tığı bir mıntakada bir hamlede bir 
Tıransiraniyen yapılmıştır. Bir Ma 
zendıran vil8.yeti vardır ki bütün 
şoseleri ya asfaltlanmıştır, ya as -
faltlanmaktadır ve her dağının üs
tüne İsviçrenin en modern otelle -

rinden daha gözalıcı, daha konfor
lu üç turistik otel kurulmuştur. Da 
ha dün kadının badem şekeri gibi 
satıldığı ve umacı gibi saklandığı 
bir diyarda kadın bütün medeni 
haklara ve hürriyetlere kavuştu -
rulm uştur. Her ev linin tek kadını 
vardır ve kadın yalnız büyük şe
hir ve kasabalarda de'jil Horasa -
mn veya Lorestanın en kuytu köy
lerinde dahi karakebelere bürün .. 
meden dolaşır. 

J r~nlı çocuk Avrupanın çocu-
gu olmuştur. Tahranda ge

çit resmi yapan motörlü tümler 
Orgeneral Orbay ve general Vey ~ 
gand gibi muasır askerliğin büyük 
Ierinden nasıl hayranlık topladıy
sa 4 7 bin genç me.k;.tepli de Emce

diye stadyomunda dünyanın her 
tarafından gelen fevkalade heyet
leri tıpkı öyle hayran etmişlerdir. 
Vezaretieenk bize son sistem 300 
Amerikan tankı göstermiş ve tepe
mizden 75 avcı tayyaresi geçirmiş 
ti. 

Vezareti Ferheng, altı bini er
kek, 9 bini kız izci gösterdi ve 
sporcularla düz mekteplilerden, 
subaylardan, muhtelif memleket -
Ier münevverlerınden mürekkep 

Tahranda lran Parlamento•a binannın methal kıımı 

bir seyirci yığını önünde üç bin kız 
"Dariyüs" ün memleketine hoş 
geldin Kleopatra" adlı bir baleyi 
yüksek bir sanat kabiliyetiyle ek
zeküte etti. 

Metihte hiç bir rekor kurma -
dan sadece bir hakikati tesbit için 
söylemeliyim: 

Bin beş yüzü eski İran, bin beş 
yüzü eski Mısır kıyafetine bürü -
nerek karşımızda bir balenin bir -
birinden karışık figürlerini ahenk
le başaran bu atletik vücutlü üç 
bin kızı sahneye çıkarabilmek 

Moskova ve Berlin operaları direk 
törleri için bir ideal olabilir. 

Tereddi devirlerinin İranında 
tiyatro meçhuldü. Bugün de meç
huldür. Fakat yakın bir istikbal 
İranda mükemmel bir artist kad
rosu ile büyük bir opera bir ope -
ret ve bir resmi sanat tiyatrosu gö 
recektir. Tahranda muhteşem bir 
opera yapılmaktadır. Mükemmel 
bir konservatuvar kurulmuştur. · 
Avrupanın muhtelif sanat merkez
lerinden bir çok genç müzisyen, 
komediyen, ve kantatris olma -
ğa hazırlanmaktadır. 

Din layık olduğu mevkie yük -
seltilmiş, mutaassıp Ahund sarık -
larınm milli bayrağa gölge vurma
sına imkan ve ihtimal bırakılma -
mıştır . 

Din adamlan kadrosu dikkat -
le süzgeçten geçirilmiş, cahil ve 
yobaz layık olmadığı mevki·jen u
zaklaştırılmıştır. 

Medeni !randa münevver din 
adamı jaketi muşki ve külahı bü
lend (1) ile gardenpartilerde görü
nür. 

Modern İrandan bahsederken 
endüstrideki inkişafı unut -

mak mümkün olamaz. Bilhassa se
ker ve kumaş fabrikaları ve gittik 
çe tekemmül eden petrol endüstri
si memleketin iktısadi ibresini u
mumi refah istikametine süratle 
yaklaştırmaktadır. Hayat ucuzdur. 
Devamlı ve sanksiyonlan şiddetli 
bir kontrol, barlardan basit lokan-

talara ka<iar ihtikar temayüllerini 
kovalamakta ve hayat pahalılığına 
imkan bırakmamaktadır. İstanbu
lun en büyük barından daha zevk
le döşenmiş, cazı orkestrası ve ser
visi harikulade bir restoranda mö
nü azami yarım liradır. 

Petrole, gümüş ve altınla kara 
havyara, halıya sahip olan ve bir 
milyon altı yüz elli bin kilometre 
murabbaı tutan topraklarının mü
him bir kısmı münbit ovalardan 
mürekkep İranda çok dikkatli bir 
işletme elbette yarın daha büyük 
medeni hamleler yapılabilmesini 

mümkün kılacaktır. 
Pehlevi inkılabının kültürlü 

salvetleri !randa milliyetperver 
bir matbuatın da doğmasına sebep 
olmuştur. Tahranda bugün altısı 

Farsça ve ikisi Fransızça olmak ü
zere sekiz gündelik gazete vardır. 

Eski Tahranda her sefaretin bir 

gazetesi olduğu düşünülecek olur
sa kadroları şuurlu Rizai münev -

verlerden mürekkep olan bu disip
linli gazetelerin memlekette • ne 
milliyetperver bir efkarı umumiye 
yaratmakta oldukları anlaşılır. 

Bu efkan umumiyenin Saada -
bat paktına azami dikkat ve bU -
hassa Türk komşuya karşı• azami 
bir dostluk duymakta olduğunu 

söylersem İran matbuatının Türk 
matbuatına ne derece müvazi bir 

neşriyat rotası çizmekte bulundu
ğu anlaşılır. Bu dahi Alahazreti 

hümayunun eseridir. O Alahazreti 
hümayun Rıza Şah Pehlevi ki her 

heyeti huzurunda dört dakika ala
koyarken bizi daima 45 dakika, bir 

saat yanından ayırmamıştır ve ne 
zaman Atatürkten bahsedilse göz 
yaşlarını tutamamaktadır. 

Türkiye Cümhuriyeti vatanda
ş[; şark hudutlarında hummalı 
hamlelerle hergün bir parça daha 

muasır medeniyetin oğlu olan bir 
İran vardır. Bu İran asırların uyu-

tucu örtüsünü yırtmış, bir zaman
lar Bistun kayaları önünden kal -

kıp bir nefeste Salaminlere ulaşan 
kadim İranın savlet insiyakına bü 
rünmüştür. Bu hali ilen İran geri
ye ve fenaya bir daha dönmemek 
üzere şahlanmış bir attır ki gem
leri şuurlu bir Şehsuvann sağlam 
bileklerine sarılıdır. Böyle bir şe
fin sevgisine muhatap olmak ve 
böyle bir milletin dostu olmak Tür 
kiyemizin ne büyük. saadetidir. 

B ir Fransız gazetecisinin yaz -
dığı makale üzerine bu İra

nın derhal sefirini geriye çağırt -
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Eski ve Yeni 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

C eıniyetlerin tekamülünde, eski 
ile yeninin çarpışması, içtimai 

terakkinin zaruri bir kanunudur. Bir 
evvelki nesil daima bir sonraki nesle 
nisbetle muhafazakardır. Yeni nesil, 
hayatın değişen şekillerin-e ve icap -
lanna kolaylıkJa intıbak eder. Çün
kü kendisi değişen hayatla beraber 
büyür, inkişaf eder. Evvelki nesil, es· 
ki düşünüşlerinin, itiyatlarmın tesi
ri altındadır. Daima mevcut değişlk· 
liğe karşı içinde bir reaksiyon vardır. 
Kafası yeniliği kabul etse dahi, mev· 
cudu muhafaza insiyakı, tahteşşuu -
runda kuvvetle yaşar, bu sebeple ye
ni hareketlere kolaylıkla intıbak e -
demez. İnsan cemiyetleri kurulalıbe
ri, tekamül bu seyri takip etmiştir. 

Muhafazakarları bu insiyaklann
dan dolayı tahtie edecek d-eğiliz. Fa· 
kat onların yeni hareketleri, yüril -
yüşleri durdurmalarına "yeni" biç 
bir cemiyetin tekamiiliinde müsaade 
etmemiştir. Aksi, duruşu, ve mahvo
luşu intaç eder. Tekamülde durmak 
ve gerilemek yoktur. Tekamül mü .. 
temadi bir değişme, mütemadi bir 
ilerlemedir. 

l\fecHs müzakerelerinde, mektep
lerde verilen temsillerde, çocuklann 
sahneye çıkarken makyaj yapmala -
nnı tenkit edenler oldu: Ve bu ze
minde hazin bir hikaye dinledik. Bir 
sahnede, müellifin canlandırdığı bir 
tipe, mana ve if adesinJ verirken, o 
rolün icabettirdiği elbiseyi giymek, 
o tipe benzeyecek eşkili almak za -
ruridir. Sahneye çıkan çocuk o an i· 
çin kendi değildir, rolünün kahrama· 
nıdır. 

Eğer, süslü genç bir kadın rolüne 
çıkıyorsa, veya ihtiyar rolüne çıkı -

yorsa, kendisine bu şekli verecektir. 
Çocuğun sahneye çıkarken bu ka ba 

ı dökülmesi, onun namus \'e ha 
tinden hiç bir şey götürmez. 

Eğer çocuk sınıfa boyanarak. bir 

mektep çocuğuna yaraşan adeliği 
bozacak bir şekilde giriyorsa, bu mu
vaheze edilebilin tı'akat sahne haya
tın dışındadır, çoclljun muvakkat 
bir zaman için, rolünün .icabı boyan
ması, meclis müzakerelerinde yer a
lacak mühim bir hadise d-eğildir. 

* Muhafazakar bir babanın, kızını 
boyanmış görmeğe tahammiil ede -
memesi de tabii bir hadisedir. Böyle 
düşiindüğii için kendisini tenkit ede
cek değiliz. Bu düşünüş onun için ne 
kadar normalse, hayatın ileriye doğ
ru akan seyri içinde, muhafazakar -
lığın kuracağı duvarı yıkmak ta ye
ni neslin borcudur. Mecliste tenkit e· 
dildiği için, mektep temsillerinde ta
lebenin makyaj yapmasını menet • 
mek (çok mühim bir hadise olma • 
makla beraber) yeninin, eski önünde 
baş eğmesi olur. 

Çocuklarımızı modanın, süs ve tu

valetin esiri olmaktan kurtarıp, ilim 

ve irfan kaynaklarından kafalarına 

ışık almış, cemiyete faydalı unsurlar 

olarak yetiştirmek istiyorsak, sahne

de makyaj yapan çocuğa karşı detll, 

hayatta boyanıp, c-emiyetin kendine 

yüklediği vazifeleri ihmal eden, sa -
dece bir kukla gibi yetişen çocuia ve 
insana karşı cephe alalım. Yüzünün 

boyasından evvel, içinin boyasını si
lelim. Kafası, şuuru, benliği, morali 
kuvvetli , iradesi sağlam insanın, yti
züne hangi boyayı sürseniz o yine 
karakter ve fazil~tinden hiç bir şey 
kaybetmeyen insandır. 

masındaki sır İr:'nı görünce kendi
liğinden anlaşılıyor. 

En temiz hakikatin yoluna gir
miş olan İran yalandan nefret edi
yor. Ve bu İranın nefreti asla u -
fak bir ceza değildir. Eğer öyle ol
saydı bir Paris matbaasında dör
düncü sınıf bir kalemin işlediğ ha· 
tayı. büyük Avrupa devleti Fransa 
en şerefli askeri olan Veygandı 
Alburz yaylasına kadar volla:va -
rak unutturmak zahmetine kat -
!anmazdı. Fransa, Şehinşah tara -
fından affedilişini, bu büyük şefin 
babalığın yüksek saadeti tattığı 
günlerde gösterdiği bu ince dikka
te borçludur. 

(l) Jaket atay t•e silindir. 
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Dünkü Maç: 

Galatasaraylılar 
Beşiktaşı 3 -1 
Mağlôp Ettiler 

Maç Çok Güzel Oldu. Merkez Muavini Rıza 

Müdafaanın Yüzuhunu Temin Eden Elemandı 

Yazan: Eşref ŞEFiK 

Galatasaray - Beşiktaş maçı· 
nın tahmininde, galibiye

tin san kırmızılıların ayakların

daki. ölçüye bağlı olduğunu yaz
mıştım. 

Dünkü Galatasaray takımı ölçü
lü ve şuurlu oynamakta hayli mu
vaffak olan ekip halinde, maçın 

üçte ikisini hak.im idare etti. 

Galatasaraylılar dün, evvelki 
hafta Fenerbahçeye karşı oynadık
ları oyundan daha yükseğini ve 
daha mazbutnnu meydana koyama
saydılar, netice katiyen böyle ol
mazdı. 

