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Roma, 7 (H\lsusi) - Almanya Hariciye Nazırı Von Rib

HALK GAZETESi 

Askeri 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Mualllmlerhı Ye mektep talebesln1n en lruvveW :yar. 
dımc:ısı. çocutun en zengin kQUlphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna vereblleceğf en gQzel hediye. 
dlr. Mtıessesemtz tarafından neşredllmlstlr. Evinizde bir 
tane bulundurun11%. 

ittifakı 

Nevyork, 6 {A.A., - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Nevyork dünya sergisindek~ pav .. 
yonumuzun resmi açılışı bugün ya
pılmış ve bu merasim Türk - Ameri~ 
kan dostluğunun çok candan bir te
zahürü şeklini almış, memlekefüniz 
hakkmda Amerikalıların beslt=diği 

saygı ve sevginin dcrecesinı ortaya 
koymağa güzel bir vesile '>lrııuştur. 

Tören devlet pavyonumu1 önünde 
yapılmış ve söylenen nutukldr radyo 
ile Amerikanın her tarafına verilmiş
tir. 

Banf sevgimizin ifadesi 
Galenko, Yugoslav Hariciye Nazırı Markov~le görÜfÜyor 

Gafenko Ankaraga Geliyor 

bentrop ile İtalya Hariciye Nazın Kont Ciano arasında yapı
lan konuşmalar neticesinde, İtalya ile Almanya, askeri ve si
yasi bir ittifak akdine karar vermişlerdir. Bugün neşrolunan 
resmi tebliğde, iki memleket arasındaki fikir birliğinin, aske
ri ve siyasi bir pakt ile tarif ve tasrihine saik olduğu anlatıl-Alman Hariciye Nazın 

Von Ribbentrop maktadır. y . t 8. K 
'l"'lı.. 1 İki gün süren Milano konuşma - u n ıs an 1 r ısım 

Bando, Amerika ve Türk marşları
nı çaldıktan sonra Nevyork 'rimcs 
başmuharriri eski Türl~ dostu doktur 
Findlay kısa başiangıc nutku ile A
tatürk ile Atatürke uit hatıralarını 

ve Türk inkılabının manasını anlata
r ak Vaşington büyük elçimizi hazır 
bulunanlara takdim etmiştir. .1-1.!> • J • ~ ~ • ~ •] A ı ~ llarından sonra, iki nazır, bu akşam 

H "ıı':'Oı .9 .... M:. ,. k .. ftı ;r~:n;~n.ı.ı.ı resnıı'iebliğ lfitıya rı 1 A tına 
a 1 çın uza ere er "İki memleket harlcly_e nazırları- D t K v d. 

.. ee nı,? 6 ve 7 mayısta Mıl.an~~a yap- ave e arar er 1 

A l 
w u • Ed • ı • tıgı konuşmalarda bugUnku umu • 

Buyiik elçimiz Miuıır, derin alaka 
ile dinlenen nutkunda ııergiye biıyiık 
ölçüde i§tirakimlzın Amerikaya dost 
luğumuzun ve oaı ış sevgimizin ifade
si olduğunu tebariiz ettirmiş ve ya
rını yüksek pr~nsiplere göre hazırla
nan kuvvetlerin ilk safında yürümek 
için icap eden bütün V3Sıflan haiz 
olduğumuzu ileri sürmüştür. 

Çı acagı mıt 1 ıyor mi .siyasi vaziy~t lti~.a~ bir tetkik~ 
tabı tutulmuı, ıkl hukumet noktaı 
nazannın tamamiyle birbirinin 

Roma Gazeteleri, 

Varşova Matbuatı 

Kanaati izhar Ediyorlar, 

"Polonyanın Tek T arafh 

Tavizlere Y anaşmıyacağını 11 Kaydediyorlar 

Bu 

da 

q'arşova, 7 (Hu:msi) - Varşova gazeteleri, Almanya -
Polonya münas~betleri etrafında geniş sütunlar tahsisine de
vam ediyoılar. 
~ Gazeta PolslCa bugünkü oaşmakalesinde Polonyanın son 
1ieş sene içinde Almanyaya karşı iyi niyetlerini ve itimadını is
bat etmiş olduğunu ve bugün Almanya münferit vaziyette 
bulunuyorsa bunun son seneler içinde bizzat kendisinin takip 
ettiği siyasetin bir neticesi bulunduğunu yazıyor ve diyor ki: 

ayni oldutu bir kere daha mUşa • 
hede olunmut ve iki devlet mü -
naaebetlerinln siyasi ve askeri bir 
pakt ile kati olarak tespitine ka -
rar verilmlttir. Bu suretle İtalya 
ve Almanya Avrupa sulhüniin te
minine müessir bir tarzda yardım 
etmek emelindedir." 

Roma mahaliline göre 
Bu hususta, Romanın kanaati şu

dur: 
ltalya ve Almanya Hariciye na

zırları arasında yapılan konuşmalar 
neticesinde neşredilen tebliğ, yalnız 

C Sonu; Scı. 10; Sü: 3) 

"Polonya ve Alman menfaatle- L 
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anlatmanın mümkün olduğunu 
hali ümit ediyoruz. Müttefikfori
miz ve dostlanmız bizim itidali
mize emin olabilirler. Bizimle iyi 
mi yoksa fena mı geçinmek iste
dikleri karannı vermek Almanla
ra ait bir meseledir. Fakat Al
manlar biltrler ki, biz yalruz bir 
taraflı tavizlerle iyi komşuluğu 
kabul edemeyiz." 
Diğer taraftan "Kurjer Warszaws

ki" gazetesinde Alman propaganda 
:nazırı Göbbels'in Voelkiscer Beo
bachter gazetesindeki yazısına cevap 
Veren Stronski şöyle diyor: 

Göbbels, "Ey Polonya, nereye gi
diyorsun?" diye soruyor. Cevabımız 
§Ud1'!.:": "Nerede isek, orada kalıyo
ruz." 

Ukrayna parti.inin karan 
Polonya mebusan meclisi kavanin 

encümeninde Ukrayna partisinin par 
lamento grupu namına söz söyiiycn 
mebus Skrypnik, Ukraynalıların Po
lonya devletinin bütün müdafaa &N'· 
retlerinde müt{'sanit olarak hat 
edeceklerini bildirmi~tir. 

(Sonu: Sa. 10, sİİ.: 

Askeri Liseler Spor Bayramı dlin Taksim stadında muvaffak" tl• _ 
d ·· k.. " bak 1 d d ıye - ya ve un u musa a ar a ere ce alan sporculara hed" ı · 

t • d"ld" B •t af-114 d" ıye erı mera-
evzı e ı ı. una aı t ll.U"t ordilncU sayfamızdadır. 

Potemkin, Bulgar Baıvekili ile, Gafenko da 
General Yeygand ile Görüştüler Heyetimiz reisi Vedat Nedim Tör. 

Türk inkılabının barış, demokrasi ve 
tolerans şeklinde vardığı yüksek ne
ticelerin her iki pavyonumuzda nasrl 
ifade bulduğunu anlatmıştır. 

Bükreş, 7 (Hususi) - Ro . 
manya Hariciye Nazırı Gaf en . 
ko. dün akş~ Belgrattan Bük
reşe dönmüş, gazetecilere, Av -
rupanın muhtelif hükumet mer 
kezlerine yaptığı seyahatin ne
titelerinden memnun olduğunu 
söylemiştir. 

Bugün Bükreşten ayrılan gene -
ral Veygand, daha önce Gafenko ile 
uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Paristen Bildirildiğine göre, C'-re
neral Vaygand Romanyadan aynlır
ken Başvekil Kalineskoya gönderdi· 
ği bir telgrafta canlı bir vatanper
verlik ve milietin istikbaline sarsu-

Yunani.tqn BCJfVekili 
Metalucu 

Umumi komiserin sözleri 
Birleşik Amerika devleti adına 

umumi komiser Flenn tarafından 

söylenen miıhim nutkundaki şu söz
ler Amerikanın Cümhuriyet Türki • 
yesini kendine ne kadar yakın tut • 
tuğunu ortaya koymaktadır. 

"- Burada temsil edilen millet
ler arasında bilhassa Türkiyeye hoş 
geldin diyoruz. Çünkü bilhassa Tür
kiyenin sergisindedir ki Nevyork 
dünya sergisinin prensibi olan yann 
dünyası fikrinin elle tutulur timsali-

(Sonu · Sa. 10,siı. l) 
maz br iman besliyen Romen mille- _ 
tinin şarki Avrupada en mühim J ---------------------------

maddi ve manevi kuvvetlerden birı- K k G •• d niteşkiletmekteolduğunuveAvru- ır pınar ureşin e 
panın sulhcü devletleri arasınrlaki 

teşriki mesaide kendisine düşen va- ,,., k • d 
zifeyi yapacak bir vaziyette bulu:ı- 1. e ır a'n/, Hu··seyı·n 
duğunu yazmıstır. ~ , 

Galenko Ankaraya geliyor 

Ankara 7 (A. A.) - Roman - Altın K • A /d 
ya Hariciye Nazırı Galenko, emerı f 
resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere 17 mayısta Ankaraya ge
lecektir. 
Yunanistan, bir lnnm ihtiyatları 

•ilah altına çağırdı 
Atlna, 7 (A.A.) - Gazetelerde 

bu sabah neşrolunan bir emirna
me ile birtakım ihtiyat tayyared 
subaylan 60 gün için silah altına 
çağınlmı~lardrr. Bu çağırılma i
sim tayini suretlle yapılaraktır. 

Emirnamede bunlann iktidar
ları, askeri makamatca tecrübe e
dilmek üzere davet olunduktan 
tasrih olunuyor. 

Diier tara!tan baska bir emir
name ile de 193Z ili 1937 kura ef

(Sonu: Scı. 10, ıü. 2) 

Galatasaray Ankara gücünü 2 - 1 Yendi 
-~ırkpınarda yapılan yağlı güreş 1 milli küme maçlarına devam edilmiş, 

~usabakaları dün neticelcnmi::, Te- Galatasaray, Anknragücünü 2 _ ı 
kırdağlı Hüseyin. birinciliği alarak mağlup etmiştir. Şild maçının d · · 
"Kurtd onu 

ereli" kemerini ~azanmıştır. final karşılaşmasında Hilal v t 
n··nk·· .. . e ayı 

u u gureşlerde her sınıfın birınci, 3 • 2 yenerek tasfiyeye 6 t t 
"k" 

1 
" u"ra mış ır. 

ı ınc ve uçünculeri çok çetin çar- Şeref stadında ya ıl k P an a"ış!k ta-
pışmalardan sonra belli olmuştur. Bu kunlar müsabakl\sınd d s· , s· t ih' a a ~ış.u u-
ar ı güreşleri takip etmek ilzere leymaniye muh•eı·t 15 · ı ı puvanla bı-
Kırkpınara giden nrkadaşt::nız Eşref rinci gelmiştir. 
Şefiğin müsabakıllar hakkında ver- Dün Jzmirde 1 .. 
d

. . . • yapı an gureşlere ait 
ıği tafsılitı spor sayfamızda bula- haberler ve f •b 1 • · 
k 

u .. o maçlarına aıt dı-
ca sınız. ğ b"' •· . er utun tafsılat ta spor sayfamız· 
Dığer taraftan, dün şehrimizde dadır. 
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• 
ıye 

e C va 
Yazan: M. Turhan TAN 

Dün matbnado masamın üstiin
de bir mecmua gördiim. Bil -

mek şöyle dur un tek kelim~sini bile 
anlamak elimden gelmeyen bir dille 
yazılmıştı. Baştn mnthaa şefi Bay Os
man olduğu halde bir kaç arkadac;, 
Okyanu lor n:.:ın bir yerden namıma 
gönderilen bu mecmuanın dili üze -
rinde incelemeler yaptılar, nihayet 
Cavaclon geldiğini ve o diyarın dililc 
yazıldığını tesbit ettiler. 

1\1.ccmun, bizim İstanbul mecmu
alarının - Yedigün, Yeni 1\Iecmua 
müstesna - hemen hemen hepsinden 
güzel basılmıştı. Resimleri de mii -
kemmcl denilecek biçimdeydi. Fa -
kat hakiki kıymeti, namıma gönde • 
rilmiş olan bu mecmuanın Atatiirk 
niishası olarak tertip \'e neşttdilmiş 
olmasında tecelli ediyordu. 
Türkiye nerede, Cavo nerede? Bu iki 
memleketin bugün radyo vasıtasile 

bile birbirlerini dinleyip anlamala -
rma imkan yok. Şu veya bu dalganın 
Cava \'e Türkiye sesini karşılıklı işit
tirmeğe müsait olduğu kabul edilse 
bile bizim dilimizi onların ve Cava 
dilini de bizim anlnmaklığımız kabil 
deiil. Bizden oraya bir tutanı tütün, 
yahut bir kutu incir gitmt!diğine, on- 1 

hırdan bize bir kilo ananas veya ka
uçuk gelmediğine göre iktısadi men
! aatleri."l de hislerimiz üzerinde ba -
zan müşareket temin edeceği hatıra 
gelmez. Öyleyken Cavanın muhte -
rem mütefekkirleri kendi yurttaşla
rına bizim Atatürkiimiiziin aziz ha
yatını anlatmak için adeta ruhi bir 
ihtiyaç duymuşlar, uzun uzun ve ü
~ne özene çalışını lar, güzel bir c -
ser vücude getirmişlerdir. 

Cavalılar Ebedi Şefimiz irin bes
Jcdlkleri sevgiyi ve saygıyı şöyle bir 
mecmua vUcude getirmek suretiyle 
tebarilz ettirirlerken Milli Ş!!fin kıy
metleri, vatani \'e beşeri hizmetler! 
üzerinde de itina ile, ihtiram ile dur
maktan \'e bu büyük mevzuu kendi 
yurttaşlan hcsnbınn nydınlntmnk 

kaygusu ile snyf alnr dolusu yazı yaz. 
maktan, bir çok da güzel resim bas
ma tan geri kalmamıs1nrdır. 

İşte alemşümul sevgi ve saygı bu
na derler? .. Cıwn Tiirkiyeden hinler
te mil uzaktadır. C:n·alılarla Türk -
lcrin - işaret ettiğimiz veçhile • iktı
sadi cephede hile mlinasebetlcri yok
tur. Tarih bakımından temasımız ise 
dört yüz yıl evvel vukun gelen bir 
muhahereden ibarettir. Öyleyken E
bedi Şefin şahsında feyezan eden 
Türk deha.sına \'C Milli Şefin deha -
sında teşnhhus eyleyen insani kema
le karşı duyulan inclzap o uzak kıta 
miitcfekkirlerini bizimle ndeti'i hem
kalp ve hemhis eyleıni~tir. 

Mecmuanın bizi ilgilendiren luy
meti ve hususiyeti bundan, yiıni A -
tııtürkle İsmet İnönii hakkında çok 
samimi bir saygı \'C sevgi hava ı ta
şımasından ibarettir. 

Fakat, biitün kıymetsizliğime rağ
men kendi şahsım için de hu mcc • 
muada ayrı bir sevinç ve kıvanç \'C· 

sitesi var: Mecmua, Atatiirk ve İs· 
met İnönii için, bastığı yazılan be -
nim Hayat Ansiklopedi ine yazdı • 
ğım bcndlerdcn almış ve bu miina -
scbetle bir resmimi basmıştır. 

Manasız tevazun ve rnah\·lyetc 
lüzum görmeden söylüyorum: Dille
rini bilmediğim, bürolarını görme • 
diğim Cavalıların eserlerimi bulup 
teorcüme etmelerinden ve en seÇkin 
mecmualarına resmimi koymaların -
dan kıvanç duydum doğru u! 

Yeni Yıl Yol Vergisi 
Belediye muhasebe müdürlüğü ta

rafından yapılan tctkiknttan, belccli
ye hududu dahilinde oturan vatandaş 
!ardan 30 bin kişinin 938 malt yıl.ı yol 
vergisini vermediği anlaşılmıştır. Ta
hakkuk harici kalan bu verginin mik 
tarı 180 bin lirn tutmaktadır. Ayni 
müddet zarfında yol vergisi tahakku 
katından tahsil edilen para miktarı 
ise 870 bin lirahr. 939 senesi muham
men yol vergisi 850 bin lira olarak 
yeni bütçeye konulmuştur. 

Osküdarda Resim Sergisi 
Usküdar halkevinin müze ve sergi 

kolu; Haydarpaşa lisesi, Us: Ameri
kan kız lisesi, Us: Kız Enstitiisü, Üs: 
1 inci Orta okul, Us: 2 inci Orta okul, 
Us! 3 üncü orta okullar arasında 
tertip etmiş olduğu resiın sergislnı bu 
gün halkevi binasında nçacaktır. 

TAN 8 - 5 - 939 

Askeri mekteplerde iyi derece alanlara dün Kumandan ıJe Vali tarafından mükafatları verilirken 

ehrin imarı için 
1.733.030 Lira 

Tahsisat Veri di 
Belediyenin 939 senesi fevkalade 

bütçcsile, evvelce başlanmış olan i
mar, istimlak ve inşaat işlerinin ik
mali içi,. belediye riyasetine bir mil
yon yedi yüz otuz üç bin otuz liranın 
sarfı için salahiyet verilmiştir. Fev
kalfıde bütçe kararnamesinin 7 nci 
maddesine göre bu paradnn 437 bin 
lirası başlanmış olan yolların ikmali 
ve yeni yol inşaatına, 300 bin lirası 
mevcut yolların inşa ve tamirine, ôO 
bin lirası köprülerin tamirıne, 150 
bin lirası Gazi köprüsünün inşaatı ve 
istimliikine, 15 bin lirası sebze hali
nin kalan kısmının ikmnl inannt~ ve 

üımirntınn, 50 bin lirası şehir planı 
ve imarına, 30 bin lirası §chrin muh
telif yerlerinde modern hela inşaatı 
ve bir de yapılmış olan helaların ta
mirine, 350 bin lirası tiyatro, gazino, 
otel, konservatuar vesoir beledi mü
esseselerin inşaatına, 150 bin lirası 

istimlftkine, 38.118 lirası geçen se

nelerde yapılıp bedelleri tediye edil

memiş olan istimltık borçlarına, 

86.912 lirası hastanelerin inşa, tam!

rati1c techizat mübayaasına, 30 bin 

lirası Zincirlikuyu asri mezarlığının 
unar ve lnınnt.tna ısarfcdilecektir. 

ır olis Bir aliye 
Memurunu Vurdu 

Dün Mecidiye köyünde bir hadise 
olmuş, Polis okulundan Zeki isminde 
bir polis memuru, maliye nıemurla
rından Semihi tabanca ile ~akağından 
ağır ve ümitsiz bir halde yaralamış
tır. Vaka şöyle olmuştur~ 

mi, yoksa herhangi bir münıızna ne
ticesi mi olduğu henüz belli değildir. 

Bir Ceset Bulundu 
Dün Kumkapıcla Kadırgada bir 

bostan içinde oynayan çocuklar ku
yuda bir ceset olduğunu görmüşler, 

Zeki ile Semih, yanlonndn Emin ve derhal polisi haberdar etmişlerdir. 
ve Muzaffer isimlerinde iki arkadaş- Biraz sonra itfaiye tarafından ceset 

lan daha olduğu halde Mecidiye kö- kuyudan çıkarılmış ve yapılan tah
yüne gidip bir kır eğlentisi yapmağa kikat neticesinde bunun Kadırgada 
karar vermişlerdir. Bir aralık bun- Hamam sokağında •16 numaralı evda 
!ardan Muzafferle Emin koşa koşa po oturan Mekkonun karısı 50 yaşında 

lis karakoluna gelmişler ve arkadaş- i Agavni olduğu anlaşılmıştır. Hfı<lise 
larının polis Zeki tarafından tabanca ı etrafında zabıt2 ve müddeiumumilik 
ile vurulduğunu söylemişıerdir. Z:ı- tahkikat yapmaktadır. 
bıta yaralıyı cnnkurtaranla !;-işli Ço
cuk hastanesine kaldırmıştır. 

Bacağı Kırıldı 

Semihin yarası başındadır. Kurşun 
sağ şakağından girmi~, burnunun sol 
tarafından çıkm1ştır. Zekinin taban
cası alınmıştır. Zabıta vakanın ma
hiyetini ve hadisenin sebebini tahkik 
etmektedir. Vakanın bir kaza escrı 

Nişancada Hamam sokağmda otu
ran Gülter isminde bir kadın kuca
ğında iki küçlik çocuğu ile sokakta 

giderken yere düşerek sol bacağı kı
rılmıştır. Gültcr Haseki hastanesin
de tedavi altına ol1nmıştır. 
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Bu sütunda okuyucuıarıtnızın 

gönderdiği suallere mümkün oldu
ğu kadar cevap vermeğe çalışıyo
ruz. 

Fakat bazan öyle sualler alı -
yoruz ki, bunlara cevap vermekte 
güçlük çekiyoruz. Bu garip sualler 
hakkında blr fikir vermek üzere 
bunlardan bir kaç nümune neşre -
diyoruz. Bizim yerimizde siz olsa
nız bu suallere ne cevap verirsiniz? 

• 
Ankarada Çocuk bayramı mü-

nasebetiyle tertip edilen baloya 
yalnız canlarının istediğini kabul 
ediyorlar. Demokrasi bu mudur? 

• 
İstnnbula dünyanın en güzel 

şehri diyorlar. İstanbul bu güzel • 
ı liğini nereden alıyor? 

KARILERIMIZIN 

Gazetenizde Izmir ve civarı bağ
larını % altmış kırağı vurduğu-

nu evvelki gunkü nüshada yazılı
dır. Fransada bağcıların hususi bir 
teşkilatı ile kırağı olacağı gece boğ 
cılara haber vererek suni yani sa
manla sis peyda ettirerek kırağı 

vurmasına mani olmakta olduğu -
nu işitmiştim. Bunu İzmir ziraat o
dası bilmiyor mu? 

Yoksa mahsul az olmasiylc faz
la fiyat edeceği mi zannediliyor? 

• 
Türkiyede mevcut vilnyet, ka .: 

za ve nahiye merkezleriyle köy 
adlarının menşeler: nedir? 

• 
İstanbulda yaşamış olan koca 

kafalı Pazarola Hasan Bey ne va· 
kit ölmüştür? 

• 

Hop d 
Bir Kamyon 

Devri • 1 

Bir Kişi Öldü, iki Kişi de 

Ağırca Yaralandı 
Hopa, (TAN) - BUI:ıh bir kam

yon kazası olmuştur. Tafsilatı şudur: 
Inhisarlar idıır~si binasının inşası

nı taahhüt eden tanınmış tüccarlar
dan Hasan Çakıroğlu İsmet, kendi 
kamyonunu da bu işte kullandırmak
tadır. Kamyon, burada iyi tantnmış 
şoför Mehmet Acarın idaresinde in
şaat yerine malzeme getirirken ka
zaya uğramıştır. 

Şoförün ynnını:lA lsmet Çakıruı ve 
ayrıca iki şoförün, arkasında ıJa üç 
._...,..ı. :1.., L.!- ..... ,...1,.. •• _ . ... _ , t 

... __ 

kamyon, Hanlar caddesine gclliği es
nada, sağ taraftaki küçük geçide on 
metre kala, geçitten bir ~ocuk çıkıver 
miştir. 

Şoför, çocuğu çiğnememek için 
fren yapmış, fakat fren tutmayınca 
direksiyonu sola klrmıştır. Bu ylız

den kamyon, üç n~tre yüks<>klikteki 
duvardan dereye yuvarlanmıştı!'. Bu 
sukut neticesinde, ameleden biri bey
ni parçalanarak ölmiiştür. Bir ame
le de çok ağır surP.tte yarnlanmış. 

diğerinin ayağı kırılmıştır. Şoför, pek 
hafif yaralarla kurtulmuştur. ismet 
Çakıra da bir şey olmamıştl:'. Yolcu 
olarak gelen diğer iki şoför. derede 
boğulmak iizere iken tsınet Çakır ta
rafınlan kurtarılmı:.tır. 

Yaralılar, Ismet Çakırın tutt~ğu 
motörle Rize hastanesine göndf'ril
miştir. Müddeiumumi vekili, başka
tip lsmail Burgut tahkikata başla
mıştır. Şoför nezaret altına alınmış
tır. 

Kayacıkta Yangın 
Çanakkale (TAN ı - Kayacıkt:ı 

Nasuh oğlu Ahmet Kılıcın evi ve a
hırı tamamen yanm~ş. hiçbir şey kur
tarılamamıştır. 

Askeri Mektep erde 
yi Derece Alanlara 

ükaf atları Veri di 
Bu sene Kuleli v~ Maltepe askeri 

liselerinden harp okuluna geçen ta
lebeden yüksek derecede diploma a
lanların mükafatları dün Taksim s•a
dında yapılan spor mükafat tevzi me
rasimi esnasında verilmiştir. 1'alehe
ye verilecek mükfifat bir masa üze
rine konulmuştu. Saat 16 da IstanbuJ 

komutanı Korgeneral !falls Bıyıktay 
yanında Vali Lu!fi T{ırdar olduğu 

halde sahaya gelmiş ve talebeleri 

tebrik ederek mükafatların vermiştir. 

Yüksek derecede diploma alan ta
lebeler şunlardır: 

-...._ ............. , " 111.-.111 n 11nn r ııın 

Kuleliden: Birinci 518 Rüştü Baş
kaya, ikinci Avni Sezer, üçüncü 98 
Sabri, fransızcadan 20 Hüseyin Avni 
almancadan 414 Ibrnhim, ingilizce
dcn 1243 Ibrahun, edebiyattan 520 
Nejat Aydın. Bando şefi 157 Nazif. 

Maltepeden: 
Birinci 2830 Mustafa Oren, ikinci 

2720 Sefer Ağar, üçüucı.i 2925 )fusta

fa, fransızcadan 2422 Necde• Sunay, 

almancadan 2925 Mustafa Tamay 

ingilizccden 2979 Necil Ulusoy. ed '

biyattan 2864 Necil Güven. bando 
şefi Necati Sunay. 

lçkı V şman 

M··samere Ve 
Dün saat 14 te Yeşil.ay kurumu, l rasında yer almağa mecburdur. 