Oyunun vuzuhla idaresinde mu
avin hattının ve bilhassa merkez 
muavinin büyük rolü olduğunu 

kaydetmiye mecburuz. Uç gol atı
lıncıya kadar daha fazla hücumla
rı besliyerek çahşan Galatasaray 

muavinleri vaziyet 3 - O ı bulunca 
geri çekildiler. Bu taktik dünkü 

maç için pek doğru değildi. Çünkü 
devamlı bir tazyikten silkinip Q&- • 
raberliğe kadar çıkabilecek , gibi 
bir rakip karşısında 1'ulunuluyor
du. Beşiktaşın devamlı baskıdan 

hücum elemanlarıJıdan fazla mü
dafaa elemar:Jarı yorulmuştular. 
Galatasaray muavinleri geri çekil-

mekle ·oyunu rakibin daha dinç 
ka!roış hattı içinde kabul etmiş ol
dular. 

Şu tenkit gibi sözlerimiz, muvaf
fak olmuş bir hattan daha iyisini 
beklemek arzusunun verdiği bir 
alakadan çıkıyor. Yukarda da kay
dettiğim.iz şekilde, dünkü maçın üs
lubunu vazih ve .ferah bir bale ko
yan Galatasarayın muavin hattı
dır. 

Nitekim ayni hale, benimle be
raber maçı seyreden bazı Galatasa
raylılar hücum hattının çıkardığı 

üç golle iktifa edem.iyerek daha 
fazlasını istiyorlar, bazı fırsatlar 

kaçınca sinirleniyorlardı. Halbuki, 
aylarca ayni hattın iki golüne, ay
ni insanlar çoktan razı idiler. Mu
vaffak olan1ardan daha fazlasını is
temek, güzel oyuna ve gollere do
yamamak futbolde hakim olan ha
leti ruhiyenin belli başlı emarele
rindendir. 

Galatasarayın bugünkü takımı 

ayni şekilde çalışır, hatlar arasın
daki rabıtayı ve oyuncuların biri -
birini anlamalarım biraz daha art
tırırsa memlekette güç yenilir bir 
takım olur. 

Beşiktaşın Oyunu 

B
eşiktaş oyunu, her zaman 
söylediğimiz gibi, umumi 

cereyanında oldukça ağırdL Bir sol 
iç Şerefle Hakkı birdenbire alev -
lendikleri vakitler hucum hattı ken 
dini buluyordu. Top başka taraf -
larda kullanıldığı zaman oyun ek
zersiz maçını hatırlatacak kadara
ğırlaşıyordu. 

Müdafaanın ve muavin hattının 
G alatasaray hücumcuları önünde 
küayetsiz gibi görünmesi o umu
mi süratsizliktendi. Miıdafaada 
fena vuruşları ve topa çıkışlarile 
genç muhacimlere göz dağı olan 
Hüsnü de sakatlandıktan sonra sa
n kırmızı muhacimlcrin. keyifleri 
ve neşeleri daha açıldı. Rahat ve a
kıllı kombinezonlarla mütemadi 
Beş;ktaş kalesi önlerind'e talilerini 
tecrübe ettiler. 

Maçın Tafsilatı 

Hakem Nuri Bosutun idaresinde 
takımlar şu şekillerde çıktılar: 

GALATASARAY TAKiMi: 

Osma n - Yusuf, Adnan - CeHil, 
Rıza, Mus a- Sara!im, Boduri, Cemil, 
Sallihattin, Bcdil. 
BEŞiKTAŞ TAKiMi: 

Mehmet Ali - Naci, Hüsnü - İbra
him - Feyti, Hasan - Şeref, Hakkı, 
Hayri, B<!dii, Hayati. 
Bu şekilde başlıyan Beşiktaşlı

lar Hüsnü sakatlandrktan sonra 
takımlarında tadilat yaptılar. 

Hüsnü ileri geçti, Şeref içe geldi. 
Oyun başlar başlamaz Beşiktaş

lılar hızlı akınlarla Galatasaray 
nısıf sahasına tazyikli bir halde 
girdiler. Oyunun çehresi lehlerin
de görünüyordu. Hakkı ile Şeref 
Galatasaray müdafilerini epey 
kuşkulandıracak hücumları sık 

sık tekrarlıyorlardı. 

Hakkı sert bir akınla, pek biçim-
li bir kafa vurılŞU!lU başardıktan 
aonra oyunun 'l.<l.ııır.realnl Oom'tatnıı-

raylılar aldılar. 

Müdafaa için beklerle birbirine 
girmiş vaziyete gelinceye kadar 
geri çekilmiş olan muavinler ge
nişlediler, yavaş yavaş yerlerine 
kadar yükselip hücumları hakkile 
desteklemeğe başladılar. O andan 
itibaren Galatasaray muhacim le
rlnin üstünlüğü daha rivade ıtöze 
çarpmağa başladı 

Galatasarayın Golü 

On altmc1 dakikaya doğru sol
dan gelen bir topu Boduri mü
kemmel bir kafa vuruşile kale ağ
larına yapıştırdı. 

Bu golün hızı ve ümidile sarı 
kırmızı muhacimler adamaklllı 

parladılar. Maç Beşiktaş nısıf sa
hasında c~reyana başladı. 

Hüsnü bir Galatasaray hücumu
nu kesmek üzere atıldığı vakit sa
katlandı. Otuzuncu dakikaya ka
dar sahaya giremedi. Girdikten 
sonra da bir iş yapamıyacak kadar 
aksıyordu. Hayli örselendiği to
pallayışından belli oluyordu. Ye
rini değiştirip ileri geçti. Fakat 
muhacimlere de müessir bir yar
dım yapabilecek halde değildi. 

Kırkıncı Çakikaya kadar Gala
tasarayın hakim oyunu devam et
ti. Kırk birinci dakikada Beşiktaş
lı Şeref tek başına göğüsliyerek 

kaptığı topla pek tehlikeli bir a
kınla Galatasaray kalesinin dört 
metre ağzına kadar yanaşıp yer
den çekti. Galatasaray kalecisi diz 
çöktüğü vakit topu dizile elleri 
arasında buldu ve taca atarak 
tehlikeyi savuşturdu. 

Tacdan tekrar Galatasaray ka
lesi önüne gelen topu bu sefer Hak 
kI kaleye yakın bir yerde kaptı. 

Muhakkak bir golü atmak üzere 
sürdüğü sırada ayağından biraz 
açtı. Mehmet Ali o fırsattan istifa
de ederek atıldı ve aldı. 

Bu üstüste iki tehlikeden sonra 
birinci devrenin nihayetine kadar 
geçen üç dakikayı Galatasaray 
müdafaası gol yemeden geçirdi. 

Birinci devrenin sonunda san 
kırmızılılar 1-0 galip vaziyette ra
kiplerile beraber istirahate çe~l
diler. 

(Arkası 9 uncuda) 
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ATLETüZ 
Atletizm: 

Kollejde Yapılaıı 
Müsabakalar . 

Çok Güzel Oldu 
Pera Takımı, Taksim~eki Maçta, Şişliyi 

3 • 1 Yenerek Konulan Kupayı Kazandı 

ıstanbul atletizm bayramının 

Kale ön~lintfe heyc;~anlı bir mücadele anı 

onuncu yılı dün Kolej sa
hasında yapıldı. Oldukça mühim 
bir seyirci kütlesi vardı. Mısırdan 
gelen atletlerimizden Gören, Pol
yos, Rıza Maksut ta dünkü müsa
bakalara iştirak ettiler. 

Şişli müdafaası Pera hücumlarına 
karşı koymak için güçlük çekiyor· 
du. Nihayet Peranın bu baskılı o
yunu 18 inci dakikada semeresini 
verdi. Sağdan açılan bir Pera hÜ -

cumunda top ortalandı. Bambiı::O 
güzel bir kafa vuruşu ile ilk Pera 
golünü kaydetti. Bu golden sonra 
Peralılar daha düzgün bir oyun oy· 

Ankaradaki T " , • • .. 
.. t:.: ..... _y~ 5·ureş 

r 
l Milli Küme 

Takım Maç G. 
Ankaragücü 12 7 

Demirspor 10 7 

Fener bahçe 10 6 
Vefa 11 3 
Beşiktaş 9 4 

1 
Galatasaray 8 5 

Doğan S. 9 3 

Ateş S. 10 1 

Merasim, hakem ve atletlerin 
yaptıkları geçit resmile başladı. 

Bunu hep birlikte söylenen istik
lfil marşı takip etti ve direğe bay
rağımız çekildi. 

Müsabakalar büyük bir intizam 
içinde cereyan etti ve aşağıdaki 

dereceler alındı: 
100 METRJ<;: 
1 - İrfan 11.2, 2 - Nazmi, 

3 - Cihat. 
800 METRE: 
1 - İbrahim 2.04.9, 2 - Cemal, 

3 - Vladimir. 
1500 METRE: 
1 - Rıza Maksut 4.24.6, 2 -

!brahim, 3 - Koço. 
300 METRE: 
1 - Rıza Maksut 9.16 (yeni re

l:or), 2 - Hüseyin, 3 - Sulhi. 
1 - Yavru 17.4, 2 - Hrisopols, 

3 - Vasfi. 
,...,._...:..___.,...__,_~.,____ 41l0 ME.T.R 2.:-

1 - üoren ::>2.2, 

... 
birinciliklerinden iki ayrı intıba 

" Puvan Cetveli 1 
J 

B. 1\1. A. Y. P. 

1 4 30 19 27 

1 2 24 14 25 

1 3 23 14 23 

2 6 28 29 19 

1 4 21 13 18 
3 16 16 17 

1 5 12 25 16 
1 8 6 24 13 1 

3 - Cemal. 
200 METRE: 
1 - Irfan 23.6, 2 - Muzaffer, 

3 - Şevket. 

ClRIT: 
1 - Şerif 50.15, 2 - Rasim, 3_: 

Ali. 
SIRIKLA Yt.TKSEK: 
1 - Viçeropulos 3.20, 2 - Su

di, 3 - Şerif. 

GüLLE: 
1 - Veysi 13.86, 2 - Arat, 3-

Bülend. 
1 - Polyos 1.85, 2 - Süreyya 

1.85, 3 - Vladimir. 
UZUN: 
1 - Muzaffer 6.81, 2 - Çaroğ

lu, 3 - Parket. 
DISK: 
1 - Arat 41.18, 2 - Veysi, 3 ......: 

Bülend. 
UÇ ADIM: 
1 - Süreyya. 13.45, 2 - Yavru, 

3 - Kabak. 
Müsabakalardan sonra kazanan

lara merasimle kuoa ve madalva
lar verildi. 

Şişli - Pera Maçı 

Ş işli Çocuk Esirgeme Kuru
. mu menfaatine olarak e

kalliyetlerin iki ezeli rakibi Şiş

li - Pera dün sabah Taksim stadın
da karşılaştılar. Sahada altı bini 
aşan bir seyirci kütlesi vardı. Yu
goslavlara karşı Peranın aldığı 

muvaffakiyetli netice, Şişlinin bü
yük farklarla mağlfip oluşu ma
çın alakasını arttırmış, galibiyet 
tahminlerini Pera tarafına çevir
mişti. Her iki takım taraidarlan
nın alkışları arasında şu kadro
larla sahada göründüler. 

PERA: Çafatino - Civelek, Hıris
to - Çiçoviç, Etyen, Çaçuli - Artur, 
Cutaki, Mesinezi, Bambino, Todori. 

şlşLI: Armenak - Vlastardis, Al
ber - Arşevir, Nobar, Mikrop - Hraç, 
Şavarş, Suldur, Rebii, Diran. 

Hakem: Adnan Akın. 
Oyuna Şişli başladı. Muavin 

hattında kırıldı. İlk dakikalar mü
tevazin geçiyordu. Her iki taraf ta 
mütereddit oynuyordu. Bu teva
zün çok uzun sürmedi. 

Peralılar kısa paslarla Şişli ka
lesine inmeğe başladı. Ve Şişli ka
lesini bir tazyik çemberine aldılar. 

namağa başladılar. 

Bilhassa Pera hücum hattında 
Bambino yirmi iki oyuncu içinde 
göze çarpacak bir oyun çıkarıyor 
ve bir çok gollük fırsatlar yaratı -
yordu. 

35 inci dakikada bir hücumda 
Şişli müdafaası bir türlü topu u· 
zaklaştıramadı, sağ muavin Çiço· 
viç uzaktan ve sıkı bir vuruşla Pe· 
raya ikinci golü de kazandırdı. Bu 
gol günün en güzel golü idi. ve 
devre de Peranın hücumlan ara -
smda 2 - O Peranın lehine kapan· 
dı. 

İkinci devreye Şişli çok canlı 
başladı. Şişlinin bu canlılığına mu· 
kabil Pera durgundu. Bu durgun· 
luk Şişlinin oyundaki hlıkimiyeti 
ni temin etti. . 
duruldu. Firikik atışını Pera kale· 
cisi bloke edemedi. Elinden kaçır
dı. Yetişen merkez muhacim Şişli
nin golünü yaptı. 