Beyoğlunda Fransız Tiyatrosunda Bundan sonra Yeşilay cemıveti u
yıllık propaganda müsameresini ver- mumi katibi Doktor Fahrettin Ke
di. Salon çok kalabalıktı. Müsame- rim söz aldı. Mumaileyh dedı ki: 
reyi Doktor İbrahim Zati açtı. Ve Biz mukaddes gayemiz uğrunda 

çok alkışlanan bir nutuk ırad etti. durmadan çalışıyoruz, fakat yazık 
Bazı kimselerin alkolün de bir gıda ki karşımızda milyonlarca sermayeli 
maddesi olduğu hakkındaki dddiala- içki lşi yapan müesseseler var. Ge
rına cevap olmak üzere bil'umum çen sene içki aleyhinde radyo ile bir 
gıda maddelerinin vücutta hiçbir konferans vermiştim. Ben mikrofo 
tahribat yapmadığı halde ıılkolün nun önilnden ayrılır ayrılmaz "Ulu
pek bariz olan tahribatını misaller ve dağa çıkarken Kanyak lfızımdır. Kan 
delillerle isbat ettikten sonra şu su- yak içen üşümez ve yorulmaz" diye 
retle sözlerine nihayet verdi: Kanyak lehinde bir reklam yapıl-

- Bugün Türkiyedeki mahkilm mı~. Ben bu reklamın bilha sa bir 
miktarı 30 - 35 bin kişiye baliğ ol- devlet radyosunda hemen benim kon 
maktadır. Biz şuna kaniiz ki bunla- feransımın akabinde yapılmasından 
rın hemen yüzde doksanı içki yüzün· çok müteessir oldum, fakat bunlar
den mahkum olmuşlardır. Bunun dan hiçbirisi bizi mukaddes hedefi
böyle olduğunu bildiğimiz içindir ki mize ulaşmaktan menedcmiyecektir. 
her znman ve her yerde bağınyoru1.I Geçenlerde Ankarada yeni bir gı
biz içki düşmanıyız, çünkü vatanı- da maddesinin keşfedildiğini haber 
mm seviyoruz. Binaenaleyh vatanı- aldık, biraz sonra tahkik edince öğ
nı seven herkes bizim masrafımız a- rendik ki bu Ankara birası imiş. 

Ankıırada toplanan neşriyat kon

SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ ' 
gresinlıı bize çok faydalı olacağına 

kaniiz. Çunkü ko"ngredc badema mat
buatın içki aleyhinde yazılar yazma
sı kararlaştırılmıştır. ' 

S - Sovyet Hariciye Komi er 
liğlntlcn çekilen Litvinof yahudi 
midir 

C - Litvinof, bir yahudidir. 
1876 da doğmuş. 2:? yaşında iken 
komünist partisine girmiş•ir. 1901 
de Siberyaya ne!yedilmiş, fııkııt o
radan kaçarak Parlse iltica etmiş
tir. 1906 ihtilalinde Rusyaya çiön
müş, fakat tekrar knçmıyo mecbur 
olmuş ve Londraya gitmiştir. O
rada bir lngiliz kızı ile evlenmiş
tir. 1918 de LondraCla Rus sefaret
hanesinde memur olarak çalışmış
tır. lhtillılden s:>nra Moskovayn 
dönmü, 929 da Sovyet Hariciye ko
miserliği ne gettrilmiş ve o vakıt
tenberi bu vazifede kalmıştır. 

• 
S - Litvinof niçin istifa cttı"!' 

C ...:.... Litvinofun istlfa51 biıtiln 

dünyada hayretle karşılnnmıştır. 

Istifa sebebi hakkında bir çok ı i
vayetler vardır. Litvinof ôtcdenberi 

"müşterek emniyet" prenslpini ta
kip etmiş, Avrupnda ricmokrnsiler 
arasında mü!iterek bir ı;ulh ve em

niyet birliği vi\cude rtetirmiye ça
lışmıştır. Buna muvaffak olama
dığı için az çok gözden düşmüş-

tür. Fakat bu defn tam onun is
tediği sulh cephesinin kurulacağı 
sırada istifası hayreti mucip ol

muştur. Çekilmesine sebep olarak 
ta Litvinofun askeri ittifaklar ak-

dine taraftar olmaması gösteril· 
mektedir. 

Bundan sonra Yeni Nesil ve Bo
ğaziçi liseleri küçükleri tarafından 

muhtelif usul danslar yapılmış ve 
konservatuvar profesörlerinden Mu
hittin Sadak tarafından violonsel kon 
seri verilmiştir Daha sonra Eminö
nü Halkevi temsil kolu tarafından 
Denkbazhk isimli piyes temsil edil· 
miş, müsamereye nihayet verilmiştir. 

TA K V 1 M ve HAVA 

PAZARTESi 
8 Mayıs 1939 

Giln: 31 5 inci ny 
Arabt: 1358 
RebiUlevvel: 19 
Güneş: 4.51 - Öğle: 
İkindi: 16.05 - Akıımm: 
Yatsı: 20.58 - İmstı.k: 

Hızır: 1:1 

Rumt: 1355 
Nisan: 25 
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Almanya, İtalya ,,_ 
As eri ittifakı 

yazan: Ömer Rıza DOGRU L 
B üyük Harpten önce de Al-

\ manya ile İtalya arasında as-
eri bir ittifak vardı ve bu ittifak 

ına?zuınesi Alamnya, Avu. turya Ma 
car ısta ı· ·· kk.ld. İ n ve talyadan muteşe ı ı. 

ltifak, İtalyayı kucaklamadan önce 
A.lrnanya ile Avusturya arasında ya
J>tlrnış, birkaç defa yenilenmiş ve o
nunla Rusya tarafından vuku bula
cak taarruzlara karşı gelinmesi i:>
tenrnişti. 

ltalyada 
Aleyhtarlığı 

Almanya 
Atıyormuş 

- ---<>-

Nümayişler 
Yapılıyormuş 

le İ~alya, 1~82 de .b~ iki dev~etle .bir
ştı ve nıuslles ıttıf ak yeoılendıkçe 

:ııtaksatları ve hedefleri geniııletildi. Halk Bu Nümayişlerde 
Fakat bu ittifaktan en çok istlfa:e eden devlet Almanya idi. Çünkii 

u ittifak sayesinde kendi hududu İ· . . , 
Slnde tanı bir emniyetten btüade e-
diyor ve büyük bir genişleme prog
ranunı tatbike imkan buluyordu. O 
ıaınan A vrupada başka bir ittifak 
:ııtanzumcsi bulunmama ·ı da Alman
Yanın bütün Avrupa kıtasına kaTşı 
hiıkim bir ,·aziyet almasına yardım 
etınekte idi. 

"Kahrolsun Almanya., 

Diye Bağırıyormuş 
"L'Ouvre" gazetesine Romadan 

yazılıyor: 
"Italyan efkarı umumiyesi, her 

gün, bir parça daha Almanya oley
hine ve bilhassa, Almanyayla müt
tefik olarak bir harbe girm~ aleyhi:ıe 
inkişaf etmektedir. Ihtiyat askerlerin 
sık sık tekrarladıkları ciımle şudur: 

"-Benim babam, \lmnnyaya kar
şı dövüştü. Ben, onlar hesabına har
be giremem. Zaten, esas i.tibarile har-

vetleri kampı sebebiyet •rernıiş. Bu 
yüzden de, bir çok kimseler tevkif o
lunmuş. 

Brescia - Mil an • Au tostrad yo
lundan, Alman askerleri geçmektedir 
Alman askerleri geçerlerken, yolun, 
ltalyan askerleri tarafından tahtı 

muhafazaya alındığı muhakkaktır. 

Çünkü Alman askerlerinin geçişi , I-

talyan halkında büyük bir infial u· 
yandırmaktadır." 

Roma, 7 (A.A.j - Gazeteler Rib
bentropun Italya seyahati münasebe
tile yaptıkları neşriyatta şimali Ital
yada Almanya nleyhindc nümayişler 
yapıldığına dair ecnebi memleketler
de dolaşan şayiaları tekzip eylemek
tedir. 

Mus:ıolini, Almanyanın istediği askeri ittifakı imzala
mak için bazı far tlar ileri sürmüştür. Bu şartların birin
cisi, ltalyanın harbe karar vermek hakkım muhala:za et
m esi, diğeri, ltalyan askerlerinin ltalyan toprakları ve
ya nüluz mıntakaları haricinde harp etmemesidir. 

• Alnıanyanın tahakkiimüne kar!'ı 
gelmek ,.e muvazeneyi korumak için 
Avı-upada 11870 ten itibaren başla· 
Yan hareket, 1891 ağustosunda Fran 
sa ile Rusyanın anlaşmasilc tahak
kuk etti ve bu anlaşma 1893 - 94 tc 
askeri mahiyet aldı. İngiliz - FransıL 
antantı ise ancak 1904 te, İngiliz • 
ftus antantı da 1907 de tahakkuk et
tniş ve iki cephe karşılaşmıştı. 

be aleyhtarım." ! 

Berlin - Roma mihveri Yugoslavya üzerinde tekrar tesir 
icrasına başlamıştır. Yugoslav Hariciye Nazın Mar
k~viç 15 Mayısta Cenevreye giderek Milletler Cemiyeti 
içtimaına gidecek olan l ngiliz ve Fransız Hariciye Na· 
zırları ile görüşecektir. Mihver, Yugoslav Hariciye Na
zırını Cenevreye gitmekten alıkoymıya hatta, Yugos
lavyanın, Milletler Cemiyetinden çek ilm esini temine 
çalışmaktadır. 

.. Cephelerin bu şekilde kurulması 
Uzerine İngiltere ile Almanya ara
sında bilhassa iki nokta üzerinde m ü 
~akereler başladı. Bunların birincisi 
•ki memleket ara ında deniz yarışı
na mani olmak, ikincisi, harp vuku
Unda bir tarafın diğer tarafa kar~ı 
taarruza geçmiycceğinden emin ol
tnak.. 

Fakat bu müzakereler 1909 da ba~
ladığı halde 1911 e kadar bir netice 
Vernıcrniş, daha sonra 1912 de ayni 
noktalar üzerinde yeni miizakerelcr 
açılmakla beraber bunlar da neticc
yanın Sırbistana harp ilan etmesin
den sonra İngiltere, Fransa ,.e Rus-
ya aralarındaki antant askeri bir 
cephe olmuştu. 

l\fü elles ittifak ise 1912 de yeni
lenmi ti. Büyiik Harbin patlak ver
ıne i fü:erine İtah·a nıenfaatlerine k J , 

arşı olan hayırhah bitaraflrk vaa-

Bugün, bütün bflyü~ şehfrlerin 

mali mahafilinde, -:\Hlanda ciddi kar
gaşalıkların çıktığı söyleniyordu. 
Bu rivayete göre, Üzerlerinde koca
man harflerle: 
"- Kahrolsun Almanlar .. Kahrol-

sun harp!" yazılı levhalar taşıyan 

halk kümeleri, sokaklarda gP.çit re
simleı'l yapmışlardır. 

Bunun üzerine, milisin müdahale
de bulunduğu bildiriliyor. H::ıtta bu 
şiddetli müdahale esnasında yarala
nanlar, ve ölenle:r bile varmış. 

Vakıa, bu ana kadar, bu :rivayetlı::ri 
teyit edecek havadi3leı· alabilmiş d·~
ğiliz. Fakat Udinede, ihtiyat suııfına 
mensup askeri bir kıtanın, b?r kış
ladan diğer bir kışlaya geçirilişi ~s
nasında M.jlanodakine ben.;iyen ka: 

membalardan öğrendik. 
Kadınlar da nümayiş yapmışlar, 

onların nümayişlerine> de, ihtiyat as
kerleri iştirak etmi.ş1erdır. Bu hadi
se, bir Alman ihtiyat kuvveti kışla
sının yanında vuku bulmuş. Zaten 
hadiseye de, o Alman ihtiyat kuv-

dinde hulunmu ' daha sonra diğer M 1 B lb 
Cephe ile birleşerek menfaatleri U• areşa a o 
lcyhinde harbe girmişti. 

JI. Mısıra Gidiyor 
Bugiin Almanya, c k i Avusturya Kahire, 7 (Hususi) - Italyan Ma-

iınparntorluğunun topraklarının ço· reşali Balbonun yarın buraya muva
ğunu da ilhak etmiş bulunu yor . 1\fa. salatı bekleniyor. Mnreşul, İtalyan 
caristan da Alman~·anın s ıkı fıkı dos- sefirine misafir olacaktır. Hazırlanan 
tudur. Almanya, İtalya ile yeni bir ziyaret programma göre, Italyan se
a keri ittifak yapmakla e ki müsel- firi hususi bir ziyafet v~ ecck, bu zi
les ittifakı yenilenıl sayılır. yafette Başvekil l\Iahomet Mahmut 

• 

• 

Almanya, Macaristan üzerine/ e mühim bir tazyik icra 
etmektedir. IJ-lacarlar şimdi Polonya ile Almanya ara
sında hangisini tercih edeceklerini tayinde tereddüt et
mektedirler. Almanların teklifini kabul ederlerse, Ma
caristan Almanyanın himayesinde Slovakyaya benzer 
bir devlet olacaktır, Polonyayı tercih ederlerse, Orta 
Avrupadaki vaziyette büyük bir değişiklik olacaktır. 

lngiltere hükumeti, Sovyet Rusyanın teklif ettiği askeri 
ittifakı kabul etmeden evvel Moskovadaki sefiri vasıta
.ile s~vyet hükumetinden askeri kuvvetleri hakkında 
maMmat almak iste1]1istir. Fakat Moskova hükumeti. ln
gıtrere ırııraka glrmıye razı olduktan aonra na•ıl ol6 a iki 
memlek et erkamharbiyelerinin tema•a geleceğini, o va
kit her şeyi öğreneceklerini bildirmiş ve şimdiden a•keri 
sırlarını vermiye razı olmamıstır. , 

Papa, Hitlere Bir Sulh 
Mesajı Gönderdi 

Vatikan, 7 (A.A.) - Cezairdc ya
pılmakta olan Oh~risti kongresi mü
nnscbetile Papa, Frans•z lisanile ve 
kongrccilere hita ben bir nutuk söy
lemiş ve bu nutuk, radyo ile neşre
dilmiştir. 