Çok geçmeden soldan yapılan 
bir Pera hücumunda Mesinezi bir 
kafa vuruşu ile topu Şişli ağlarına 

takarak Peraya üçüncü bir gol da· 
ha kazandırdı. Bu üçüncü gole rağ 
men Şişli yine hakimiyeti elden 
bırakmadı. Fakat hücum hattının 
şuursuz oyunu gol kaydine mani 
oluyordu. Bu arada Suldur kaleci 
ile karşı karşıya kaldığı halde mu· 
hakkak bir gol fırsatı kaçırdı. Maç 
ta Şişlinin birbirini kovalayan hil· 
cumlan arasında 3-1 Peranın ga· 
libiyetiyle neticelendi. 

Maçtan sonra Şişli Çocuk E 
sirgeme Kurumunun koyduğu ku· 
pa merasimle Peraya verildi. 

M. Kemal 

ikinci Küme Maçları 

1 kinci küme kli.ipleri arasm
da tertip edilen lig maçla· 

rına dün de Taksim ve Şeref stat· 
larında devam edildı. 

Şeref stadında ilk müsabaka Ka'" 
dıköysporla Bozkurt arasında ya· 
pıldı. Bu maçı daha güzel bir oyun 
oynayan Kadıköy spor 4 - 1 galip 
geldi. 

!kinci oyun Beylerbeyi - Anado
luhisar arasında oldu. Anadoluhi
sarlılar Beylerbeyi karşısına ek
sik bir kadro ile çıkmışlardı. Bey· 
lerbeyi baştan nihayete kadar üs· 
tün bir oyun oynayarak 6 - 2 maçı 

kazandı. 

Taksim stadındaki Demirspor -
Galataspor maçı da sıkı bir karşı· 
]aşmadan sonra 2 -2 beraberlikle 
neticelendi. 

* lzmirdeki Maç 

lzmir, 28 (Tan Muhabirinden )
Ankaranın Demirspor takımı ile 
Ateşspor bugün karşılaştılar. O
yun oldukça mütevazin bir tarzda 
oynandı. Demirspor, ikinci devre
nin son dakikasında attığı bir gol 
ile maçı 1 - O kazandı. 
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Dört ıl içinde Başarılan işler • • 
Dördüncü Parti Kurultayının Tesbit Ederek Vazife Halinde 

Verdiği işlerden Beşinci K,,.rulta~qa Kadar Başarılmış 
L!!_lanların Umumi Hatlar Halinde Bir Hulô.sasını · Vel-igoruz _J 

13 llUntakada yeni adliye teşkilatı kurulmuş, ceza çektirme sistemi 
teıaevlerinin ayni zamanda bir ıslah yeri olması esasına göre değiştiril· 

miştir. İmralıdaki gibi birçok cezaevleri birer ıslahhane 
haline ~e tirilnıiştir. 

Meşhut suçlar kanunund~n iyi netice
ler alındığından bu kanun ağır cezalara 
da teşmil idilmlş, Eclirnede bir çocuk 
ıslahhanesi açılmıştır. Bunlar lüzumu 

kadar çogaltılacaktır. 

~art inkılAbının yıldönümü münasebe--
1 lile .Ankarada bir neşriyat kongresi ve 
'rgisi açılmıştır. Ankara devlet kon

'Servatuarı ve tiyatrosu kurulmuş ve 
faaliYete ııecmlstir, 

Köylerde eğitmen okullan ihdas edilmiştir. Şimdi, 2000 eğitmen, 1950 
eğitmen okul ve 60 bin eğitmen okulu talebesi vardır. Ankarada Dil, 
Tarih, Coğrafya Fakültesi kurulmuş, Gazi Terbiye Enstitüsünde mual-

lim yetiştirme ku rslan açılmıştır. 

8ıtsığırlık, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Adana ovası, Malatya 
0"ası, Erzincan ovası havzalarındaki bataklıkların kurutulmasına de
"aıtt edilmektedir. Bu işler 5 senede bitirilecek, milyonlarca hekt~lık 

İş kanunu çıkarılmış ve bu kanuna 
uyarak iş hayatını tanı.im etmek için 
İktısat Vekaletine bağlı bir İş Dalresi 

kurulmuş, bu teşkilUa bağlı iş Amirlikleri 
vücude a:etirilmistir. arazi kazanılmJş olacaktır. 

l'tuğd::ıy alım merkezleri 20 den 61 e 
Çfkarılrnış ve yeniden 11 silo inşa edil
ı:'iş~ır. Köylüye binlerce kilo iyi tohum 

"z.ı edilmiş, memleket muhtelif ziraat 
mıntakalarına ayrılmıştır. 

On vilayette birer doğum evi kurul muş, Ankarada 175 yataklı bir do-
ğum kliniği, İzmirde lOO·yataklı Çocuk hastanesi inşasına başlanmıştır. 
İki köy ebe mektebi açılmış, 39 şehir ve kasabanın fenni su işleri, 52 

kasabanın da su projeleri bitirilmistir .. 

-·-

Köy çocuklarından köy için ilk okul 
öğretmeni yetiştirmek üzere okullar 
açılmış, buralara 600 talebe alınmışur. 
İlk.mektep sayısı 5960 tan 6171 e, talebe 

Şehirlerin imarını kolaylaştırmak için sermayesi 7 milyon lirayı bulan 
bir Belediyeler Bankası kurulmuştur. 48 şehrin haritaları bitirilmiş, 43 
şehrin imar planlan hazırlanm'ıştır. 941 sonuna kadar 80 ~ehir \'C kasa-

sayısı 711.728 den 745,644 e çıkmıştır. banın plan işi ve su. tesisatı tamamlanacaktır. 

Demiryolu inşaat programına devam la, demiryolu, bu sene Erzuruma 
varacaktır. Irak ve İran ile eklenme işi de programa ahnmtştır. Diyar· 
bakırda başlanan bu iş te önümüzdeki sene 100 kilometre ilerlemiş 

olacaktır. 

Memleketteki müzelerin sayısı 26 dan 
33 e çıkarılmıştır. Meslek ve sanat 
mekteplerinin sayısı 31 den 57 ye, oku
van talebe sayısı da 5012 den 16.894 e 

yükselmi:ıtir. 

Trabzon, Samsun, Ereğli, Mersin liman
larının İn:iası tekarrür etmiş ve bunlara 
ait avan projeler hazırlanarak kat'l 
§eklini almıştır. Memlekette sulama 

On tane yeni fabrika kurulmuş ve tevsi edilmiştir. Bunlar, Kayseri 
bez, Nazilli hasma, Ereğli bez, Bursa Merinos, İzmit kağıt, Gemlik 
Sunğipck, İsparta gülyağı, kükürt, Sömikok, cam ve şişe ve Bakırköy 

isleri dP. tanzim edlimE'ktPıiir bez fabrikalarıdır. 

On yeni fabrika inşa edi1rnektcdir. Bunlar, Malatya bez ve iplik. Kara
bük demir ,.e çelik, Karabük boru, ikinci kağıt, scllüloz, hamızdcibrit, 
süperfosfat, klor, çimento ve kaolin fabrikalarıdır. Ayrıca, kendir, ateş 

tuğlası ve motör fahri kalan kurulacaktır. 

Tuz !iatı alb kuruştan üç kuruş:ı indi· 
rilmiş ve tuz tevz.iatı rasyonalize edil
miştir. Orman Çiftliği pulluk fabrikası 

bilyiltülmüş, burada l'apılan 10 bin 
pulluk köylüye dağıtılmıştır. 
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Murat Çıldıracaktı 
Yakışıksız Bir Hale MCini Olmak İçin 

Ferman Olursa İçeri Gidelim.. Dedi 
·Hemşiresi 
,"Padişahım 
Kızlardan biri - Esmihan sul

tan tarafından verilen işaret üze
rine - raksa kalkınca, padişahın 
da bütün ihtirasları şaha kalktı. 

İradesi, rakkasenin billur topuk
larına takılmış gibiydi, bedenini 
de ayni mihraka bağlıyarak kızla 
beraber dönmek, fırıl fırıl dön
mek, sükun bulmaz bir şevkle 
mahşere kadar dönmek istiyordu. 

Fakat böyle vakarsızlıklar an
cak halvet alemlerinde, eşikten 

dışarıya sır sızdırmıyacağına ina
nılan yerlerde yapılabilirdi. So
kullunun evinde - velev ki, o ha
zır olmasın - raksa kalkmak, ya
nn tefe konulup çalınmak demek
ti. Çünkü orada, o bahçede bir 
çok kadınlar vardı ve onların gör
düklerini - bire on katarak -
başkalarına söyliyeceklerine şüphe 
edilemezdi. 

Bununla beraber, içinden bit 
kuvvet kendini boyuna itiyordu. 
Raksa kalkmak için zorluyordu. 
Kızın, yırtmaçları bol entarisinin 
dönüş sırasında - birbiri ardın
ca beliren şimşekler gibi - teba
rüz etirdiğl beyaz şiıleler ve o şu
lelerln üstünde kümelendikleri 
topuklar aşk delisi taçdan tam 
mıinasiyle zivanadan çıkarmak ü-
2ereydi. Vakar korumak kaygısı 
da bu tehlikeyi karşılamak kabi
liyetinden artık uzaklaştırıyordu. 
Kısa, pek kısa bir zaman sonra 
Tanrınln gölgesi, o gümüş topuk
l:ır.i __uzanan bir buse Qlacak.. vr 
Osmanlı padişahı bir rakkasenin 
ayaklarına kapanacak gibiydL 

Esmihan sultan bu yakışıksız a
kıbeti sezdi, taçdar kardeşinin ko
ca bir kalabalık içinde cezbeye 
tutulup vakarını feda etmesine ra
zı olamadı: 

- Padişahım, dedi, ferman bu
yurursanız içeri gidelim. Çiınkü 

burası dar. Kızlar iyi dönemiyor
lar. 

- Gidelim! 
Bu bir kelime onun ağzından 

:..._ sanki bin kelimeyi bir anda 

söylüyormuş gibi - güçlükle çık
mıştı. Çünkü bütün idraki, bütün 
iradesi büyülenmişti. Yeri, göğü ve 
bütün dünyayı o dakikada, dönen 
bir çift topukla bağlamasını ko
nuşturan güzel bir ağızdan ibaret 
görüyordu. Gözleri hep o topuk
larda, kulağı hep o ağızdaydı. Bir 
anda, tek bir saniye içinde kızla
rın her ikisini kucaklamak, ruhu
na sokmak istiyordu ve bir insan 
dudağının bir demde iki buse al
mak veya iki buse vermek kudre
tine malik olamadığını - cezbe
ye yakın bir halde bulunmasına 

rağmen - düşündükçe adeta e
lem duyuyordu. tşte bu durumda 
kızkardeşinin teklifini işitmiş ve 
inler gibi "Gidelim!,, Den.işti!.. 

ya hayret veya tcdellüh hisseder. 
Rahmetli muallim Naci, bu arap
ça kelimeyi - ki aşka müncer o
lacak duygulardan birini ifade et
tiği için ıstılah ta sayılabilir -
"Methuşii aşk,, Diye tercüme, ya
ni meçhulü meçhulle tarü etmiş
ti. Ben tedellühü bönlükle tercü
me ediyorum: Güzellik önünde 
bönleşmek! 

lşte Sultan Murat, şaşkınlığın 
bu derecesindeydi. Fakat her iki 
güzeli birden sevmek ve yüreğin
de müsavi tutmak istediği için de 
garip bir durumdaydı. Halayıkla
rın birini diğerinden - hatta bir 
dem - ayırdetmeğe razı olamı

yordu. İki tas çorbayı, ayni za
manda tek kaşıkla yemek heve
sine düşen bir adam gibi hissen 

Bu gidiş, kesretten vahdete gülünçütü, fikren dardağandı. 
geçmek, ağyar aleminden Esmihan sultan her şeyi evvel-

kurtulup halvete kavuşmak de- den düşünmüş ve pek ihtiyatlı 
rnekti. Fakat Murat, ikisini bird\?n davranmış olduğu için büyük bir 
beğendiği kızların ayrı ve tcendisi- güvenle hareket ediyordu. Gurur 
nin ayn birer vücut, birer şahsi- ve sürur içinde bu küçük knfile-
yet halinde kalmasını da istemi- yi harem dairesinin bitmez tüken-
yordu. Maddenin eriyip manası- mez, dehlizleri içinde dolaştırı-
nın tebellür etmesini, lafzın gi- yordu. Nihayet muhteşem bir dai-
dip, mefhumun meydana çıkma- re önüne geldi, elinde taşıdığı 
sını, kalıpların yerine kalplerin mumla bir kaç şamdanı yaktı ve 
- memzuç ve müttehit - geçme- derece derece artıp birden kes-
sini özlemekteydi. Ruhunu önde kinleşen ışık yağmuru içinde kar-
yürütmek istiyen şuurlu bir beden deşine zarif bir salon seyrettirdi. 
gibi davranarak kızlan kendinden Orada, işret sofrasından yntağa 

önce yürütürken Mecnunun IJey- kadar akla gelen ve gelmiyen her 
la karşısındaki hayretini tanzir şey vardı. 
ı;ıd_cyo~~ li'uınıltnln...,. h_......u.,;;:----.-"~~,_.,~-1..lb ~~-; .... ..t.._ 

vir eden şu beytini - için için - ha fazla arkadaşlık edemiyeceğini 
okuyordu: .., de sezdirecek kadar nazik görün-

Ger ben, ben isem nesin sen ey yar dü: 
Ger sen, sen isen neyim meni zr,r - İznin olursa, dedi, ben yine 

bahçeye ineyim. Sevdiğiniz fasıl
Sultan Murat bu sırada tam bir lardan birini yaptırayım. Sazın se-

tedellüh halindeydi. Pek kuvvetli si uzaktan daha tatlı gelir. Siz de 
bir mana taşıyan bu tabirin türk- burada biraz dinleniniz. Emirlcri-
çe karşılığını - aczin ne acı cil- nizi bana bildirmek için dışarıda 
vesidir - bulamadım. Fakat o ke-
limeyle güzelliğe karşı husule ge-
len şaşkınlıkların en son derece
sinin ünde olunduğunu biliyorum. 
Duygulu bir insan yüksek güzel
likler önünde ya takdir, ya tahsin, 

iki köle bekliyecektir. 