Papa, bu nutkund:ı kongrecilcri 
dünyada nizam ve sulhü.1 hakim ol
masına dua etmiyc teşvik eylemek
tedir. 

Papanın mümessili Monsenyör Or

senigo tarafm::lan Bitlere y:-ıpılan zi

yaretle Papanın l'aris m~messili Vn

lerio Valeri tarafından Bonnet'ye ya

pılan ziyarete büyiık bir ehemmiyet 

atfedilmektedir. 

Dolaşan bir şayiaya göre, Orsenigo, 
Bitlere Papanın bir mesajını tevdi 
etmiştir. 

Uç Kardeş 
Canlı Torpil 
Olacaklar 
Bunlar Diğer Leh 

Gençlerini de 

Hizmete Çağırdılar 
Varşova, 7 {A.A.} - Lutonstans· 

ki adında üç kardeş ile Sozyczka is
mindeki bir arkadaşları , ıhtiliif zuhu
ru takdirinde kendilerinin "canlı tor
pil" gibi kullanılmalarım hükümete 
teklif etmişler ve bu suretle Japon
lara imtisal eylemişlerdir. 

Bu dört genç, düşmnn gemilerine 
karşı bizzat sevk ve idare edecekleri 
torpillerin içine konulmıya amade ol
duklarını beyan etmişlerdir. 

Bu gençler. ayn~ zamanda diğer Po 
lonyahların da ı~endilerini takip et
meleri için bir beyaname neşretmiş
lerdir. 

Gazeteler, bugün de üç yeni göniıl
lünün arzr hizmet edeceğini haber 
vermektedirler. 

Japonlar 

Kantonda Fena 

Vaziyete Girdiler 
Honggonk 7 'A. A .) - Çin kıtaatı 

Kanton şehrinin banliyösündeki şi -
mendifer istasyonunu zaptetmiştir. 

Japonlar 100 den fazla ölü erkede -
rek çekilmişlerdir. Kanton şehrinde 
örfi idare ilan edilmiştir. Tehdit al -
tında bulunan mıntaka süratle Ja -
pon takviye kıtaatı ve tanklar g0nde 
rilmişir. Eğer Formose adasından 
gönderi\en Japon kıtaatı süratle ye
tlşmezse. Kanton sehrinde J aponla -
rın vaziyeti çok müşkülleşccektir. 

Tiy~sindeki askeri Japon ma -
kamatı bir beyanname neşrcder~k 

Tiyençindeki İngiliz ve Fransız im
tiyaz mıntakalarının ortadan kalk -
ması lazım geldiğini ilan etmişler -
dir. İmtiyazlı mıntakalar makamatı 

tcthişçileri himaye etmekle itham e
dilmekte ve eğer bunlar hattı hare
ketlerini değiştirmezlerse Japon or
dusunun kendisini müdafaa sulhü ve 
asayişi muhafaza için icabeden ted
birleri alacağı bildirilmektedir. 

Çin kuvvtleri Song-Bu ehrini de 
işgal etmişlerdir. O mıntakada Ja -
pon kuvvetleri kati bir hezimete uğ
ramıştır. 

Kıyansı eyaletind>::? Çin kuvvetle
ri, Hukav sırtlarında çok mühim dört 
noktayı işgal etmişlerdir. Taarruz de
vam ediyor. Bu ittüakın karşılıksız kalacağını Paşa ile Ingiliz büyük elçisi de bulu

sanmnk, herhalde doğru olmaz. Bi- nacaklardır. Yalnız bu ziyaretin, J. 
la'kis, bu ittifak si~ asetinin ittüaklar talya kralının Kral Faruğa gönder-
Yapınak aleyhinde olan İngiltere Baş miş olduğu tatmink.'.ır me:.:tubun aka- Al 
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Bu Sene 
Nereye? 

Yazan: B. FELEK 

y az gelince, benim aklıma Ka-
ragözün Yalova safası gelir. 

Çocuklukta gördüğümiiz "hayal" ]eri 
bir türlü hatırımızdan silemiyoruz 
galiba! 

Bu sene de yeti tiren Allaha çok 
şükür, muharebe, seferberlik. şu, bu 
derken işte yaz geldi, çattı. Hem ha
na mı öyle geliyor bilmem, bu sene 
yaz çabuk geldi gibi. 

E kiden değildi ama, şimdi küçük 
büyük, esnaf, memur eğer bir ha
vadar yerde kışlamıyorsa - yazın iyi 
kötii bir sayfiyeye gitmek lstivor 
Bütün mevsim gidemese bile şöyl; bi~ 
ay kadar, yahut haftada bir iki gün 

olsun bir müddet hava deği tiriyor. 
Bunu şehrin sıkışık mahallerinde va
.,nyanlnr için lüzumlu ve hayırlı bir 
itiyat saydığım gibi sayfiyecilikle 
geçinen, köşk, otel, gazino !"nhipleıir 
şirketı Akay gibi nakliye şirketleri 

hesabına da karlı ve ekonomik bir 
hareket addederim. 

Tanıdıklarım arasında yazlığa gi
denler çeşit çeşittir. Doğrudan doğ • 
ruya ve ister istemez kendi malına 

yazlığa gidenler vardır. Bunlar baş
~ngıçta yerlerinden çok memnun, 
çok bahtiyar göriinürler. Sonraları 

mevsim sonuna dol:rru bıkmağa baş • 
larlar. Bu içtinabı gayri kabil bir ru
hi teznhürdür . 

Bir kısmı da kira ile yazlığa gi • 
denlerdir. Bunlar iki türHidür. Ya, 
her ene hemen hemen ayni eve ol • 
masa bile ayni emte gidenlerdir. 
l\le eHi her sene Bii ·ükndaya, her se
ne Heybeliye veya Kınalıya giden • 
ler gibi. 

İkinci kısmı da her sene bir yer 

deği. tirenlerdir. Bu yıl ada, gelecek 

yıl Yakacık, öbür yıl Ye ilköy gibi 

dola ır. Bence en çok gıptaya şayan 
bunlardır. Bunlar havayı hakikaten 
dcği tirirlcr. 

1\lnl sahibi \ 'C kiracı olarak ikiye 

böldiiğüın yazcıların bir üçüncü ne

vi vardır ki; size bugün onlardan 

bahsedeceğim. Bunlar için yaz mev-
imi haftada bir, bir kutu Hacıbekjr 
ekcri veya yarım litre kolonyaya 

mal olur. Bunların ermayeleri sıkıl
mamnktır. Yalnız hi;ıde değil, Avru
pada da emsaline çok tesadüf edilen 
bu iiçiincii nevi yazcılara gezici de 
diyebiliriz. 

Bunların çoğunun yakın uzak ak

raba ı \ ' C sayısız ahbapları vardır. 

Daha sal fiyelcr tutulmadan hu 

akraha ve ahbapları yoklamağa ba;ş
lar 

- Bu sene nereye niyet? Diye va

ziyeti anlamak isterler. 

- Vallahi yine Suadiyeye git • 

mek istiyoruz. Bi7Jmki orayı pek sev
di. 

\•ekili Mister Chambcrlain'in siya'le- binde oluşu na:.ı:at"I dikkati celbet- manyanın 
tinde, belki de, yeni bir tahanüle Sl'· mekten hali kalmam1ştır. Müstemleke Kongres·ı - Glizel. İnşa11ah afiyetle otu • 
b ı k B t h ··ı·· h k.k. · Alman orduları kumandanı Gene- Bu resimde, İnglltere-ep o aca trr. u a avvu un a · ı ı rursunuz ... Bizim kesemiz ö.vle şey-
tnah· r i ·· l .. n·· ·mdide ral Von Brauchitcll'iıı seyahati, mat- nin 
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.ooo tonluk •Prens Viyana, 7 (A.A.) -- 14 ten 18 ına-ıye ın , ·e şunıu 11 u 1 n de Gab adlı yeni drlt- lere mü ait değildir. 

kc ı·ırmck mu··mkı·ı·n deg~ ildir. Fakat buatı ve Mısır efkurııımumiyesini ya- yısa kndar Viyanada toplnnncak olan notunu denize indirilır- C 

b İ kı d l ~ k d t · ))U ziy::ıret neı·k Alman mu·· t 1 k - anım teklif mi var? Arasıra 
u askeri ittifakın kurulu u, talya- n an a a a ar e mış, ken görüyoruz. Bu drit- se ı s em e ·e ı::ongre-

nın mukadderatına bağladığı ve İ- muhtelif tefsirlere yol açmıştır. Mo- not, Kral George v sını- sinde bayraklar asılarak eski Kiao - buyurun. Çocuklar hava alırlar .. 
talyanın Almnnya ile birlikte harbe törize teşkilatta ihtisası olan Genera- rı zırhlıların ikincisidir. Çeu Alman protektorasındak' Alman İşte 0 da bunu bekler. Yaz mev-
de gireceğini anlattığı için İngilt-ere lin orada müdafaa ve taarruz tf'rtiba- kıtalarının hatırası ~aziz edilecektir. simi beş ay, yani yirmi haftadır. Bir 
ile Fransanın buna gi)re vaziyet a- tını gözden geçirdi~i anlaşılınakto:.dır. Alman müsteml0ke '">irliğinin şeii hafta dayıda, bir hafta da büyük ha-
lacakları şiiphe gUtürınez. ---<o-- - General von Epp, ~u beyannameyi lada bir hafta küçük halada, bir haf-

Belki de hu hattı hareket bugiin- lsviçre Teslim neşretmiştir: ta bacanakta, bir hafta büyük enis-
lcrde yapılmakta olan miiznkereJeri "Müstemleke kongr esi gayeye tede, bir hafta küçük eni tede, bir 
neticelendirmek için yeni bir hız tc- Olmıyacak varmak için bntün ku\--vetlerin top- hafta teyzezadede, bir hafta amca • 
rnln edecektir. lnnmasını istihdaf etmektedir. Bu zadede, bir hafta kayınbirnderde, bir 

Zürih, 7 (A.A.) - Zürihte tsvir-re gaye bizden çal ı ·· ı t _ .. , ......... , . . .... • · -· T 'l • ınmıs o an mnstem e- hafta kayınvalidedc, bir hafta dok _ 

*

t KISA HABERLER İı sergisi, merasimle açılmıştn-. • ;oo bin kelerin iadesini terrıi.n F>tmekten iba torlarda, bir hafta Debelle oğulla • 
metre murabbaı geııic:liğinde bir sa- rettir Bu··yı· k A" ili · d. y • ı lman m et1. ımva- rında, bir hafta Camcılarda, bir haf-

•-........ - _____ ... hayı işgal eden ve 70 pavyonu havi daki sahalardan ve müttefı'dcrden t H b kt b" h f 
Von Ribbentrop'un m<'sal arkadaşı olan 1 b · J · h h t a acı ıcı a, ır a ta Kurşuncu-o an u sergı svıçrenın er sa ac a hissesini almak, milli ve ırki şerefini basılarda bi h ft ıı ·· ke. Şarki Avrupa icI~~i m!ltehassısı Kleist, d.ğ. f ı· h kk d , b. ~ • r a a un ur imamla-" "' göster ı ı aa ıyct a ın a .usa ır tamamile ·h t k · · l Kaunns'a gıtmlştir. ı ya e me çın ynpı an rında, bir hafta hakimlerde, b"ır haf-

fikir vermektedir. ·· d l d ·· Alrnnnya ile Litvanya nrıısında bir ya- muca e e e muttefikan sesini yı.iksclt ta kabzrmahn hanımında, bir hafta 
'--

1 1 
k .. 

1 
a ·actı lsviçrc konfederasyonunun reisi, mekt F~h · k ı k ıun ık husule gelmesi m .. n arını ı " - e ve u rcrıni ta ip ey eme te- Çor ıhlorda, bir hafta Yag~lıkcı Ha _ 

racaktı r. bu münasebetle bir nutuk söylemi~- dir." d bi 
e Milli müdafna nazın general Catlos, tir. i\'lumaileyh, merasime iştirak e- cı 

11

' r hafta urada, bir hafta hu-
Slovaky da askeri hizmet m!lddeUnin ıs den sefirler heyetine hitap ederek, --- •o,____ dr?~a. J\fev!Iİrn biter. Lakin hir ken-
ay devam edeceğini beyan etmlstir. 21 ya- .. .. 

1 
k tl 

1 
. . Hırvat Milli Heyeti ı ı , bir karısı, iki rocuk ile htı gez·ıcı· 

1 
bi Isviçrenin butun mem e e er e ıyı 1 • :ı oına gelen gençler 6 ay Is hizmet· r se- çhmaa Çağırlldı mi afirleri ağırlnvnnlnrın k k 

ne de askerlik· hizmeti yapacaklardır. geçinmek ve bunların her birile ir- 1 . . b.. ~ çe ece -Znğrep, 7 {A.A.) - Hırvatların li- crını tn n hesabct.... K f 
• Fransız maknmlan , Frnnsaya karşı sanlığın terakkbi için teşriki mesai- ••• ez. nç de n ka-

ıt ı deri Maçek yarın i"in Hırvat milli rısı: 

?nUkMTcrrn husumetini izhar eden a ya- de bulunmak hm.usundaki arzusunu ' 
n S 

.. 
1 

konsoloshanesi mc- temsıl heyetini !çtiman davet etmı·c:- Yah ' B .. I ın ımte - ,.'l'ax me teyit etmiştir. :ı - u. oy e şunun hunun 
rnurlarından Gino Dantrcn'nın Fransız tir. bas 1 topraklarını ter

•-ctmesl için 
15 

g!lnlilk bir Federasyon reisi. her türlü tehtli- ~ına mu a lat olmağa utanıyorum. "' Bu heyet, geçen knunuevvel seçim- K d k 
mUhl t vermi<:lerdir. din Jsviçrclilerin miidafna azmini ar- 1 a ın , adın! Sen sen ol! u 

ı k
. ,_ 

1 1 
k b. h e rinde kendi intihap mmtak::ı•arında lt'ıf ı unutma' . k • . ~ 

• Sovyct tayyarecisl Kokk na ı yaMn- tıracağını ve a tı asır ı ır ayata · ır esını, armı ngını d ekseriyet kazanan 100 kadar Hırvat- h d 
da Moııkova ile Ncvyork arasın a mun- mnlik olan bir milletin teslim olamı- e np e en paça i' emez. Kah bh: 

t bl h isi ihdas 
edilece~ıni tan mürekkeptir. Bunlardan an"ak k ı k 

azam r ava scrv c. ya ğını söylemiştir. '" ı. ·ı ır, ·ah onlar sıkılır. Böyle gcçi-

_ __ eö_. _Yl_<'_mi_ş;...tı_r_. ---------------------------------------------~~--~----=-===~·4_7_s_in_i_n_m_e_b_u_:_sı_u~ğu~-k-a_b~u-ı _e~d~il-m~iş~tı~· ·-=n~ır~gı:·d:e:r:iz~.-De~ r ve öyle de yapar. 
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TAN 

Mühim Bir Döviz 

Kaçakçdığı 

Meydana Çıkarıldı 
Alakalı makamlar yapılan ihbar 

iizerine oldukça mühim bir dövız 

kaçakçılığı tahkikatına başlamışttr. 
Bu itibarla şebekeden birisinin l3or-
sadn resmi vazife almış dört büyük 
bankerden mürc~kt~p olduğu ve sene 
lerdenberi muhtelif memle1<et1crl~ ve 
bilhassa Yunanistanla aramızda do -
viz kaçakçılığı yaptıklnrı bildirilmiş
tır. 

8 • 5 - 939 

ANK.ARA RADYOSU 
1639 m. 183 Kes. 120 K"' 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 KW· 
T. A. P. 31,70 m. 94!i6 Kes. 20 !{\~· 

Dalga Uzunluğu 
Türkiye Radyosu Ankara Radyo9l1 

'{'ürklyc Rad~·odifüzyon Postnlafl 

Pazartesi, 8. 5. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği - f'l. 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans \•c me
lcoroloii haberleri. 13,15-14 Müzik senfo
nik plliklar. 

Gen~ sporculara mük~fatları tevzi edilirken ve Askeri Liseler sporcuları ge~it resmi sırasında 

Şebekenin Dördüncü Vakıf Ha -
nın birinci katındaki rn 'rkezi basıl
mış ve araştırm yapılmıştır. 

Tahkikatla Gümriik Muhafaza 
tcşkilntı ve diğer resmi memurlor 
meşgul otmaktndır. 

18130 Program. 18,35 MO:r.lk (Ne$C1 
müzik) Pl. 10,00 Konuşma· (Doktonın 

saati). 19,15 Tilrk müziği {Halle musild
gl) Halk tilrküleri ve oyun havaları · 
Sadi Yaver Ataman. 19,35 TQrk mOzf~ 
Çalanlar: Hakkı Dı>rmnn, Eşref Kadri. 
Hasan Gür, Basri Uncr, Hamdi Toka)· 
20,00 Memleket saat nynn, ajans ve me
teoroloji h:ıberleri. 20,15 Tı.1rk mUzlği : 
<Kllislk program) İdare eden: Mesut Ce
mil. Anknrn radyosu kOme heyeti. (Be<ı

tckllr Rahmi beyin hatırası fçln eserle
rinden mürekkep program). 21,00 Konuş
ma. 21,15 Esham, tahvilat, kambivÖ-nu
kut ve ziraat borsası (fi.yat). 21,25 Ne
şeli plfıklnr-R. 21,30 MOrlk konuşması 
(Pantııtonfzm). 21,45 MOzlk (Hava sn· 
lan, oda müziği) 1 - Mozart (2 klArnet 
ve fagot için, Dlverttmento No. 4 (Sl be• 
mol mnJl>r) Allegro, Adagio, Larghetto, 
Rondo (Altegretto) Menuetto - trfo Kl~
rlnetıer (Hnynıtlah Duygu1 Mahmut Zl
yn E.cıkin) Faı:ıot {Hasan Er~n) 2 -Blum 
(Duetto) 2 Fnı:rot için). Alkgro, modera
to Rondo (Alla breve) Andante (Hnsnn 
Rrt!On, Mustafa Se!ar). 22,15 Mil7.lk (KO
ı;Uk ork~tra - Şef: Necip Aşkınl I -
Schnelder (Mc ur röCrenlerdcn) Potpuri 
2 - GanıılberS(cr (Efsaneler ormanında ı. 
3 - Stolz (Viyanada ilk bahar). 4 
Poul Llncke (Olur, olur. olun) Şen par
ça. 5 - J. Stram! <Hnynt size ne$(? ver~ 
sin) Vals. 6 - Lchar (Gfüterıratte ope
rctindr.n potpuri. 22,45 Milük (Vittıoı:

lar-PI.) 23,00 Son n1nns habttrlr.rl ve 
yarınkl program. 23,15-24 Milzlk {Ca"'
brınt-PJ) 

Askeri Liseler Spor Şenliği Mesken Bedelleri Yeriliyor 

Dün Yap.tan Merasim Çok Parlak Oldu, Taks·m Stadında 
Derece Alan Sporcu Gençlere Mükafatları Tevzi Edildi 

İlk tedrisat muallimlcrlnin 932 
!!enesi mesken bedellerine karşılık 

olmak üzere l>elcdiye bütçesinde ya
pılan ınünakaleye ait muame-le bit -
miştir. Belediye mııhnsebeciliği bu 
hususta muameley~ bu haftn ikmal 
ederek mualimlerin mesken bedel -
lcrini verecektir. 

Askeri liselerin 93G - 939 d'i!rs 
yılındaki spor birincilik müs:ıbn

kalnnnın ve bu sene liselerden 
harp okuluna geçen talebeden yük
sek derece ile diploma alanların 

mükafatları, dün Taksim stadyo
munda merasimle do.~ıtıldı. Bu me
rasime iştirak için Bursa askeri 
lisesi de bir gün önce gelmiş bu
lunuyordu. 

Saat 13 te Kuleli, Maltepe ve 
Bursa liselerile Deniz lisesi talebe
si spor elbiselerile başlarında su
bayları ve önlerinde her mekte
bin bandosu olduğu halde Taksim 
meydanına geldiler. Saat 13.30 da 
bandoların çaldığı Istiklfıl marşı
nı müteakıp Taksim 3bidcsine As
keri liseler adına çelenkler konul
du, talebe abide etrafında geçit ya
parak yürüyüş nizamında stadyu
ma girdi 

Stadyumda bütün tribiinlcr ve 
hatta sahnnın mi.ihim bir kısmı da
vetlilerle dolmuştu. Davetliler a
ra!:thda Ist. Kı.mrandan Korgene
ral Halis Bıyıktny, Vnll ve Bele

diye Reisi Lfıtfi Kırdar, Umum 
Jandarma kumandanı Korgeneral 
Cclhll Cahit, 'MUll<i ve a!:kcr! er
kan göze çarpıyordu. 

Merasim Başhyor 

Saat 14 te Istikltıl ınnqilc me· 
rasimc başlandı. Askeri mektepler 
müfettişi Kurmay albay Adil Tü
rer bir nutukla merasimi açtı. Al
bay nutkunda, vücut terbiyesinin 
sporun yüksek hedeflerinin §Ümul
li.i ve geniş manası üzerinde şefle
rimizin birer vecize halindeki emir
lerini hatırlatarak: 
- iste, dedi, şu g8rdüı!l\n0z asker 

11 eler gcnı;llği, bu yüksek dircktlfictdct 
nlınnn ilhamla her gün blr {bırtet glb 
çalışmak mecburiyetini hlssctmısicr '" 
bu değerli zevki duymağa 11e tatmnğı 
baulıımııılıırdır. Şu yüzlerce eenc arnsın· 

dn biraz sonrn görcce.,lniz vilrut hare
ketleri disiplin ve metodlu çnlı!!mnlnnı 
yarattığı muvaffııkıyeU sizlere bır kerı 

dnhn ispat etmiş olacaktır.,. 
Albay Adil "!'iirel", bundan son-

ra askeri liselcr:n sporun her şu
besindeki muvo.f!akıyet derecele
rini kaydedere1

( dedi ki: 
«- Z:ımnn ve muhit şnrtlanmn butl\n 

mOıiküldtına rağmen herkesi orta kab!
Uyetin üstilne çıkıırmak bizim en önem
ll en değerli bir vazifemiz o1maktndır. 
Bununla beraber müsabakalnrd-ı 11 ım
nlycde 100 metreyi, 10 ki.i ur d:ıkikııdl 
!000 metreyi koşanlnr, ciridi 49 metreye 
ıtanlan bombayı 60 kusur mct:'cye oı.ı

roranlar ve bir ndJmda 6.50 metre, Uç 
ıdımd:ı 13 50 metreyi de ııtlıymıl:ır ııar
!ır. 

Dikkat ve teşekküre 15yıklır ki bu se
ne geçen seneye nazaran buyiir.ek bir ~e
rnkkl göze çarpmnktndır. Hu!Asa: Gcç~n 
ıene askeri 1i ekrfmlzd cirit 11tınn rö
kon.ı 46 metre iken bu sene 46 metre 67 
sanUm: ntırt>ılcn ancıık i.içQncU olabll
ml~tlr. 47 metre 78 santim ntnn Burn• 
dan Sab:ıhnt in bir~nci olmustur. Dah"l 

geçen hafta Fener kdındakl re- mi nl
letl1m mfüıab:ıknsında Kulelide'l Re~mt 
49 metreye atarak a kert liseler cirit rö
konıntı arttırmıştır. 

Geçen sene sırıkla yüksek aU:ımnda 2 
mrtrc 20 santimle birlnclllği alan, bu 
ene bu derece ile ancak \lçOnc-il olabil

mllilir. 3 metre 10 s:ıntlmlc Mııltepcd!!n 
Naci birinci, 3 metre ile Kuleliden Niıkct 
ikinci olmuşlardlr. 

Uzun atlamada ve üç adımda dn ayni 
y{lks llş vardır. 

100 metre: Birinci Denlzden Scrmet, i
kinci Denizden Mehmet. 

200 metr~: Birinci Denizden H llt, ikin-
el Deni1.den Mehmet. 

400 metre: Birlnci Denizden Halit ikinci 
Denizden Mehmet. 

800 metre: Birinci Kuleliden Muznflcl", 
ikinci Maltepeden Rahmi. 

1500 metre: Birln<'i Kulellden MuwUcı, 
ikinci Maltepcden Rahmi. 

3000 mı>tre: Birinci Kuleliden Muzaffer, 
tkinc~f Denizden Necmi. 

Tek ndım: Birinci Denizden Hıılit, lkln
d Kuleliden Ali. 

Disk: Birinci Kuleliden Hayri, ikin::! 
Deni7.den Necmi. 

Gi.ıllr: Bırinci Denizden Billcnt, ikinci 
Denizden Nc-cmi. 

Cirit: Birinci Bursadıın Snbah.1ttin, ikin
ci Kulc!lidcn Nuri. 

----o----
POLiSTE: 

Maçta Yankesicilik 
Diin Beşikta~ta Şeref stadınu.ıı 

maç seyreden Kadri isminde birisi
nin cebinden içinde 11 lira parası 
bulunan çantasını çalıp kaçmak iste
yen 15 yaşında Feyzi suç üstünde 
yakalanmıştır. Doğruca Beyoğlu sulh 
ceza mahkemesine sevkedilen Feyzi
nin suçu sabit görüldüğünden 1 ay 
müddetle hapsine karar verilmiş ve 
derhal teV'kif olunmuştur. 

Otomobil Çarptı 
Mcmola Teri'nin idaresindeki 867 

numaralı hususi otomobil Istiklal. 

A:ıkerl Liseler müf etlişi Albay 'Adil Türer nutkunu okuyor 

Bombn atma: Birinci Denizden H:ıUt, 
ikinci Maıtepcden Haydar. 

Yüksek atlamn: Blrlnd Kuleliden Na
di. ikinci Kuleliden Kemal. 

caddesinden geçerken o civarda otu
ran İspiroya çarparaK muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. Yaralı Beyoğ
lu hastanesine kaldırılnuş, suçlu ya
kalanmıştır. 