S ultan Murat bu sozıerı bel
ki duydu, fakat muhakkak 

ki, anlamadı. Bütün benliğinde 

tatlı bir yanış vardı ve o, ikiye 

Nakleden : Şehôbettin Fuat TEFRiKA No. 4 

Hayır, ~ldar.mıyorum, "Tonya,, doğru söylemiş: 
Babam müthiş bir pinti olmuş ..• 

Babam sözüne devam etti: 
- Aleksandr hala iş bulamadı. Boşta geziyor. Bi

zim de nasıl geçindiğimizi bir Allah bilir. 
Babamın bana karşı takındığı tavır ve bu riyakar 

sözler kalbimi parçalıyor. Bu adam kızına bile doğ
rudan doğruya düşündüklerini söyliyemıyor. B:n 
dereden su getirmiye kalkışıyor. 

Pek ıila, öyle olsun! .. Ben de senin ekmt-ğini yer
sem ... Ağzıma bile koymıyacağım... Elvcı-ır kı çar
çabuk bir işe yerleşeyim. 

"Tonya,, babamı çaya davet etti: 
:..._ Baba, haydi çay içelim. 
Babam cebinden bir parça ekmek çıkardı. Ekmeği 

değil de kalbimin bir parçasını koparıp çılrnrıyor 

.sanôm. 
Dilimleri muntazam surette, incecik dilim dilim 

kestikçe kalbim kökünden burkuluyor. Kendisine 
bir dilim kesti. Aleksandra da bir dilim kesti. Ya 
bana? Bu ne demek oluyor? Bana kesmiyecek mi? 

Birdenbire dedi ki: 
- Hiç şüphe yok, köyden geldiğin için karnın 

nç değildir? Yolda bir şeyler yemişsindir? 
Kan başıma sıçradı. Gözlerimin kinle parladığı

nı hissediyorum. Gözlerimdeki kini eöstermemei?.e 
gayret ediyorum. 

Cevap verdim: 
- Hayır, karnım tok. 
- Ah, doğrusu çok ala. Biz burada yarı aç, yan 

tok yaşıyoruz. Karnımızı adamakıllı doyurmak ka
bil değil ki ... 
Keseceği kadar kestikten sonra ekmeği bir gaze

te kfıCıdına sardı: ve cebine verlestirdi. KirnikJc-

rimin arasından babamm zayıflamış, kurumuş par
maklarına bakıyorum. Onun için aynca ııtırap 

çekmeğe başladım. Babama hem acıyorum, hem de 
ondan nefret ediyorum. 

Ne kadar değişmiş: Eski haline hiç benzemiyor! 
Ekmeği gazete kağıdına öyle hasisane bir sarışı var 
ki.. .. Ve derhal cebine sokuyor. 

Yemekten sonra: 
- Haydi bakalım, dedi. Uyku vakti geldL 
Tekrar bana müşfik bir nazarla baktt: Ansızın 

korktum. 
Odasında yatabilecek miyim? Yarabbi, babam

dan korkmağa başladım! Ya bitler ... 
- Baba, siz nerede yatıyorsunuz? 
- Nerede mi? Odamda canım. Odamı görmedin 

mi? Gel, göstereyim. 
Şaşkın şaşkın yüzüne baktım. Bak sen hele: Bir 

de, bana yalan söylüyor. Odasının kilitli olduaunu 
bilmiyormuş gibi yapıyor! ... 

Odaya girdik. 
Korka korka ilerliyorum. Bana öyle geliyo:- ki, 

her tarafta bitler yüzmektedir. Köşede iki yataklı 
bir karyola var. 

- Baba, sizi rahatsız etmek istemiyorum. Bura
da yer yok. Yengemin odasında yatsam daha iyi 
olacak. 

- Hayvanlığın lüzumu var mı ya? Orada yer var 
mı sanki? .. 

- Tahtanın üstünde yatarım. 
- Söz dinle. Saçma sapan söylenme öyle. Bura-

da yatacaksın, diyorum sana. 
Babam, bunları tehditkar bir tavırla söylemişti. 
Hiç yoktnn, ne çabuk ta kızdı. Belki de beni koğ

maii:a kalkısır. Artık kendisinden her Rrv mrmııl. 

ayrılmış tek bir mahluk olarak 
kabul etmek istediği çifte güzelle
rin dizine yaslanarak içindeki yok 
etmeden yakan ateşin hazzını ya
şamak istiyordu. 

Kızkardeşi odadan çıkarken de 
bu durumdaydı. Lakin kendisini 
bönleştirenlerle baş başa kaldığını 

görünce hızlı bir uyanıklık gös
terdi, kızların her birine bir elini 
uzatarak, uzun zaman aç ve susuz 
kalmış bir adam takatsizliğiyle, 

sordu: 
- Adınız nedir sizin yavrula

rım? • 
İki ağızdan ayni zamanda iki 

cevap döküldü: 
- Şahı Huban cariyeniz! 
- Sırrıcan cariyeniz! 

1 Kaşe 

Hünkar, sabit bir fütrın zoru al
tındaydı, kızların bir tutam şeker 
gibi diline tatlı gelen isimlerini 
- ayakta durduğu, lnzlıınn elleri 
ellerinin içinde bul•Jnouğu hal
de - tekrar edip duruyordu. Du
dakları, alevden bir buse olup 
yerlerinden kopmak ve uçnıak ü
zereydi. Lakin o busenin ayni an
da Şahı Hubanı da, Sımcam da 
ateşlemesini istediği ve blı- sani
yenin binde biri kadar az fasıla 
ile de olsa busesinin birinden öbü
rüne intikalinde ayrılık bulunma
sına razı olamadığı için bi.ıtün ira
desini kullanarak dudaklarını ye
rinde tutuyordu. 

Sizi 
günlerce ız+ı· 
rab çekmek· 
+~" kurtnrıl". 

En fİddetli bllf, dit, adale ağrılarını, ütütmekten muteveUid 
bütün sancı ve sızıları derhal keser. 

Belki fazla içmişti. Fakat o sa- Grip, nezle, soğuk algınhğı, kırıklili 
bit fikir, kaynağı ne olursa olsun, 
kafasında yer tutmuştu. Kı7ln bi· 
rini okşarken öbürünün bakması
nı havsalasına yediremıyordu, on
ların elleri nasıl birer avucunda 
bulunuyorsa, yani ikisıne a)ni za
manda kendi ateşini hissettirip on
ların ılıklığını da yine bir anda 
duyuyorsa, kendileriyle geçirmek 
istediği aşk saatlerinin hep o tarz
da geçmesini istiyordu. Halbuki 
iki ayrı varlığı tek bir varlık ha
line koymak mümkün değildi. 1-
ki kadın, iki ayn emel gibi oir kal
be ycrleşebilseler bile madde ha
linde bir kucağa sığınıyorlardı. 

Bir dudağın iki yanağı birden öo
mesine imkan yoktu. 

ve romatizmaya kartı çok müessirdir. Mideyi bozmaz, 
kalbi ve böbrekleri yormaz. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid 
benzeri vardır. GRiPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Konyada iki Cinayet Başı ağrıdan 
~athyacak gibi 1 

Murat, belki ruhundaki dala
let istidadının {gyeraniYle. 

oeını saffioşluk zorıyle işte bu 

Konya, (TAN) - Akşehirin Hacı

knfalı köyünden Lutfi isminde biri 
iki arkadaşı ile birlikte davarlarını 

Kamilin tarlasına sokmuş, K!mil bun 
lara davarları çıkarmalarnıı söyleyin

ce kavgaya başlamışlar, Kamili ev
vela sopa ile adamakıllı dövmüşler, 

sonra da tabanca ile öldürmüşlerdir. 
Yakalanan suçlular adliyeye veril -
mişlerdir. 

~ 

,,. 
imkansızlığa galebe etm'?k istedi. 
Bir çok tecrübelere girışti. bir 
hayli ter döktü, fakat gülünç dii· 
şüncesini gerçekleşmek sahasına 

çıkaramadı, azminden de dönmP-
di, dönemedi. Sinirlenip ceUıll~ndi. 
Nihayet sar'ası tuttu, kızların bir 
busesini almadan veya onlara ken
di bir buse vermed\m yere yuvll!"
lnndı, ı;ırpmmağa başladı. 

Şahı Huban ile Sırncan, Safo 
gib' nl~un doğmuş mnhlUklar de-

Cihanbeylinin Büyük Beşkavak kö 
yünden Emir ve Cömert isminde iki 

köylü koyun otlatmak meselesinden 
kavga etmişler Cömert taşla Emiri 
yaralamıştır. Vakayı haber alan E

mirin babası oğlunu alıp Konyaya 
götürürken, Cömert koyunların sa

hibini de beraberine alarak atlara 
binmişler, dört nalla yaralı ile ba
basına yetişmişlerdir. 

E 
En tiddetli Baş ve Diş 

Ağrılarını Dindirir. 

NEVRoz· 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser. 

NEVROZİ 

(Devamı var) 

Tabancaya sarılan Cömert, bu va
kada Emirin babası Hasanı kolundan 
vurmuştur. Suçlu yakalanmıştır. 

Nezle, Grip ve Romatizmay1' 
karşı çok müessirdir. 

Bana da bir yatak yaptılar. Diğerleri kamilen 
öteki odada yatıyorlar. 

On dakika sonra babam ağır ağır, derinden deri
ne horlamağa başladı: 1Iorlıy311ları da hiç sevmem. 

Yüzümü yastığa gömerek acı acı ağlamağa baş· 
Jadım. 

Allahım, Allahım!.. Başıma neler geldi Ben1 
Petrograda getirten babam. Çalışarak ekmeğimi ka· 
zanmamı istiyor. Jimnazyon (1) un beşinci sınıfını 
bile bitirmeğe kalmadı. Beni palas pandıras mek
tepten aldı. Hiç acımadan; istikbalimi hiç düşün
meden beni tahsilden alıkoydu. lmtihanlara üç haf
ta kalmıştı: Müsaade etmedi. 

Yazdığı mektuplarda mütemadiyen halinden şi· 
kayet ediyor; hepimizin kendisine yük olduğumuz
dan yanıp yakılıyordu. 

Pinti, bitli, sert bir adam olup çıkmq! Aleksnndr 
gözlerinin Önünde açlıktan ölüyor da o, oralarda ol
muyor. Beni de, şayet yakında bir işe yerleşmez. 
sem, muhakkak kapı dışarı edecek. 

Henüz uykuya varmı~tım ki, yanımızdaki 'Odaya 
"Dimitri,, nin girdiğini hissettim. ·•oımitri,, karde

şimdir. Yirmi yaşındadır. Kendisinden pek hoşlan
mam. 

Sonra, duvardan kulak verdim. Uzun uzun ko
nuşmağa başladılar. Arasıra benim ismim geçiyor
du. Acaba bana ait neler konuşuyorlardı? Bilmiyo
rum. Sözlerini kumilcn işıtmek kabil değildi. Kal
bim endişe içinde, üzüntülü dakikalar geçiriyor
dum. 

Birdenbire, gayet vazıh olarak şu cümleyi işit
tim; ve çıplak etime bir kamçı yemiş gibi oldum: · 

- Bitliler defolup gidemedi ki. .. Başımıza bir de 
annesi çıkıp gelirse, artık biz taş yiyelim. 

Birdenbire babam yatağında dönd{i. Duvann ar
kasındaki muhavereyi işitti mi acaba? Benim göz 
yaşlarımı duyuyor mu? 

Karnnlıkta ağır, korkunç sesini işittim: 
- Yarın odamın kapısını kapamıyacağım .. Dik

katli bulun. 
Bütün vücudümde nefret raşeleri dolaştı. Dişle

rimle yastığı ısırdım. Aman yarabbi, ne iğrene scy! 
Ne iğrenç! •.. 

26 Nisan. 

D un gece tatlı rüyalar gördüm. Rüyamda "Frc
nef,, le beraber tekrar "Vologda,, ya kadar 

tren yolculuğu yaptık. üçüncü çan çaldı. Veda bu
sesi. Nişanlımın boynuna atıldım; hıç bir sebep 
yokken şunları mırıldandım: 

"Sergey,, , sevgili "Scrgey,, cıgım: Snkıll 

hakkımda fena düşünceler beslemeğe kalkışma! lld 
sene sonra muhakkak evleneceğiz ..• 

O da bana muhabbetkur nazarlarla bakıyordu. 
Beni alnımdan öptü; ve mahzun bir tavırla dedi ki: 

- Sen de, mini mini "Fenya,, cığım, beni ebedı· 
yen unutmıyacaksın, öyle değil mi? Benı unutma! 

- Hayır, hayır, "Sergey,, , katiyen! 
Tren hareket etmişti. Nişanlım koşarak yetişti; 

atladı. Ve gözden kayboluncıya kadar kasketini 
salladı. 

içim içime sığmıyordu. Sevincimden çıldıracnlt 
gibi oluyordum: 

- Demek beni seviyor; beni çok seviyor: Diyor· 
dum. Ben ki, arkasında iki saç örgüsiyle henüz bır 
çocuğum. Beni seviyor beni seviyor! ..• 

Birdenbire uyandım. Baş ucumda bırısı t:a~l::ırırn
dan çekip duruyordu: 

- Halacığım, halacığım, kalksana~ 
Sıçrıyarak kalktım ve karşımda "'Tamara., yı 

gördüm. Hemen sarıldım. öptüm. Bu sırada ansızın 
dünkü sözleri hatırladım. Annesi, "Oda bitli oldu
ğu için "Tamara., ya yasak ettim .. demem.ş mıydı? 

Fena halde sinirlenerek yastık yüzünü ve çnrşafı 
muayeneye başladım. Filhakika, iki bıt yakaJadıın. 
Fakat çok şükiır iki taneden fazla çıkmadı Demel< 
oluyor ki, "Tonya,, • bermutat, mübaıa~a etmış. 
Gördüğüm zaman yalan soylediğinı yu2ur.e çarpa
cağım. 

Masanın üstünde bir parçacık ekmek buldul?1· 
Sabah kahvaltısı için bana düşen hısse olacak, dı· 
ye düşündüm. Maamafih kahvaltılığa bıJ<> kifayet 
etmiyecek kadar azdı. Bır iki lokmada yechm, bıtti. 
Şayet her gün böyle olacaksa. vay hnlıme! 

Çarçabuk giyindim: ve "Tonya,, nm vaııına koş-

tum. <Devamı V::ır) 

(1) Lise. 
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Pand~kyan Listeyi Tadil Ettirmişti 
Fakat Ali Kemal Buna Fena Halde Sinirlenmiş, 
Bu Yüzden de Hiddetle Salonu Terkedip Gitmişti 
Çünkü onu, b i r a z evvel

ki kati beyanatı hiliıfı

lla, tabiidir ki müdafaa edemiye
~kti. Çok sıkılmış, hatta terlem:.ş
tı. Kurnaz Molla, yerinde bir hulıis 
Çakrnak için derhal Feridin imda
dına yetişmişti. Pantikyan ile be
raber salonun köşesinde oturan bü
Y'iik rütbede bir düşman zabitini 
haziruna gösterir gibi işaret etmiş, 
\>e: 

- Damat Paşa hazretlerini pek 
llıüşkül bir vaziyette bulunduru
Yorsunuz. Ahmet Rıza Beyin bu 
ltıuameleden istisnası bazı ecnebi 
dostlarımız tarafından arzu ve il
ti.nıas edilmektedir. Rica ederim, 
hissiyatımıza mağlup olup ta bazı 
dostlanmızı rencide etmekten te
\takki edelim ve hemen mevzuu de
kiştirelim. Çünkü pek ayıp oluyor. 
Demişti. 
Salt Mollanın tam yerinde uy

durduğu bu yalan Damat Feridin 
~k hoşuna gitmişti. O da Mollanın 
1tnalarını teyit ile mevzuun de
ğ~irilmesini tekit etmişti. Bu 
Yalan tesirini derhal göstermişti. 
~Öşede oturan, türkçe bilmediği 
halde yapılan müzakereleri dinler 
gibi görünen zabite doğru dönen 
başlar derhal hürmetle eğilmiş, a
kızlar o anda sanki kilitlenmişti. 
Mevzu birden değişmişti. Müfrit
~tin dediği olmuştu. Daha yüzler
Ce isim ilave edilerek doldurulan 
listeye bir yaprak daha ilave olun
lnuştu, 

Bursada ticaretle iştigal eden jan
darma başçavuşu Cevdet efendi 

Bu acı sözler karşısında, Damat 
Feridin sükut etmesinden hırsı ar
tan Ali Kemal salonu terkeylemiş, 
diğerleri de sükut ve itidalle hare
keti tercih etmişlerdi. Hemen ye
ni bir liste yapılmış ve içine kalbur 
üstü kalanlar sokulmuştu. Geca ya
rısını bir saat geçe de fesatçılar 

hep birden dağılmışlardı. 
Damat Ferit, cidden çok yorul

muş ve çok da üzülmüştü. Gece 
yalıda kalacak olan kaymakam Ze
ki ile Ali Ihsan Beye rahatlık dile
ğile salondan çıkarken ellerini kal
çaları üzerine koymuş, vücudünü 
geriye doğru bükmüştü. Yorgun 

Hırslı gözler bir türlü doy- bir tavır ve ağlar bir sesle: 
rnuyordu. O sırada Salt Mol- - Emin olunuz ki beyler, vazi-

Ia. lü.teye .kaynı am Kemalettin -yetimden çok mü~tekiyıın. Gunduz 
Sami ve Galatalı Şevket Beylerin dairei sadaıette resmi muamelat i-

dir ile teklüini de reddet
miş. Bu sırada, Posta ve Telgraf 
Nazırı Mehmet Ali Bey de bir iş
güzarlık yapmış. Başvekil ve Ha
riciye Nazırı sıfatile bana söylen
mesi iktıza eden bu haberi bir fır
sat bulup Şevketmeaba yetiştirmiş. 
Haber, tabii fevkalade teessürü şa
haneyi mucip olmuş, şimdi, mu -
habir Mister Vilyam Elisle görüş
mek arzusunu izhar buyuruyorlar. 
Fakat, Amerikalıların ve bilhassa 
Amr>rika gazetecilerinin garabeti 
ahvalleri malumumuzdur. Bilhas
sa mübalağayı pek sevdiklerini bi
liriz değil mi? Zatı aliniz şu zatı 

bulup benim namıma bir görüşse
niz ve huzuru şahanede daha mu
tedil bir lisan ile beyanatta bulun
masını ve padişah hazretlerini bed
biniye sevketmemesini tavsiye et
seniz, diyorum. Şimdi bu zata bu 
yolda vesayada bulunmak ta pek 
tuhaf olacak ama bilmem ki.. 

• 

1 hsan Bey bu mantıksız tek-
lif karşısında biraz duşün-

müş ve: 
- Ekselans, demişti. Bereket ki, 

tuhaf olacağını siz de takdir bu -
yuruyorsunuz. Tuhaf değil, pek 
yakışıksız bir hareket olur. Veka
yii Padişah hazretlerinden gizli -
yormuş gibı bir vazıyete düşecek-
siniı:. (Devamı var) 

Mimar 
PARTİ 

(Başı 1 incide) 

Ebedi. Şef ve Kurucunun tek 
ve milli vasiyetini yerine ge
tireceğiz. Türkiyeyi muasır 

medeniyetin en üstün seviye
sine çıkaracağız. Böyle bir 
ideal ve bu idealin ifi biter 
mi? 
Bizim nesil göçerken bu ideali 

yeni nesle bırakacağız. Bu yeni nesil 

göçerken, vazifeyi daha yeni nesle 

ve o da daha yenisine bırakacaktır. 

Biz, bugünkü ihtiyar ve gene ne-
sil vicdanlarımızda, dimağ -

lanmızda ve omuzlarımızda çok ağır 
yükler taşıdık . Çok ter ve kan dök -
tük. Hepsi bu vatana, bu devlete ve 
otuz bin yaşındaki asil millete helal 
olsun. Yeter ki, bugünkü Türk, ken 
disinden sonra gelecek Türke ıztı -

il rap ve azap yerine ferah ve saadet 
bırakmış olsun. 

İşte, Cümhuriyet Halk Partisi. 

yekpare bir milletin sinesinde doğup 

bunlara çalışıyor. Onun içindir ki, 

ona klıisik siyasetlerin klasik partisi 

demiyoruz; "Mimar Parti" diyo -

ruz. 

Partimizin bugüne kadar yaptık

larını ve bugünden sonra yapacak -

lannı cihan biliyor. Bize burada dü

şen vazife partimizin mütevazı, fa -

kat yorulmaz bir ırgat neferi sıfatile 

milletimize yeni muvaffakıyetler ve 

gururlar temenni etmektir. Yaşa 

Türkiye. 
Hayır, yanlış söyledik. Doğrusu -

nu söyliyelim: Genç nesillerin bükül
mez omuzları üstünde yaşıyacaksın 
Türkiye. 

de ilave edilmesini teklif etmiş, le, geceleri de işte böyle fırkaya 
Ali Kemal de bu teklifi kabul et- veya diğer hususata ait işlerle ça-
tlrnıek için ayağa kalkmış ve ısra- lışmaktnn hakikaten bitap düşüyo- SEBZE TÜRLÜSÜ 
ra başlamıştı. O sırada köşesinde rum. Rahat ve huzurum kalmadı fstanbulda Bomonti semtinden ze:ytinyağında imamhayıld~ma 
oturan yabancı zabiti ile başbaşa artık. ikinizle de mühim bir husus mektup gönderen bir sayın oku- rağhet gösterirseniz beslemek ba-
konuşmakta olan M. Pantikyan da hakkında görüşmek istiyordum. Fa- yucumuz • pek nazik bir Bayan kımrndan da hiçbir di:vecek kal-
•Yağa kalkmış, Damat Feride dô- kat şu anda buna imkan bulamı- olduğu için - bu yazılar arasında maz. Kola:v hazmedilmek cihetin-
n sebzelerden ve yemişlerden daha den de patlıcana \'aktile isnat edi-

erek şu hitapta bulunmuştu: yacak kadar rahatsızım. Sabahle- ziyade söz a~madığımdan dolayı len kabahatlerin doğru olmadı~ 
- Paşa Hazretleri. Hükumeti - yin görüşürüz beyler. Bonsuvar. beni kabahatli tutmu)·orsa da, bu meydana C'Jkını tır. 1mamha)·ıldı 

ltıiz, bir liste ile isimlerini bildire- Demiş, fesathanesinin harem kıs- türlü yazılar beklediğini bildiri- hile, fazla yağından dolayı, ancak 
Ceğiniz siyasi mücrimlere Malta a- mına geçmişti. yor ... Bu sayın okuyucumuz gali- karaciğeri vorırıın olanlara doku-
dasını değil, Adada bulunan bina- " ha Tan gazetesini ~ıkmağa başla- nahilir. Mide inde eksisi fazla o-
1"-d • • dığındanberi takip etmemiş ola- lııırılara. damarlarındaki tansivon 

Beşinci Parti Kurultayı 

Milli Şefimiz Mühim 
Bir Nutuk Söyliyecek 

=-•- (Başı 1 incide) C. H. Partisinin Beşinci büyük 
rara bağlıyacaklardır. Bu itibarla ku- Kurultayı, bir taraftan memleket iş
rultayın toplanışı milii hayatımızın !erini müzakere ederken, diğer ta -
en feyizli kaynaklarından birinin fa- raftan kendi programı ve nizamna
aliyete geçmesı demektir. mesi üzerinde tetkikat yapacak ve 

Pek iyi hatırlarsınız ki, Partimi- belki bazı esasları, şimdiye kadar 
zin ilk kongresı bundan yirmi sene yapılan tecrübelere göre ya ilave ve
evvel Sivasta toplanmıştı. O zaman yahut tay ve tadil edecektir. Ya • 
aziz milletimiz, uzun ve yıpratıcı bır şamak ve tekamül etmek isteyen her 
harpten yeni çıkmı~. her türliı mü- siyasi uzviyet gibi, inkılapçı olan C. 
dafaa vasıtaları elinden alınmış ve H. Partisi de daima "realiteye" intı
bütün manasiyle perişan oır hnle bak etmekle vazifesini daha iyi bir 
getirilmiş bulunuy9rdu. Memleketin şekilde ifa edeceğine kanidir. Hede
kalpgahına kadar sokulup yerleşmı~ fimiz millet ve memleketi, maddi 
olan düşmanlarımızın gözü önünde ve m~nevi bakımdan doğruluğa. iyi
toplanan bu ilk kongremiz, milleti- liğe güzelliğe kavuşturmaktır. Bü -
mizin sönmez vatan aşkına, temiz yük kurultayın bu seferki toplantı -
ve seiabetli imanına ve cihaa değe- sında başaracağı islerin özü de bu • 
rindeki asil kanına güvenerek koca dur. ıı: 
bir husumet alemine ka~şı. ç~lik d~ğ Son söz olarak sevgili yurttaşla • 
gibi dışarıdan gelen ve ıç~nıızd.? tu- rrmı selamlarken, güzel vatanımızın 
reyen düşmanlara karşı vatan ~01: büyük ve kahraman evladı ve C. H. 
raklarını m~~~faa!.a karP.r vermıştl. Partisinin yapıcısı ve Ebedi Reisi 
O zaman butun dunyanın hayretleı- Kemal Atatürkün yüksek hatırasını 
le karşıladığı b~. kararı. ta~ip ~~n sevgi ve saygı ile taziz ederim. Ve 
yıllardan, her bırı bfıerıyet alemının . . d b" . d · il · -ı·· . . . . onun ızın e ızı aıma erıye go u 
asırlar kaplıyan tarihim mefahırler d . "t" k 1 ş r· · .. . ren ve aıma go urece o an • e muz, 
dolduracak kadar muhıp ve muhte- d v• b şk İ t İ ·· ·· -• • .. cgışmcz a anımız sme nonunu 
şem hatıralar hala ruhlarımızda bu- h" 

1 1
• 

1 .. . d . i 1 k d urmet e se am arım. tun zın egıs y e yaşama ta ır. 