Askeri liseler sporcularından bir grup ge~;t resmi11de 

Mükafat alan sporcular geçit resminden önce 

tizomln ve bizi sevindirecek icra knb!liyc
tile neticelendirilmiştir. 

disk ve bomba atışlnn ynpıldı. 
Beş dakika i~thahnt: mütenkıp 

serbest Grcko Romen ve .Japon gü
reşleri, m(minlt ynrışlnr, cesnrct 

talimleri ynpıldı. 

Uç adım: Birinci Denizden Halit, ikinci 
Kuleliden Gnllp. 

Sırıkla yHksek afüım:ı: Birinci :\faltepc
den Naci, ikinci Kuleliden NUkct 

4X100 Bayr:ık: Birinci Dl'ri;o: hnrp oku
lu ve lisesi takımı, ikinci Kuleli lisesi •n
Jumı. 

4X400 Bavrak: Birinci dcnl7'. hrırn okul•ı 
t .ı .. u,ı v .. 1 ... 11 ı : --= .... l •• 

Boks 

Tokıml'n, Kuleli hlrinci, Bur!ln ikinci. 
51 kilo: Birinci Kıılı!liden Nihat Erk

nrslan, ikinci Bursadnn Ahınct Çevik. 
53 kilo: Birinci Bursndan Burhnn, ikinci 

Kulclıden İhsan Dııyı:ulu. 
57 kilo: Birinci Kuleliden Şefik Tetik, 

ikincl Rurs:-ıdnn Kenan Yargım. 
61 kilo: Blrinrl Kulelicfon ~rıhnn Da!

deviren. iklnd Bursııd:ın Nadir Olkııç. 
fı6 kilo: Birinci Kuleliden Reşat, ikinci 

Denl7.dl'n Eft.ıl. 

72 kilo: Birinci Kul,.lldrn Mııznffcr Tın
mnz, ikinci Mnltepcdcn Hrıydnr. 

79 kilo: Birinci Kuleliden Hayri AngUn, 
ikinci Bumınon A htl'let. 

Güreş 

Birini'! Kuleli, ikinci Deniz harp okulu 
ve lisesi. 

56 kilo: Birinci K11lf.'lidı'n Fchll'I Sualp, 
ikinci Bursadan Halit Atar. 

61 kilo' Birinci Denizden Sunırur An
önut. ikinci Maltepl'!den Ahm»t Ssmvcll. 

66 kilo: Birinci Kuleliden Kemal Çetin, 
ikinci Dcni7.dcn Tnrık Snhinsrlray. 

72 kilo· B rinci Kuleliden İh.,:ın Torun, 
ikinci Denl:ı:den Frcllment F,rrn. 

79 kilo: Blrlncl Ktı!('I rlen Hıısan Coşkun, 
ikinci Maltımedcn Ncrd<'t Pürkeş. 

117 kilo• Birinci Kulcllden O mnıı E~kln, 
ikinci Mnltt>ncdcn Abdurr11hmnn Scrtb:ış. 

Diğer Kısımlarda 

Hentboldc bll"incl KuleU lisesi takımı, 

ikinci Bursa ll!ıcsi takımı. Brısketbolde; 
Birinci Kuleli li esi takımı, 1kinrl Deniz 
hnrp okulu ve lisesi tnkınıı. Voleybolde: 
Birinci Kuleli lisesi takımı, ikinci Mnlt<'
pc lisesi takımı. Futbolda: BMncl Maltepe 
lise 1 takımı, ikinci Kuleli lisesi t.ıkınn. 

Çok muntazam bir çckilde yapılnn ı- . 
bu hareketleri, stadyumu dolduran Yaylakta Mahsul lyı 

Motosiklet Kazası 
İsmi henüz malUm olmıyan bir sn

hıs tnrafmdan idare olunan 368 nu
maralı motosiklet Bcyoğlundan ge
çerken Rnşcl isminde bir kndına çar
parak muhtelif y rlerindcn vflral· -
mıştır. Y raır n st neye ırnıcurıımış, 
şoför tutulmuştur. 

Samatyada Yangın 
Dün saat 14.50 de Samatyada A· 

rapkuyusu mahallesinde Mektep so
kağında 23 numaralı evde yangın 

çıkmıştır. Mülkiyeti Alman t<>bası:ı

dan 1\Iadam Vartoya ait olup elek
trikçi Hayrinin icarında bulunan ah
şap ve uç katlı olan binanın üçüncü 
katı ile çatı aksamı tamamen ynn
dıktan sonra itfaiye tarafından sön
dürlilmüştür. Ateşin neden çıktığı 

tahkik edilmektedir. 

----o----
Çanakkale Adliye Binası 
Çanakkale (TAN) - Şahrimizin 

en uzak yeri olan Ha"tano bayırın
daki adliye binalarına gelip gitmek 
için halkın miişkülat çektigi görül
müştür. Adliye daireleri şehrimizin 
ortasında bulunacak olan bir bina
ya taşınacaktır. 

Çanakkale mahkemelerind,. son 
ıamanlarda rüyet edilen davalnrın 

en çoğunu boşanma ve orman cczn
ları muhakemeleri teşkil ettiği tes
bit olunmuştur. 

PARIS IŞIKLARI ••. KEŞİF 
ALAYI. .. ŞAFAGA oô~O~ .. 
UÇAN VALSLAR ve K.ADJ:'i
LAlt HAPİSHANESİNDEN 
SONRA Şrıhcscrlcr dizısindcıı

Baştnn başa renkli 

DtllUn bu spor şubelerinde 27 puvnn a
larnk en tok mU\·affak olan Kult-ll askeri 
lisesi; nskerl liseler spor birmcisi olnraK 
müfettişlık kupasını kazanmıştır. l 7 pu
\'anla Maltepe lisesi ikinci, 16 puvanla 
Deniz harp okulu ve lisesi Oçllnctl, ll! ptı
\•anla Burs."l lisesi de dördUncü .:ılmuşlar

dır.• 

Bundan sonra Albay .P dil Tü
rer, spor mükafatltlrını dağıttı. 

binlerce halk, takdfr ve iftiharın u- Yaylak (TAN) - Bu ı;cne Eyknğ-
.. ." . • murlar zamanında yağmıştır. m- ı 

zun muddct alkı,ıadı. Tam bı. mtl- 1 . . ti k · 'd' Ç'ıftç·nı·r1 crın vazıye ço ıyı ır. ı 

ALT 1 N 
HAR B i 

OLIViA DE HAVILLAND • 
GEORGES BRENT Onde Kuleli lisesi ve sıra ile 

Maltepe, Bursa, v~ Deniz liseleri 
atletizm. boks, güreş, futbol, bas
ketbol, voleybol, hentbol grupları 
sürekli alkışlar arasınd:ı geçit res
mi yaptılar. 

Bundan sonra asker: 1iscler ta

lebesi sahaya geldiler. 
Müzikle jimnastik hareketlerine 

başlandı. Bunu yine müzikli lıoks 

jimnastiği takip etti. 

zam ve disiplin içinde program, saat yüzü gülmektedir. Bundan soura \ 
18 e kadar devam etti ve ıniisnur.ka- yağmur ynğmasa da, hem burada, 
}arın büyük bir muvaffakıyetle ce- hem Urfanın diğer havalislnde ekin
reyanı spor kalkınmamızın müsmir lerin bozulmıyacağı tahmın olun
ve parlak bir neticesi olarak kendini maktadır. 
gösterdi. Liseli sporcularımızı, biz 
de candnn tebrik ederiz. 

Mükafat Alan Talebeler 

Askeri liselerde yapılan müs:ı ba

kalaroa dercce·ve mUkiıfnt alan ta-

lehe şunlardır: 

Kızıltepede Postalar 

Pek yakında 

L A L E 
Sinemnsında 

Aydın imar Planı 

Kabul Edildi 
Aydın (TAN) - Nafıa Vekaleti 

mütehassıslarından nıühendis Hilmi 
Bayknhn tonzim ettiği ~ehrimizin 

imar planı, belediye meclisi to.ra
fındı.m aynen kabul olunmuştur. 

lçtiman bütün belediye iızası, ny
rıca valimiz Özdemir Gı.inday ve u
mumi meclis fızası dn ı Uruk '!mi -..... .. 

Mütehassısın okunan iınhname-

sinden anln~ıldığına gore plan, Ay
dının bugünkü ve gelecekteki biıtun 
vaziyet ve ihtiyaçları, ayni zoman
dn belediyemizin mali kudreti gö
zônünde tutularak hazırlanını~tır. 

Celse nrasında vali, planın tatbıki 
için viUıyct hususi idarcsinın de yar
dımda bulunacağı hakkındn t tmın

kfır izahat vermiştir. 
İkinci celsede plan, mevcut 22 a

zadan 20 sinin reyile aynen knbul 
edilmiştir. ________ ...., ______ _ 

Yeni Ahnacak Vagonlar 
'runınmış bir Inglliz firması Dev-

let Demiryollnı ı idaresince satın a
lınacak yeni ylıl< ve yolcu vagonlı:ı
rmın inşasına tıılip olmuş ve milmes 
sillerini Anknrnya göndermiştır. ln
giliz mümessillcrilc Devlet Demır
yolları idaresi arasında muzakereye 
başlanmıştır. 

Ingiliz kredi anlnşmnsrnd~n Dev
let Demiryollarınn tnhsls edilen mlk
torm dört milvon liraya ynkm kısmı 
bu vagonların miıbayaasın!l ayrıl

mıştır. 

--o-

lzmir Belediye Reisi 
Ankaraya Gitti 

Izmir, 7 (Tan Muhnbtrlnd<'n) 
Beledive Reisi Achçet Uz ehir işle-

1 rini ta~kip etmek v<ı Ml1li Şef Jnönü
ne Izmirin tnzim ve tnhassüslerin. ar
zetmek üzere Artknrnya o:itti. 

Zonguldaktaki 
Eski Eserler 

Zonguldak (TAN) Vfüıyctlmi-

zin Ereğli, Amasra, Ulus, Filyos, Ef· 
lani ve Yenice mıntaknlarında bu
lunan eski ese,rlerden bir kısmı ls
tanbul müzesine, bir kısmı da halkc
vim izin küçük muz<'sine taşmmı sa 
da, bir çokları bulunduklıırı yerler
de tahribe maruz bulunmaktadır. 

Ceçcn sene G metre 6 santimle birinci 
gelenler bu sene ancllk bu derece ile dör
düı:ıc.-ü ol:ıbllmi terdir. 6 50 metre ile tek 
adımda, 13 metre 04 santimle Uç adımda 
denizde'ı H ııt birinci gc.lmlııtlr. 

Jimnastik hareketlerinden son

ra deniz lisesi - Maltepe arasmcla 

savurma topu, Kuleli. Bursa, - De

niz, Maltepe :ırasında cirit atışları, 

Atletizm 

Kızıltepe (TAN} - Burııya hafta
da iki defo posta gelmekte, bu yüz
den de 4 - 5 gazete birden alın
makta, halk memleket ve clhnn ha
berlerini gecikerek öğrenmektedir. 
Postalar haftada üçe çıkarıldığı tak
dime İstanbul gazetelerini iki giln 
sonra burada okumak kabil olacak-

r:ırşamba akşamından ttiharen 

Voleybol, bn ket.bol, hentbol, güre$ ve 
buks gibi dlğ r spor ubclerl de r.yni ln-

.Birlncısi Deniz harp okul ve lisesi, ikin- tır. Bunun temini temenni edilmek-
clsi Kuleli. tedir. 

SİNEMASINDA 
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TOrklye &onebl 

1400 Kr. 1 Bene llOO Kr. 
7IO " 1 Ay 1IOO " 
400 " a Ay 800 " 
no " , Ay aoo • 

MilleUeraraaı potta ttUbadına dahil 
0lın17an memleketler için abone 
bedeU mQddet mu17ı. IO, 11, t, 
a,a liradır. Abone bedell pillndlr. 
Aclns dellttlrmek il kurUftUı'· 
Cevap için mektuplara 10 turufhak 
Plll lllvell llzımdlr. • 

GÜNÜN MESELE~ERI 

Ribbentrop 
Milanoya 
Niçin Giffl? 
A iman ve İtalyan Jaarlcbre anır· 

lan Mllbotla mlhvefl allka· 
clu eden muhtelif meseleleri miba· 
~ Ue JDeflllldtlrler. 

Alman BarlelJe NUlftDJD bu al-
1aıet ve mllsakerelere lflsam aarm~
Iİlıln muhtelif seltepleri vardır. 

Arnavutluiun itplindenberl t · 
talyada Almanyayı memnun etme • 
Yeh bir takım hldiaeler kaydedil • 
nılştlr. İtalya, Yuıoslavyayı Alınan· 
Yanın nüfuzundan kurtarmaRa ut • 
rapnış, Yaca,lavya ile Macarlarm 
anamı bubnala phprak Maearia • 
tam e14e etmek latemif, .. manyaya 
Macarlarla anlatmayı tavsiye ede • 
rek Tuna havzasında kendi lehbae 1tlr 
blok riculle s•tinneP tılfebbill et
ınlftlr. 

Şilpheslz, Berlin ba •areketler • 
den haberdardır, fakat Muaollninin 
ötedenberi Tuna hanuuada ıld ol· 
dutu için bu faaliyetler hotuna git
nıemlftir. 

Sonra italy~, Almanyanın Dan • 
zig meselesinden dolayı bir harp ib· 
du etmek leteıaeıdndea endişeye 
diitmilttür. MUSIOlini, Danziı için İ
talyayı tehlikeye aokmak ıasavvu • 
runcla deiildlr. 