Kongrenin isabetli kararlan 
Srvas kongresinin kararlan. vata

nımızı paçalanmaktan korumuş ve 
milletimizi istiklfiline kavuşturmuş 

ise, bunu takip eden kongreler de 
ayni aziz varlıkları bütün cihanda ve 
insaniyet ailesi içindeki mevkiini 
kuvvetlendirecek kararlarla tema
yüz etmiştir. Eğer biz bugün temiz 
bir hürriyet havası teneffüs edebi
liyorsak, eğer milletimizin bütün bü
yük ve müstakil milletlerle müsavi 
haklar dairesinde görüşüp konuştu
ğunu görmekle gurur ve iftihar du
yuyorsak, hulasa, eğer yüksek mane
viyptından başka her türlü maddi 
imkanlara sahip kahraman bir ordu
nun bir huzur ve emniyet içinde ya
şatmakta olduğunu görüyorsak bü
tün bu nimetleri biz, o kongrelerin 
isabetli kararlarından doğan büyük 
icraatına borçlu bulunmaktayız. 

Göriiyorsunuz ki, C. H . Partisinin, 
başka memleketlerdeki klasik parti
lere hiç benzemeyen bir hususiyeti 
vardır. C. H. Partisi, yeni Tiirk var
lığı ile beraber doğmuş, beraber bü
)'iimiiş ve biitiin diinyada hayran
lık yaratan muaz7.am e eri hcraller 
ha armı trr. C. H. Partisi demek, 
Türk milleti demektir ve C. H. Par-

Galatasarayblar 

Beşiktaşı l • 1 
Mağlup Ettiler 

(Barı 6 ncıdaJ 

ikinci devre açılırken Gala
tasaray yine hakiın bir 

tempo ile sahayı kapladı. Paslar 
yerlerini buluyor, sürüşler rahat 
oluklardan akıyordu. 

Galatasaray açığı sağdan orta -
Jadı. Beşiktaşın kuvvetsiz çelip u
zaklaştıramadığı topu kale önün
de bekleşenlerin biraz arkalarında 
duran Salahattin kaptı. 

O anda bütün Beşiktaşlılar, ka
lecileri de dahil olmak üzere man
yetize olmuş gibi durakladılar. Sa
lahattinin daha önundeki arkadaş
larına pas vereceğini zannediyor -
lardı. 

Salahattin rakiplerinin bu va -
ziyetlerini kavrar kavramaz doğ -
rudan doğruya içeri çekti. Ve ok 
gibi uzanan şüt kale ağlarını şişir
di. 

"'"' an birini tahsis etmiş ve ufak s abah olmuş, yorgunluguv nu gi-b cak. Bir zaman yemislerden de, yiik!i!elmiş bulunanlara, böbrek 
ir garnizon hazırlamıştır. Bundan deren Damat Ferit şen ve sebzelerden de haylice bahis aç- hastalarına, hele inkıbaz <'ekenle- Bu mefhumlar birbirine o kadar ıkı 

haberdar olmıyan bu efendiler, şatır selamlığa koşmuştu. Ali Ih- mış olduğumdan oku)'Uculanma re path<'an tam da ta,·siye edile- bir şekilde bağlıdır ki, birini diğerin-

tisi demek, Türk de\'leti demektir. 

Bu ikinci golden sonra Galata
saray müdafaaya yakın bir oyun 
tarzı ile işi idare etmek arzusuna 
kapıldı. Halbuki oyunun bitmesine 
epey vardı. 

RÖrüyoruz ki, bu garnizonu değil, san ve kaymakam Zeki Beyleri sa- onlardan artık gına gelmiş oldu- cek yemektir. den ayırmak imkansızdır, diinyamızı 
hatta Malta adasını bile menfiler- londa bulmuş, karşılarına oturmuş- ğunu sanıyorum. Gazetenin eski K b k 
le d okuyucuları vaktile :nzdıklarnnı a a ta, biraz daha fazla e- altüst eden siyasi \'e içtimai buhran-

olduracak kadar adam tefrik tu. Akşam geçen üzüntülü müna- unutmuş olsalar hile, hu sayın Ba· kerinden ve lezzetinden ha ka. her ların memleketimizde makes bula-
ettilcr ve daha edeceklere benzi- kaşaların sinirleri üzerinde yaptı- yanın arzusunu yerine getirmek cihetten patlıcana '·akındır. Yal- mamasmm en büyük sebebi işte bu-
~orlar. Bu hususta nazarı dikka- ğı fena tesirlerden şikayet ettikten üzere sebzeleri ve yemişleri ayrı nız. A ' ·hamini hakımından pat-
t' lıcana ni:ııhetle pek cok de~erli gı- dur. 
ıniıi celp için emir aldım. Arzı sonra, Ihsan Beye dönmüştü ve: ayrı yazmağa kalkmrsam sıkıla- ak" h~ d. dadrr. Ondan dolavı hastalara pat- Eğer geçmiş zamanlard ı a ıse-
ltıalumat ediyorum. - MonCPr, demişti. Size gayet caklarını zannettiğimden, daha bcandan z'ıvade kahnk vedı·rı"rler. 

B -s- yeni okuyucularıma hizmet icin .. . }erden alınan derslerın istikbalde de 
u tatlı itiraz, gittikçe şahlanan mühim ve mahrem bir iş tevdi e- bugün sebzelerden bircoğunu bir Taze fa<1ulveye gelince. onun ye- milletlere rehberlik edebileceğine i-

llrnarıklığı biraz tadil etmiş ve ka- deceğim. Bunun arzuyu şahane da- araya getirerek bir türlü sunmak şilinde hi1P. insanı hiraz heslh·e- man ediyorsak, şimdiye kadar mille-
ra .. zl · ı · li · k ı ıl 1 d' cek maddeler bulunduktan baska 

yu ü erı 'stenın ısa t ması bilinde hallini. müsellem o an ı- istiyorum... madenler ''<' \'İtaminler bakımın- timize en büyük iyilikleri temin et-
llıecburiyetinde bırakmıştı. Bu sı- rayetinizden beklerim. Istiklal ga- Tiirliinün meraklılan onun e- dan o da miikemmel bir gıdadır. tiğine şüphemız olmıyan bu temiz 
tada Ali Kemal hiddetle yerinden zctesi başmuharriri Rauf Ahmet sası ham~·e olduğunu iddia ederek Yalnız, terkihinde maneanez ma- birliği bütun kuvvetimizle korumağa 
~ırlamış ve Damat Ferıde hitap i- Bey, Reşit Sadi Bey namında bir hamye olma)'tnca türlü yapıla- deni bulunmadığından onu tanele- ve kuvvetlendirmiye çalışmak hcpı-
e: refiki ile başmabeynci Lfıtfi Sima- maz, derler. Eski zaman pasaların- rinde aramak zaruridir ... FasJlve- • bo ı mizin millı rcumuz o mak icap e-

- Rica ediyorum Paşa Hazret- vi Beyin ziyaretine gelmişler. Söz dan birinin Anupada tiirlii ye- nin kurmm - vitamin cihetinden 
l · mek istedii?i vakit - Frenkler bam- pek siinheli olmakla heraher - kı der. 
erı, demişti. lşimize içimizde ol- arasında Rauf Ahmet B. birkaç ge-

ye yemediklerinden • orada bam- icin, bilirsiniz ki, ha ka bir nimet- Yürünecek yollar vardır 
~ıyanları karıştırmayınız. Mem - ce cvel, Nevyork Herald gazetesi- ye hulama:vınca bir tarla satın a- tir. 
eketin sel.8.metine, milletin men- nin Istanbul muhabiri Mister Vil- larak mah~u.c; bamve :vetistirtmis Yesil hiberi tiirlü,·e lezzet ''PT· Muhterem yurttaşlarım, 

faatine taalluk eden hususlarda bu yam Elisle bir yerde buluştukları- oldtıji:una l?'Öre o iddia~:a inanmak sin diye katarlarsa da o - besle- Daima şu noktayı gözonünde bu-
libi müdahaleler pek hoş görüle- nr söylemiş ve muhabirin, Ameri- zaruridir. Onun kin tiirlih·e ham- meğe nek te Yaramamakla hera- lundurmak lazımdır. Şimdiye kadar 
lr\e p 'k Ef d' k f :veden başlamak icap ede~. Fakat her - hize haylicP madf"n ı?etirir. başarılan işl re bakıp ta artık hede-
ih z sar.ırım. antı yan en ıye a Reisicümhuru Vilson tara ın - hundan dolavı hamyenin inı;ant Hele vitamin hnkımından ehem-

tar buyurunuz da susmak lut- dan, Türkiye, Avusturya ve Ma- hesliyecek hir gıda oldui?una da miyl"tli bir ka~·naktır. fe vardığımızı ve her işi tamamladı-
funda bulunsunlar. caristan ve Almanya imparator- inanmak lazım j?'elmez. Bununla ğımızı zannetmiyelim, Onümuzde he-

h h Tiirliiye - tahii - sobn da ilave ·· · l Ali Kemalin bu yakışıksız taş- Juklarının ortadan k~dırılacağı era er terkibinde en ~ok hıabi edilecektir. 0 da madenlerin heo- nüz yuruyecek uzun yol ar vardır. 
ltınJığı Damat Feridi kızdırmış, fa- hakkında, irat edilen bir nutuktan madde hulunduihından, hazımdan · d Fakat arkada bıraktıgımız bir kaç k sonraki Ciziyoloji j .. Jerine çok ,.ar- sın en az cok getirir, fakat te1'ki-
at M. Pantikyanı fena halde hır- bahis ile hakkımızda pek fena kıv " " binde hatın sa\'ılacak i'. ·ot hulun- yıllık bir zaman zarfında, asırlarca drm eder. ' 

Çınlaştırmıştı. Tatlı sert bir tavır- rarlar verildiğim ve hatta lstan- dui'undan tiroit guddesi vasıtasile uğraşılsa yapılmıyacak işleri başara-
la gülerek ayağa kalkmış, nazarla- bulun da tehlike altında olduğunu Bamyeden sonra, tiirlünün en hiitün 2ıdalann viicut icerisinde bildiğimize bakarak istikbale doğru 
rı miihim sehzesi patlıcandır. Bakı- i e yara\'acak hale gelmesine 
nı hazır bulunanlar üzerinde gez- teessür ve endişe ile ilave ettiğinı, azim ve cesaretle yüriımeğe devam d nız. patlıcan terkibinde bulunan, hi7met eder. Halkın her ''emeğe 

Bu suretle topu, takımın en yo 
rulmamış elemanları, Beşiktaş 

muharimlerini oynatmağa başladı
lar. 

Şerefin güzel sürüp tam içeri 
çektiği bir topun mahrekini Hüs -
nü istemiyerek değiştirdi. 

Tehlikelerin gittikçe yaklaştı -
ğını farkeden Galatasaray muavın 
leri tekrar hücumlu bir şekilde i
dareye başladılar. 

Onuncu dakikadan itibaren Ga
latasaray hakimiyeti gittikçe ar -
tarak üçüncü gole kadar yükseldi. 

On beşinci dakikada bir Beşik
taş hücumunu müdafaa hattında 

çeviren Galatasaray hemen muka
bil hücuma geçti. Galatasaray sağ
açığı Feyziyi geçerek ortaladı. O 
ara Boduri ile Cemil merkezden a
kıyorlardı. Sağaçığın pasını Bo -
duri kaptı. Ve birinci nevi bir ara 
pasiyle kendinden ilerı fırlamış o
lan Cemilin ayağı ucuna "buyurun 
yapınız., der gibi uzattı. 

Cemil de arkadaşının ikram et
tiği golle Galatasary taraftarlarına 
bir üçi.ıncü sayı ziyafeti tattırdı. 

Beıiktaşın Golü 
irer-ek: bildirmiş. )•iizde 5.5 seker \'e l .3 alhümini sni?an doğraması da hu türlii tesi- edeceğiz. Yurdumuzu, Ti.i.r\:Uğün, in-
- ~vet Beyefendiler, demişti. Lutfi Simavi de, aldığı bu ka- ile (yai' maddesi pek, pek az) in:ııa- rinin - asırlaru tecrübe netice<1i sanlıkla beraber başlıyan tarihine ve Yirmi altıncı dakika Hakkı al-

Çok şükrediniz ki, Ali Kemal Bey ra haberi hemen o gece Şevketme- nı beslemei!e )'ardım ettikten baş- olarak - anlaşılmasından ileri gel- kökleri mazinin karanlıklarına kadar dı. Kalenin ilerisınde harmalıya-
biıirn gibi ecnebi ve bu iş için iş- aba arzetmek marifetini göstermiş. ka sehzelerden asıl heklediğ"imiz se ı?erPktir. uzanan medeniyetine yakışır bir rak Galntasaray müdafaasını da _ 
11 1 mad"nl"r ''e .. ,·tam· le bakımın T1"ı'rl1"1'n1'ı"n ı·"ı

0

ndek
0

1 et, '.''eme«e 
~a kuvvetlerı kumandanlı'" ta- Muhabirin huzura kabul edilmesi- " ~' • ın r - '· - .. memleket haline getirmek, milletimi- ö :.· dan p<>k miikemmel bir gıdadır. hem· lezzet \'erir, hem ~·aii'ından ğıttı. nü daha açık olan Şerefe 
l'afından memur olarak gönderil- ni teklif ile her zaman olduğu gi- Vücudiimiize en liizumlu on iki vücut tabii hararetini muhafaza zi şanına layık bir saadet ve refah se· geçirdi. Şeref hatasız bir vuruşla 
ltıiş değil. Eğer öyle olsaydı, hiç bi, tarafı şahaneden muhabire söy- tiirlii madenin hepsinden onun i- icin istifade eder. Fakat türliiniin viyesine eriştirmek hepımize teret- Beşiktaşn bir sayı kazandırdı. 
§Üphe yok ki, bu gece bütün Is- lenmek üzere bir de beyanatı şa- cinde hahn savılacak kadar bulu- i<'indt'ki uişmi.ş, haslanmış etin tüp eden bir vazife olduğunu asla u· Beşiktaş bu golden sonra epey 
tanbul Türklüğü' nü Ittihatçı ya- hane müsve~desi takdim etmiş. nur. Gene en lü7.umlu dört tfülü albümin kısmı ' 'iicudi.i besler diye nutmıyacağız. Bizi bu 1şte muvaffak ld O 
Pa k vitamin hnlumından da tamamdır. farzedersenİ7. aldanmı olursunuz. açı ı. n dakika kadar hakim ov-

ca ve hepsini topluca parlattı- Son günlerde, adeta kapkara bir Vaktile İbni Sina hekim natlıcanı Gerfekten et yemek isterseniz, edecek en bi.ıyük amil, feragatimız, nadı. Otuz beşinci dakikadan son-
lı ateşe atıp yakacaktı. Kendisi de kara haberci kesilen ve bu gibi ha)·lice <'eki~tirmi olmakla bere- onu ti.irliidcn önce şis kebabı ola- usanmadan çalışmaklığımız ve hiç ra hücumlar karşılıklı miıtevazın 
1egane temiz ve suçsuz bir insan maruzatlarla sık sık zatı şahaneyi her hugiin onun analizi yapıldık- rak yemelisiniz. sönmiyecck olan milli heyecanımız- bir şekle geldi. 
alarak karşısına gerip seyre baka- dilgir ve batın -hriyariyi renci- tan sonra pathcana da hizmet et- Tiirlüve kırmızı domates lazım dır 

k , ~~ ld x. tt · Maçın son düdüğü çaldığı vll -
~ tı. Belki de koca Istanbulcia tek de etmeği kendine zevk edinen memeğe artık hi«'hir sebep kalma- o u,.unu unu um sanma'.'1nız. Pn-:>gram ve nizamname 
başın kal k mıştır. Hele tiirlüye bolca et ila,·e Domates a~7tca bir bahse değer kit Galatasaraylılar Beşiktaş nı • 
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TAN 29 - 5 - 939 

s • 

G i s E s i 
Sevimli San'atkar Naşi+, daha ilk a yda sattıijı biletlere büyük iliramiye ve yüzde seksenine de muht elif mikta rda ikramiye ve amort i vermek suretile 
sayın müşterilerini kazandırmıştır. Senelerdenberi sahne hayatında muvaffak olan sevimli San'atkôr NAŞIT bu işte de tam bir muvaffakiyet kazanmıştır. 
ikinci ~e~ide bile+le.-i aelmi +ir. Kazanmak ve zengin olmak için biletlerinizi değiştirmek üzere hemen N A S i T cdsesine kosunuz. Beva:ıu+ rnevdaru $ 

muhallebici yanında No. 3 
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1 

L Ö Ü LERI İŞLETMESİNDEN: I#• Dr. HORHORUNI • 
ı•letmemı"zı"n Z ld k . dak" . t . 1 . d 1 t 1 ak .. 11 Rastalannı aks:ıma !tadar Sirke· Y ongu a cıvarın t ınşaa tf erın e ça ış ırı m uzere cı Viyana Oteli yanındaki 'lluavPne-

MÜHENr:s, MiMAR VE FEN MEMURU iŞE ALINACAKTIR. """" .. ı.,.ı0 tedavı eder • 

Taliplerin kısa hal terciimelerile işletmemizin Zonguldak'taki Umum Müdürlüğüne müracaatları. -
1 

relcfon: 24131 

z PA UK E UCATr. 1-
..... ·- • T. A. Ş. TARAF iN DAN 
Otedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve ·halkımızın ragocuru 

kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 
Pamuk Fiatlarının yükselmesinden dolayı yeni Satı~ fiatlanmıza 
Matt 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 l\lctrelik 715 Krş 

4 " u " 75 .. " " ,, 645 .. 
5 ,, ,, Değirmenli 90 ,, ,, ,, ,, 81 O ,, 
5 ,, ,. ., 85 ,, ,, " " 770 " 
8 ,, ,, Geyikli 85 ,, ,, ,, ,, 765 ,, 

8 ,, " " 7 5 ,, " " " 695 .. 
9 ,, ,, Tayyareli 85 ,, ,, ,, ,, 695 ,, 

9 " " " 75 " " " " 630 ,, 
11 ,, ,, Köpekli 85 ,, ,, ,, ,, 670 ., 
11 ,, ,, Leylekli Astar 90 ,, ,, ,, ,, 630 ,, 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
rıdaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarüı 

müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 
suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs· 
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara 

dadır. _ , ı 

I - Şartnamesi mucibince 250.000 metre diiz beyaz kanaviçe kapalı 
zarf usulilc eksiltmeye konmuştur. · 

II - Muhammen bedeli 38750. Muvakkat teminatı 2906.25 liradır. 
III - Eksiltme 30/V/939 salı günü saat 15 de Kabataşta levazım şu

besi müdüriyetindeki alım Y.omisyonunda yapılacaktır. 
IV - Sartnameler her gün sözü geçen şube ile Izmir ve Ankara baş

müdürlüklerinden 194 kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi nü
mune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanun} vesaikle % 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
znr!lnnn eksiltme için tayin edilen günde eksiltme saatinden bir s.sıat 
eVVcUne-ıtudın- ozh<.r- kvnıl:ryvn 'UllŞ}ftitılı!?Jnu rnmmuz m abmn c 
verilmesi lazımdır. ~ {3240) 

* Cinsi Miktarı :\luhamıncn % 7,5 teminatı Eksiltme 
B. şekli saati 

Lira Kr. Lira Kr. ,., ... 
- -'Bel ipi 25.000 Kg. 11250.- 843 75 Kapalı Z. 16 

'Tütün tozu 6.000 Adet 1605,- 120 37 Açık ek. 16.30 
çuvalı 

I - Şartnameleri mucibince yukar1da cins ve miktarı yazılı iki ka
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme şekli ve 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 12/Vl/939 pazartesi günü Kabataşla levazım ve mü
bayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sozü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Kapalı zarf eksiltmesinde Mühürlü teklif mektubunu kanuni 

vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü saat 15 e kadar 
mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Di
ger eksiltmeye girecekler ~o 7,5 güvenme paralarile birlikte müracaat-
lan ilan olunur. (3628) 

Na ıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattının yüz ot uz birinci kilometresile yüz elli do

kuzuncu kilometresi arasındaki ye dinci kısmın inşaat ve ray ferşiya
tı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasn 12 - 6 - 939 tarihine musadif pazartesi günü saat on 
beşte Vekaletimiz Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyo
nu odasında yapılacal.:tır. 

2 - Bu i~lerin muhammen bedeli iki milyon iki yüz yetmiş bin li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı seksen bir bin sekiz yüz elli liradır. 

SAÇ EKSiR. 

KOMOJEN 
Saçları besler, kök1<'rini kuvvet

lendirir, döki.ilınesini önler, kepek
leri giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoğlu - lstanbul 

26 - 5 - 939 tarihinde Ankaradan ve 27 - 5 - 939 tarihinde Haydarpa
şadan hareket etmek üzere Haydurpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar
paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolcu kata
rı işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14.05 te hareket ile 
saat 6.55 te Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16.42 de hareket ede-
rek saat 8.20 de Haydarpaşaya varacaktır "3635,, 

* Muhammen bedeli 975 lira olan bir adet 250 - 300 kiloluk ve iki a-
det te 2000 kiloluk demir baskül 9.6.1939 Cuma günü saat (10.30) 
on p'kçfıkta Ha ·dar a a ar binası dahilindeki kom~on tarafından a
çık e s me usu ı e sa m a ınacaıc ır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 73 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanununun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günu saatine kadar 
komisyona müraçaatleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paraSJz olarak dağıtılmakta-

dı~ (3606) 

M. M. Vekaletinden : 
1 - M. M. Vekaleti inşaat şubesi emrinde çalıştırılmak üzere biri 

elektrik ve kalörifer diğeri inşaat mühendisi olmak üzere iki mühendis, 
ıki yüksek mimar ve iki sürveyyan ile hariçteki korlar emrinde çalış
tırılmak üzere yedi yüksek mimar alınacaktır. 

2 - Muhendis, yüksek mimarlar ve süreveyynnlara tesbit edilmiş 
kadro dahilinde ücretleri verilecektir. 

3 - Taliplerin M. M. V. İnşaat şubesine bizzat veya istida ile mii-
racaatları. 

4 - Taliplerden tayin sırasında aranılacak vesikalar: 
A - Diplomas1 aslı veya sureti tasdikli. 
B - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli olmamak. 
C - Askerliğini yapmış olmak. 
D - Hüsnühal vesikası. 
E - 'l'am teşP.kküllü heyeti sıhhiye raporu. 
J<, - Bonservis. 

I - İki seneden evvel ayrılmıyacağına dair taahhiit senedi. 
11 1r1?n "1l)Fl:l .. 

~ ......... ~ ................................ . 
• 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

ikinci keti de : 11 / H aziran/939 dadır. 

Büyük ikramiye : 4 5. O O O Liradır .•• 
Bundan bat ka : 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 

(20,000 ve 10,000) liralık ik i a de t mükafat vardır. 
Yen i tertipten bir bile t a larak i,tira k etmeyi ihma) etmeyiniz 
Siz d e Piyangonun mesut ve b ahtiya r lara arasına girmiş olur· 

Denizbank lstanbul Şubesinden : 
1. - Hükümet tarafından satın alınan ve bankamıza devrolunan 

Istanbul rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketinin 1906 senesinde ihraç ey· 
!emiş olduğu obligasyonlardan 16/5/939 tarihinde Beyoğlu ikınci 

Noterliği huzurunda icra kılınan keşidedc amorti edilen "327., Obligas
yonun itfa bedelleri ile tt:davülc kalan obligasyonlardan 66 No. ıu 
faiz kuponu bedellerinin haziran 1939 tarihinden itibaren bankamız 
gişelerinde tediyeye başlanacağı. 