. 
nu tır. İtalyan siyasetinin Berline 
bajh bir peyk haline ıelmesi İtalyan 
efkinumumiyeslDI ıinlrlendirmek • 
tedlr. 

Bundan maada, İtalya Fransa i
le olan lhtilifını müzakere ile bal· 
!etmeğe temayiil etmittir. Almanya 
ıse buna taraftar deflldlr. 

Maamaflh biltftn bunlar tahmin 
ve rivayetten Deri ıeteıfte:&. Alman 
Hariciye Nuutnın Milbo alyaretl • 
nln en mühim aebebi Almanya ne 
İtalya aruıbda askeri bir ittifak ak· 
tidir. Böyle bir ittifak aktedlldl!i 
takdirde, bfttfla ltalyaa harp kuv • 
vetleri Alman bat kmnaadanuı em
rine ıeçeeeldlr. 

MllSIOllDİ, tek hapna lılç bir iş 
yapamıyacafına kani olduia için, bu 
ittifaka muhalif delfldir. Yalnız 
verilen haberlere ıöre Almanyaya 
mukabD iki teklif yapmııtır: Biri İ • 
talyaaın )larp IWwafla veto hakk••a 
sahip olması, dflerl •• lta11aa u • 
brleriala kea41 hwlat " nfllu 
1111ntüatan Jauİdade ..., ......... 
.ı•. 

.Alm•a7a, salla cepheli fam•mea 
tee.11 etineda evvel U,. taa.rhJı:. 
lanm tamam•••ıkla Jlltlll8ldtlr. 
Baltık devletıerltle, prpteki ldlçtlk 
devletlere (JlolanÜ, Da•lmnka ... ım.r.> ....., .............. 
t11ıe had..,._. pıad ......,ı tek· 
lif etmlftir. llabaÜ k devw.tn 
demobutler tuafnaa aeçm.U.• ma 
nl olmaktır. Baltlk devletleri 1'u haf· 
ta Stokhobmle toplaaank cevaplan
ili blldincülmllr. 

AplDJa ba ldlçflk klk6metleri 
demobaltlenea ~ ltaJıa 
ve Japoa7a m, askeri Wr ittifak ak· 
dettiktea aoua ....._.. ~-

llup oJaca1rM o vakit oı.eat. 
çlbıldl demoknıtller, wa- hlil • 
ten atik~ ....... •tr 
tuna ... latlll ......... ... 
....... ~ ...... 'z'lr. 

Zoaıulclakta lilhllealer 
Zonguldak (TAN) - Nüfulu 1150 

den aplı olan köyJerimlıd•ld çocuk· 
lan okutmakta olan yirmi elttmen
den çok i8tifade ~· Bu ae
beple otuz elltmeD namıedf daha 
K8ltamoal elltmea kutıRma ı&ıde:-
rllmlstfr. 

TAN =================================================::::.;=- • 
Muharrir, Bu Yazısında Muhtelit Tedrisat Mevıuunu Sözden Geçiriyor, G'O/)t/$LEJ:> 
11 Müıterek T erbive 11 Sisteminin Geçirdiği Tekamülleri luh Ediyor 

Müsbet işler o o o 

Müşterek Terbiye Ve 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

H er şeyin esası paradır. Paras z 
hiç bir py olmaz. Ellmbdeki 

mevcut ile ancak bu kadar yapılır. 
Bu mantık bol para harcetmep, 

her f8yl para ile yapmaia ahtan bir 
fmıtantorlutun mantılı idi. İsrafla, 
Waresizllkle, keyfi idare ile terakki 
ve tekimlilli umanın eline bırakan 
"idarel mulahatçı" ricalin yeılne 
mueretl paruadıktı. Muhtelit Tedr ·sat 

Bu mesele, seçen makalemiz. 
de tetkik ettilimb (Kadı

mn cemiyetteki mevkil) meaelesi 
ile sıkı bir surette alüadardır. 

(Müıterek terbiye - Coeducati· 
on) tlblrl evvelA Amerika Birle· 
tik devletlerinde, erkek ve kızla· 
nn, ayni bina ve IJDlf içinde, ayni 
muallimla tarafından ayni tahsili 
aldıklan blr terbiye ve tedris ıls
temini ifade etmek üzere kullanıl
mıftır. Ve bunun muhtelif derece
leri vardır. 

ı - Kız ve erkek çocuklar, yal-
nu tedrltat için delil, fakat müt
terek bir içtimai hayat için birleş
mişlerdir. Bu, tam müşterek ter
biyedir. 

2 - Blrlepne yalnız smıfiarda
dır. Buna daha ziyade (Muhtelit 
tedrisat • Coinstruction ismi veril
mektedir. 

3 - Kız ve erkekler hem tedri
sat, hem de içtimai hayatta birleş
mişlerdir. Fakat programlarda, iki 
cinsin de fizyolojik, fikri ve içti
mai hususiyetlerini karplıyacak 

tertibat alınmıştır. Buna (Mahdut 
müşterek terbiye ismini verebili
riz. 

Şüphetılz mektepleri muhtelit 
yaptıran saikler arasında mali za· 
ruret en başta gelir. Kızlar ve er
kekler için ayn iki mektep açmak 
ve yaşatmak mümkün olmıyan 

yerlerde kızlar ve erkekler bu se
bepten dolayı ayni mektepte top
lanmışlardır. 

Fakat bu sistemin, terbtyevt ba-

tetkik ederek ona göre hilkilın 

vermek, yani, bu sistemin, erkek 
ve kız çocuklann uzvt ve ruhi hu
susiyetlerfle ne dereceye kadar te
lif edilebileceğini anlamak lazım
dır. 

Bunun için iki yol vardır: 
1 - Bu sistem tatbik edildiği 

ve edilmediği mekteplerde elde e
dilen neticelerin mukayesesi; 

2 - İki clnae mensup çocukla
nn bedent ve ruhi tekamüllerine 
ve lnkl§afianna ait mukayeseli bir 
etüdün meydana koyduğu haki
katlerin mütaleası, 

Daha evvel, müşterek terbiye
nin taammüm ettiği ve etmediji 
memleketler hakkında bir fikir 
vermek faydalı olur. 

tık tahsil sahasında, Amerika 
Birleşik devletleri, lsvtçre, Rusya, 
Kanada, İsveç muhtelit terbiye
ninen çok taammüm ettiği mem· 
leketlerdir. Fransa, İtalyada umu
ml:ydtle Llttn memleketlerde bu 
ılltaı taımmOm etmemlftlr. Me
seıa l'ranıada muhtel\t hemen hiç 
bir Wmlektep yoktur diyebiliriz. 

F w• cı2 - ıa> 18flanndaJd 
aençlerln devua ettikleri 

orta tahiU mftlaelelerinde bu 
prensibin tatbllana ... dyede fld
detle ıttru edflmtıktedlr. nllaakl
n, Amertb, Holanda, Norveç 
Danfmub libl buı memJeketlel\e 
de birçok muhtelft orta ~ mtı
eaeaelerl vana da, meniJeketJe;. 
rln eberllfnde orta tahail mflet. 
se..ıert ınuMellt de411d•rı.r. 
~ tahsb •bMlaa pllnce, 

hemen dOnyanm b6tb ttnlverst
telerlnde tedrllat muhtellttir. Fa
kat dilet yi1bek tahsil mu.._.e
lerinde, mühendis, ticaret.. mek
teplerinde umumiyetle mektepler 
muhtelit delildfr. 

1 - Şimdi. premlbtn Jehfnde 
.,.,. aleyhinde bir hDttlm vermek 
bere, muhtelit terblye tatbik edi
len mekteplerde elde edJlen neti
celeri flilden geçirebiliriz. Ancak 
burada esaslı bir noktayı unut
mamalıdır. Ştıphetlz terbiyede, s~ 
temin milhhn bir rolfl vardır. Fa
kat netice balammd~ sistemi tat
bik w idare eden phıslarm da ro
Ul ihmal edilemez. 

Yazan--
\ Sadrettin Celal Antel 

Hennlng, Amerikada on bet se
nelik şahsi bir tecrübeden aonra, 
muhtelit terbiyeye kal'fl fU itiraz. 
larda bulunmaktadır: 

Public Schovls'lerde on, an bir 
yaşlarmdan itibaren her kızın 

tercih ettill bir erkek çocuk ve 
her erkek çoculun bir kız çocuğu 
vardır. Küçük hediyeler, ziyaret
ler, sinemada randevular arala
rında çok taammüm etmiftlr 
High Schools'lerde, kız ve erkek 
çocukların tramvaylardaki muha
verelerini dinlediğimiz zaman on
ların cebirden, Cezar'dan, Tite 
Live'den büsbütün başka şeyler 

konuştuklannı görürüz. İnsanın 
yüzünü kızartacak pyleri yüksek 
sesle konupnaktadırlar. Tedrisata 
kal'fl alaka acınacak bir haldedir 

Stanley Hall, yapmış olduğu 

geniş anket neticesinde muhtelit 
terbiyenin aleyhinde hüküm ver
miştir. Diyor ki: Bu sistem ile er
kek çocuklar, haricen daha az sert 
ve kaba tavırlar alıyorlar, fakat 
erkekl'ıklerinl kaybectlyorlar ve 
yavaş yavaş her cinsin diğerine 
karşı besled\ği ideal kayboluyor. 
Amerika gençliğinde evlenme te· 
şebbüsünün azalması bu miışterek 
ter t 

• • • 
telit terbiyenin iyi neticeler ver· 
diğinl iddia etmektedirler. 

Bunlardan Rouma, Bolivyada 
idare ettiği muhtelit muallim 
mektebi hakkındaki müşahedele
ri münasebetile şunlan söylüyor: 
Erkekler daha ziyade içtimalleş

miılerdir; onlann harlcl tavır ve 
hareketleri daha lyilepiıtir. 
Genç kızlar, mahcubiyetlerini ve 
havallUderlni ka:ybetmiflerdir, da
ha çok istikl81 kazanmışlardır. 

O o'ldor Bumess, İngtlteredekl 
muhtelit terbiye denemele

ri ~rlne yaptığı ciddi bir tetkik· 
te, istatiaetik mütalealara istinat 
ederek gösteriyor ki: Müşterek 
terbiye, cinsler arasında tabii te
ması temin etmek suretlle, marazi 
hassasiyeti, yalancı tevazuu orta· 
dan kaldınyor. 

ll - Müfterek tahsil ve t,rbtye 
lilteminbı kıymeti baldmıda dol· 
ru bir hükilm verebilmek için 
bzlarla erkelıİerln psikolojik ka: 
billyetleri haklmıda da bir fUdr 
sahibi olmuıılız IAzundJr. 

Bu hUIUlta tapılan tetkikler
den anlapbyor ki, bu IJd cimin 
ftllflan ve bbWyetlerl arasında. 
etUIJ aynhklar vudır. :Met: 
llhnl terkipler! daha ziyade man
tık! baJnmdan, kadm ise his ve ı. 
cUI •lamda yapar, kadın, twbl
'1'11• tAbl olmak hUIUSUllda daheı 
mOnfatl ve aldılJ tahaW tenkide 
daha u Dıiltema,.UdJr, mtihtellf 
muallimleıe daha kolaylıkla lntJ. 
bü eder. Matematikte erkekler 
imim ~ler .. aralarmdatl 
mesafe yatla 9C>lalır. Müler fi.. 
ille de kızlardan daha ziyade ka· 
blli)'etlidlrler. Buna mukabil ıaz. 
lar da nebatata kartı daha çok ali
b, hıfzr111hba w 99 tdaresi ..ıı. 
Jarmda daha çok bbllf1et ~ 
mekteclfrler. n.nı.n çaJqmô 
htllUIUDda ıenç bzlarda dah9 btı
,.o.t bir hıttzanı U'IUla yardır. o. 
lar, teferrOata neklerden daha 
çok dfkbt ederler; halbuki • 
kekler hac&elerln eebeptetine 
1(lbelmek hUIUSUDda daha kabi
U)'etlldlrler. l!debl zevklerde de 
bapılık vardır. Tarihte erkek ço
cuklar, daha ztncıe 9'tlladl \fe it-

timai hareketlerle allbdar olur· 
lar, halbuki kızların c:Ukkat ve a
lakalan daha ziyade pittoresqus 
kısımlara müteveccihtir. 

Ancak, kadın ruh! tloi lle er· 
kek ruhl tlpl arasındaki bu fark 
bazı t"erbiyecllere göre milfterek 
terbiyenin lehine, dllerlerine göre 
aleyhine bir delil olarak gösteril
meldedir. 

Birinci kısma dahil olan terbi
yecilere ıöre erkekler ve kızlar, 
bu beraber yaşamadan, kendile
rinde eksik olan vasıflan kazan
mak ıureUle istifade ederler ve 
bu suretle gençler, 9f18 ve hidi
seleri muhtelif noktai nazarlardan 
görmeje alıfll'lar ve fikirlerinin 
aahuı genifler. 

Dllerlerlne ,esre ile, clqslerin 
psikolojik huauaiyetlerlnln azal
muı cemiyetin menfutine uygun 
delfldlr. Erkek ne kadar fazla er
kek, kadın ne kadar fazla kaclm o
lursa, aile ve cemiyet o kadar zen
gin ve mesut olacaklardır. S. 
Hall'e ,are, (erkeklik - virilite) 
ve (kadmlık • femlnite) tam inki· 
pflanna vuıl olabilmeleri için 
ayn bir rejime mühtaçtırlar. 