2. - Amorti edilen her oblıgasyon mukabilinde 66 ila 80 numa· 
raya kadar "15,. adet faiz kuponlarını havi olmak saı:tile cem'an 22 
lira 44 kuruş ödeneceği bildirilir. 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
29 Mayıstan 5 Hazirana Kadar Muhtelif Hatlarô 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Cümhuriyet), Perşembe 12 de 
(Aksu), Pazar 16 da (Tarı). Galata -ıhtunın· 
dan. 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

M udnnya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ul· 
gen). Sirkeci Rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 
Tophane rıhtımından. 
Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (SUS) 
sistemi vapurlardan biri, Cumartesi ayrıca 
13.30 da ve Pazar ayrıca 20 de (Marakaz). 
Galata rıhtımından. 
Pazartesi, <;;arşamba ve Cuma 8.15 de (l\{tı· 
rakaz). Ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin), Cu· 
martesi 20 de (Antalya). 

' Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh· 
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımından· 
Çarşamba 15 de (Sa<ıdet), Cumartesi 15 de 
<Bartın) Sirkeci nhhmından. 

İzmir Sür'at hattına - Pazar 11 de <Ege) Galata nhtımınrfon. 
l\lel'Sin hattana Salı 10 da (Giineysu), Cuma 10 da (Annfar· 

. mrırerrn 
NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malUmat aşJğıda tele· 

fon numaraları yazılı acentelerden ögrenilir. 
Karnköy Acenteliği Karakö~', Köprü başı Tel: 42362 
Galata Acenteliği - Galata, Deniz ticareti 

Miid. binası altında Tel: 40133 
~irker.i ,l\("rnfPliği - ~irkN·i Volen snlonu Tel· 22741' 

• ......... ı ....................................... ~: 

A L A 
ALEM RAKISI 
Rakımıza gösterilen rağbet üzeri· 

ne, büyük bir fedakarlıkla ve nıo

dern teşkilatla sıhhi şerait aıtındıı. 
temiz ve itinalı çekilen ALE::\I Jıt\· 

KISI'nı yeni etiketle piyasaya çıkar· 

dığımı sayın müşterilerime sav~lıı· 
rımla bildiririm. 

BAYANLAR Deniz Klübünden : 
YAZLIK ROPLARINIZI 

Ismarlamadan e"<v~l Lutfen, 
Beyoğlunda Galatas:\ray Lisesi 
kar~sındaki 

DAvı· D • TicareLlıanesiQİ 
• Ziyaret ediniz 

Gertirttiği en s-,n model ipekli 

Bluz, Rob ve tnvvörlerin mün- ı 
tehap çesitlerinı ::-ekı:ıbct kabul 

etmez fiatbı::'lı:ı sı.•t"llaktadır. 

lfl//m-.a ................ , 

lmperio Argen~nonun 
okuduğu 

2 Nisan 1939 tarihinde toplall8tl 

hey'eti umumiye içtimaında verilefl 
karar mucibince 4 Haziran 1939 fil" 
zar günü saat 15 de Modada ıcfıi~ 
Klüp Merkezinde Fevkalade oısrıı 
Umumi toplantı yapılacağını ınulıtc" 
rem üyelerimize bildiririz • 

Ruznamei :Müzakerat: 
Niznmnamemizin tadili. 

~ ........................ . 
Kelepir Satıhk Arsa 

4 - Mukavele projesi eksiltme şartnamesi. Bayındırlık işlen genel 
şartnamesi, vc:hidi kıyasi fiyat cetveli, fenni şartname, ah~p travcrsle 
fcrşiyat talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı Ş&l'tnamesi. plan 
ve profilden mürekkep bir takım münakasa evraıt! elli lira m!lkabilindc 
Demiryollar :nsaat ıfairesinden tedn rik olunabilir 

5 - Bu munaknsnv& gtrmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, ek
siltme ve ih~·e kanunu mucibince ibrazına mPCbur oldukları evrak ve 
vesikaları muvakkat temınatlannı ve münakasa tarihinden en az sekiz 
gun evvel ref Pransla::ım ve diğer vesikalarını rnptedne;c Vckaletimize 
verecekleri hir istidr. ile bu iş için talep edeı::ekleri ehliyPt vesikalarını 
ve fiat teklifini havı kapalı ve miihürlu zarflarını mezkür kanunun ve 
eksiltme şart11amesi-;.in tarüatı dairesinde hazllıyarak 1~ • 6 - 39 tari
hinde saat on dörde k~dar numaralı mcıkbuz mukabilinde inşaat daire
si eksiltme komisyonu reısliğinc tevdi etmiş .>imaları Hizımdır. 

:">Onuz. il "Morena Vlara .. fllmlnde 

~ ...................... ~ .......... ~~ .. ~~~ .. ~~ .... , 2750~1. ~~~~~,;:~: 

275072 • Eehale gulnda alpavo 
Marla del Garmcn 

Ycşllköyde, İstasyon caddesinde 
Bosketto Oteli bahçcsl namile Jt\8 ' 

ruf 'e maabahçe ilç ev ynpılabilır ve 
üç sokağa nazır arsa gerek toptan 'e 
gerekse kısmen gayet ehven fiatl• 
sntılncaktır. Galatada, Aslnn tııı., 

5 inci knt 1-3 No.lanı mOrncıınt. 

"19:34 "3590,, 

CEMAL TEKiN LOKANTASI 
Tak ım meydanı gen!slctllirken yıkılacağını dUşUnerck oradaki dilkkfınımız 

Yıldız sineması kor ısına nakledılmlştl. Bu yeni dUkfında birçok masraf ve feda
k.ırlıklardn bulunmamıza \•c npartımanla rın ııltındn bulunıın mutfak teşkiltıtının 

1 h ed lme ırıc rağmen muhitı taciz eden mutrak kokusu bertaraf cdilemcmis 
oldu undan münasip bır dü ,kfın buluncıya k. dar lokantamızın kapalı kalacağı
n muhterem ıru terilerımızc • rzederiz. ............................................. 

. ızir-1~ 
V! ~RKI~ 
Ç}NKO 

LEVHA 
MÜHÜR 

KL(SELER 

ve 

TAN ASA Revüsünden 
en guzcl T::ıngoları 

Orum • Bum. Tango 
275070 • A foıt cea mal Fru

moaso noapte· Tango 

ODEON 
PLAKLARINDA 

----------_ ..................... ~ 
TAN Gazetesini 

Adanada 
Bayi .Hasan Fehmiden tedarilt 

______________________ ____...._ 1 iiiııı ...... Slllc•d•c•b•il•ir•s•in•i•z•.• ..... rt"~ 
Satıta çı km ı ııt ı r. nS 

''111111•-----------~r ZAYİ - Güneş klübündekl li
58 

ve bonservisim zayi olduğundan Y': 
. lkİ111n 

nisini çıkartacağımdan cvvc 
Sahibi ve Neşriyat Müdiirü Halil h'.k .. k 
Lütfü DÖRDÜNCÜ Ga7etecilik 't•c u mu yo tur. 

l ::\lilli A tlctlerdcıı Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 
TAN l\Iatbaa!'lt I\lcHh 



TAN ==========================-======================================- 11 -~ - 29-5-939 . ' MUTUK 
Şarapları 

erece Sıhhat ve Neıe 

Kaynağıdır 

~------..... ZiLE ' 
Jaa Bilsin 

Bütün mektep kltaplan, kırta
siye levazımı, gazete ve mec

mua satıı yeri 

J TECBCBE 
Kapilin ilicınm saç d~kulme

sine k8l'fl kat'l tesirini ispat et
mlftlr. Her eczanede bulunur. 

1 ~!;10~~~~~1tı~E~!~~J 
Beyo~\u Yudu. sınamotn karşısı Lek
ler apartım&n. Fakirlere nara ... 

.. !,,, 4392 r' 

tf - BASUR ÇEK ... 

Tarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. l 
Kolay defı tabii eım~ 

günde 1 - 2 adet KlSStN 
hapı almalıdır. Her eczanedtı:ı 

---• bulunur. ___ ,,, 

Satıcılara Yüzde 10 Tenzilat Yapılır. 
Yatak, yemek ve çalıflD& 

odalariyle aalon takımları 

Telhaad heme'ri mobilyalar; 
BAKER (eski HA YDEN) 
mağazalarında te,hir edil
mekte Te her yerden uam 
fiat ve müaait ,artlarla aa. 
tdmaktadır . 

inhisar Satıı Kamyonlarından, Satıı Mağaza ve Depolanndan lst eyiniz. 

..-uıu111unıııaımnnıumınomımııııııııı11-. ~MEMUR ALINACAK-·-. 
il İç ve dış BASUR MEMELERİNİN f, _, 1 1 
5 İLTİHAPLARINDA, KANAMA- tl \ " o E TÜRKiYE DEM R VE ÇEL K 
Ei LARINDA, CERAHAT· ' \. ı E = LENMİŞ FtS- " t. " = Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 
5 TtlLLERDE S \) tl S Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edilmek üzere iS • . " ~ Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Turkçeye tercı.ime yapabilecek 
- - kudrette imtihanla memur alınacaktır. 
5 i'ATI 'nın :5 
li
- .&J.t!iVAMLI TATBİKİ = Secme İmtihan; 12 Haziran. 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankara-
- İLE § da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İs-i Ş I F A Y I i tanbul Şubesinde yapılacaktır. 
İİ.... c A B u K T E M ı N E D E R 111 İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank 

... 11tHllllNllBJnnım111m11111111111111u1111111111111111Hın111rnl' Umumi Müdürluğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla 
alacakları matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevaplan-

il Ş O K O L A K S 1 N ~ dırmalan ve icap eden vesai.kiıı asıl veya musaddak suretlerini de ek-

11 ADEDİ TABtl, 2 ADEDİ M0SHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VE- ı 
RtLİB. En muannid kabızlarda bile tesirt kati. lezzeti 5(ayet latif ra- liyerek 10.6 939 tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Sube-
'•'"'•'"' ...... ı • ..,...t .. ~ihıhll elkolasıdrr. Cocuklar sev,, .... u. """ "',..,. • .,... si Mudürlüj'üne tevdi etmeleri lazımdır. 

lerde 8 adedi 20 kurus. Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevini ikmal 

k~~~ 
~ ~ YERDE SAT.iLi~ • Nafıa YekCiletinden: 

DEPOSU:BALATA. GUMRUK 10 - 6 - 939 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Nafıa Vekaleti bi-

edenler, Büro işlerine vakıf bulunanlar ve Daktilo bilenler tercih edi
lecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeve ızöre tavin 
edilecektir. 

SOHAI< N'l .36 nası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
------------------------ komisyonunda cem'an 4930 lira muhammen bedelli Konyada Çumra is

Tesviyeci ve Tornacı 
Alınacaktır: 

Aıkert 1'abrikalar Umum MUdUrlUlflnden: 
~ırtkkaledekl Fabrlkamızdg. çalıştırılmak üzere ly! Tesviyeci ve tor

tıacı alınacaktır. isteklilerin lmtihanlan yapılmak üzere Kırıkkale Gıı
;;~ ~üdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zeytinburnu Silih Fabrlkalanmız 

Udurlüklerinden birine müracaatları. (3098) 

tasyonunda teılim şartile muhtelif ttb'atta sekiz kalem kerestenin açık 
eksiltme uıulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme prtnamesi ve tefertüab bedelsiz olarak malzeme müdür
lüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 369 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 
muvakkat teminat ve prtnameelnde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün 
saat 10 da komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. "1906 .. "3543,, 

Tophanede iki No. lu Dikhnevl Midürlüğiinden : 
Saraç el işi kalfası alınacaktır. Askerliğini yapmış ve YBfl 25 : 40 ara· 

smda olacaktır. Taliplerin hüsnühal ve tifo aşı kAğıtlarlle blrllkte he-
men Dikimeviııe müracaatları ilin olunur. "688,, "3673,, 

80 seneden fazla bir tecrübe mahsulü ... 

REVUE SAATLARI 
Modeller, en son ve zarif ~kildedir. Tanın 

mış saatçllerde satılmaktadır. 

1 

DEPOSU: tstanbul, Galata, Kürekçiler Man 

haym han, 1 ind kat N o. 8, posta kutusu lHf 

~------··-----------_,, 
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Cinsi 

TAN 29-5 - 939 

dikkal elmeniz IBzımclır 

- Rı11•," .'! • •• 
.,.,,rJ• . .. .. · 

, ... -< · -... 
·' 

• 'ı\ 
\ 

\ 

1 
:--, ---- -

___.....--.•~ıdataranızın sıhhi bir tarzda muhafazasının en cezri tarzı bir 

• • 
Frigidaire·e sahip olmaktır . 

Frigidaire. soğutma tevlit eden en sağlam bir cihaz olan "EKOV AT., ile 

mücehhezdir. 

EKOVAT 5 sene için teminathdır. 

Frigi.daire'i satır.ı almakla en mütekamil olan bu dolabın sarfettiöi asga .. 
ri cereyan dolayısıte hakiki bir tasarruf temin edersiniz. 

Geç kalmayınız. Frigidaire'inizi h e men alınız. 