Bu izahattan onra ve bunun ü
zerine 

ı - Gençlik devresinde kız. 
larla erkeklerin beraberce 

terbiye edilmeleri, Jmla.rda kadın
lıja ait ince hlalerin erlleklerde, 
erkeklik vuıfianrun liyıkile lnkı· 
şalına mini olmaktadır. Erkekler 
yumuşuyorlar, kadınlaşıyorlar; 

kızlar erkekleşfyorlar, bbalaşr
yorlar. Kızlar lüzumundan fazl!l 
fa}ısiyet ve istiklAl kazan17orlar 
Bunun neticesi olanlt, iki cinsin 
birbirine karp hususi cazibeli 8 • 

zalıyor. Evlenmelerin azrdmast 
~faDmalann çolahnuı, büyük 
mikyasta, bundan ileri gelmekte. 
dir. 

2 - Cinsiyet lnaiyakınm tam in
kişaf devresinde kızlarla erkekleri 
)'anyana oturtmak, beraber J818l
mak, onlarm erotiqus hislerini 
mütemadlJerı tahrtk ~ ~ "° 
mektedlr. Ctml ~ ~ .. 
retlem~ ~ 
için, zihinlerini fikri fUii;;i; 
fi derecede .~ • 

3 - kızlarla ittbk1etbl Wt,al 
ve unt ~ Dl1,m.f.,..... 
lan ayni ıallf.lnda ~ ..-.. 
yor. Bu lnktpfm M)rl de qD1 a. 
lildlr Bfil\11 Nlarlnda ~ 
rin ftayplOJlk fMu,ret1l1rl NaJ!r, 
JnzlarınJd wJul! "f •• (14-1 '1) 

78tlaı'.ı ........ lallar .... tok 
7Wawılvla maw,aittirlar. ••• 
ale)il bu ~ lld ._ w.I 
mukavemetleri .......... ...ıı 

farklar~~--- .... devrede, er .,_.. 1eaf 
kızlar ~ .......,. Brku-
ler için M\IQI•• ~ JD.ı.r 
için ele bülal •fftll ft ODU takıp 
eden ,...._. ....,ı ....,,..... 
zamanlanchr. Km1ar daha .-.. 
~ler. VGc1dlanada il~ 
.,ı.. clelffllrllder ........... 
olacaklarma a&w -~ 
cim çok ................ ,. 
lidtr. On1arm becl.S U.tdwbal_ 
ihtiyat haUncle 111.ıerhr "8ı•lt 
daha ~ ibUJllQllıJ nntır. ga. 
ıar, gençlik ~ ba,ik bir 
Jnammda ..... ailh~. 
BlnaemieJh mlfrlt b1ı' pıiOde 
JVl'l1Dlhala ...nJlhMmeUcUrler. 

4 - 'FDat kablliyet ve zlhnt lıı
kipf itibarile kızlarla erkekler a
rasında keyfiyet farklan bulun
muı, onlann ayrı tedris rejimle
rine tlbi olmalannı icap ettirmek· 
tedir. Ders mevzulannın ve rue
todlann, bu hususiyet gôzönünde 
bulundurularak tanzım edilmesi 
lazımdır. 

5 - Kızlar erkeklerden, yalnız 
bedent mukavemet ve zihni inki· 
pl balmnlanndan değil, ayni za
manda içtimai fonksiyon ve mu
kadderat bakımından ayrılırlar 
Binaenaleyh, terbiyenin en mü
him vazifesi. fertleri kendilerine 
mukadder olan içtimai fonksiyon· 
lanna mukemmel olarak yetiştıt"• 

mektir. Halbuki müfterek terbt· 
ye, bu cinsiyet farklarını ihmal ec
mekle vazU.lni yapmıyor 
Lelate olan 4elill.,. : 

1- Muşterek terbiye. h~r 
şeyden evvel tasarruf ve 

demokrasi eaaslanna uygund'1r 
kadın ve erkeğe ayni haklan ve
ren cemiyetin, onlann tahlil kar
şısında müsavatmı da tanıması la 
zımdır. 

2 - Nanl cinsi meseltolm sak
lamakla gençlerin bu sahadaki iş
tigallerine ve hattA suilstlmallerine 
mani olunmuyorsa, ayn cinst~n 

olan gençleri birbirinden ayı·

maklaı onların birbirleri hakkın· 
daki temayüllerini. tahayyüllerini 
ve incizaplal"!nı menedemeyız. 

belki şiddetlendiririz. 
• "i:iitüni ı.enı.- tet' 

--:.ırı.ı • ....., ..... _ 
at "' dalla _,., clalaa munh 
zam ve normal ol~ vukua '"~ 
nıekt9clir. Bu, ahlAld sıhhat alA-
metidir. 

Mufterek terbiye •atbfk edilen 
mekteplerde cinsiyet mesf'lesi te· 
mamile mahiyetini değiftlrir, bu 
liltem tatbik edflmiyen mektep.. 
lerde • en iyi prtl!lr içinde • b•ı 
mesele, gençlerin neflslenne ve 
insiyaklanna karşı ümıtslz bir 
mücadele teklini alır. Halbuk1 - . 
muşterek terbiyenin iyi o~r şektl 
de tatbik edildiji temıa bir muhit
U:• bir genç kızın yanında yapyan 
bır genç erkek için mesele büsbü
tiln başkadır. Çunkü t!V\0 el8, * 
ceasüt kalm8DU§tır. Genç, müte
madiyen dolan ve kendinı zorla· 
yan bir tema,Ulünu bol'mak ıçm 
tablate karp mücadele etm,.z; be'
kl dllV cbıM karp duyduğu me
sullyet hlul ile ilcalanna hlkim 

.... -- QiDf b8 aeltnce. 
~-----qlataiı2y 
ffl ..... ~- bayalJ.rle bet
ler. ~ bir edebJ)'at ona 
hqat er.kekler ve kendi htklmıda 
ranJıi IDdrler vererek bu temay't
Uintl kuvvetlendirir Fa>.:ott genç 
erketlerl6 beraber yapyacak 0-

lıma, onları olduktan cibf bıur 
Marul btımllyetten kurtulur. • 

Mfifterek mblye, tenç mlarla 
mekler aruttıda, cemiyet ve 
lllellek hayatuun iltedlll tarzda 
tablt bir tel\lu temlnüd mamıdln 
lalar. Müperet terbiyeyi UydtUe 
tatbik eden mekteplerde. tatbik 
etmlyenlerden daha ziyade temi&. 
ahlaki bit hava teneffas ~ 
te, her cins, clljerhıln husurmıd• 
daha dtlrOst bir vaziyet mJınakta, 
inzibat daha tola1!11D""tiadır. M ütteret terbiye mıarm. b

dmbk ftmflanmn eıt gUze1 
ve eutp. bir ,...,,... mklpfJDa im 
kan~ 

a - Dlter elhe!tM mft.-V 
terbl)eıda aı.,htncle olaralı. ..,. 
terilen slhnl fa$ler, bilakis, 11111f
larcla ftkıt f..ıtreu daha liya
delqtlriyor. 

lleı ciN diler cimin yanmda 
kandlill c1a'lia IJl g&termck lati
YW Bılır~ ar&JICI fullyetler

(.l>evum 8 uncuda) 

Cflmhari7et h8k4meti, ydnhnıı 
bir lmparatorluiun en parasız. ea 
mlltkiil devrinde iktidara ıeldi "'91 

Atatlirkiln ve imanlı, enerjik., dl • 
namlk bir lnkıllp neslinin elinde her 
teY yeni baıtan yapıldı, miruyedl 
Osmanlı lmparatorlutunun yeriiıe, 

sanayU, medeni vuıtalan, moclena 
bir memlekete yakıfb' bir tekil aı
bir Türk ctlmhuriyeti meydana çıktı. 

Demek ld kurulutt• ve yaqtıtta 
yeslne eau para değildir. Para ea 
bUylk vuıtadır, filphe yok, fakat 
parayı kullanacak, parayı ya • 
ratacak ellerin enerjik olma • 
sı, ruyonel ve metodlu çalıpnUllll 

bilmesi de para kadar mühimdir. Bu· 
nun son iki misali, Hasan AH Yilcc• 
lin tepbbüsü ile toplanan Neşriy 
Konrresl, ve İstanbul valisi LttR 
Kırdann İstanbul şehrinin iman ve 
terakkiai yolunda attıiı adımlardır. 

Şimdiye kadar Maarif Vekaleti, 
J'ahm mektepleri idare eden, ldlltb 
ve irfan işinde ancak elindeki para 
nlsbetinde ıöJce ifler gören bir V .. 
klletti. Battl eski devrin Maarif v .. 
kWerinden bbi "mektepler olmm 
maarifi çok iyi idare ederim" demlf. 
YAnl maarif o kadar bürokrat b 
müesseseydi ki, mektepler olmua 
vekil, maarif memarlannm maaıla 
nfu muntazam verecek, ve \u bti • 
rokrat müeste1eleri bkır tıkır l§le 
tecektl. 

Bugünkü Maarifin elindeki para 
da ihtiyaca nisbetle çok azdır. Fakat 
Hasan Ali Yücel bu az para Ue 
i~ ~ apmanın imklnlannı bulacak ı 
temli bir maarifin temelini atabiltli 
Bear h ko~ lbdyaç nlsbatlnde 
........... ~ bir ldllf~ bl 
lamnas1111n illi pllmm çimıek itlba 
riyle memlekete yapacafı fayda, 
teakup eden senelerde kendini ıiste
recek. 

Ltitfi Kırdar latanbul vilayetin 
ıeldlit zaman "Bu kadar az bir 
ile t.tanbul tehrini Allah selse imu 
edemez,, diyenler oldu. İstanbula ı . 
mara Allah gelmedi, fakat Liitft Kır
dar tlmdlye kadar hi' bir valinin ~ 
şebbüs etmediil vasıtalara baş var 
du. Parayı temin etti, dört bir kolda 
faaliyete girl ti. Diin kendisine itlr 
edenler bile, bu meşktir sayin in 
de selim vermeie mecbur oldular 

İmanb, enerjik, ruyonel bir 
Hyetln elinde para, hatta .U.beq fev. 
kinde itler ıorebilecejini ıöster• 
Ba mllsbet itlerin en bilyük saiki de 
yalnız para detll, it bapna geçen y 
nl neslin iradesi ve azmidir. Bu te • 
tebbliıler, inkılap idaresini yavaş ya
vaı daha ıenç bir neslin eline ve 
nln, daha feyisll neticeler veırecellıı 
ıösterdl. 

y ··-· 
Su lldlyaa 

Beml (TAN) - Yeri inklfafa 
ri .._618lt bulunclulu için yarım 
ötede pyet aüzel ve havadar, 
kilometre uzaktaki tepeleri .karlı 
etekleri yemyefil dallan &ören 
ba1a naldolunan yeni Besıilde 
kOmet kuralı. belediye binası, 
ratoı. mektep kahvehane, 
"" lnpatı nısbeten kısa bir 
da -..rılmıfbr. !n muhlm 
suyun da blr an evvel temi.Dl 
çahp•nıaktadır 

Çaycuma ve Alaplı 
Zonguldak <TAN> - Kua w..; 

hlyelerimizden çolunda Ata 
büstü rek'*'Umlf bulunuyor. 
cuma ve Alaph nahiyelerinde • 
alustosta Ata rı bOstlerl 
cektlr. 



Ve 

Dün SP.rel ıtadında oynanan ve Ankaragücünün mağlUbiyeti ile neticelenen milli küme maçından iki görünÜf 

Şeref Stadında 

Ankaragücü Dün 
11 

2-1 Mağlôp Oldu 
HilCil Vefayı Tasfiyeye Uğrattı 

O ün Şeref stadında Ankaragü 
cü 2 nci maçını Galatasara

ya karşı yaptı. Statta büyük bir 
kalabalık kütlesi vardı. 

Galatasarayın alacağı netice 
bir gün evvelki~ ._ından 
sonra alaka ile beklenmekteydi. 

Sahada iki takımı karşı karşı-
7a şu şekillerle gördük: 

Ankaragücü: Natık - Salih, 
Enver - Abdili, Semih, İsmail -
Vehap, Fikret, Muzaffer, Fahri, 
Hamdi. 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Adnan - Savmi. Bedii, Yu
ıuf - Necdet, Salihattln, Boduri, 
Murat, Sarafim. 

Galatasaray hücumunda ilk güzel 
kurtarışı yaptı. 

Karşılıklı hücumlar ve karşılık
lı gol fırsatlarının kaçırıldığını 
görüyoruz. 

On J:>etinci dakikadan .._. o
yun Ga1atasarayuı haldmlyeti al-
tına girdi. 

Ankara takımında merkez mu
avin Semih nazarı dikkati celbe -
decek bir oyun çıkanyordu. 

26 ıncı dakikada bir Ankara 
hücumunda Fahri muhakkak bir 
gol fırsatı daha kaçırdı. Bunu Sa
lahattinin kaçırdığı bir gol fırsatı 
takip etti. 

1 ürk Güreş Kırkpınar Güreşleri 

Kurumu Kurulugor
1 Tekirdağlı, Altın 
Kemeri Kazandı 

Müsabakalar, Çetin, Heyecanlı Oldu 

Edirne, 7 (Hususi surette gi -
den arkadaşımızdan) - Bu

günkü güreşlerle Kırkpınar müsa
bakaları tamamlanmış oldu. Ali 
kumanda heyeti, vali, Kazım Di -
rlk, ve Beden Terbiyesi Direktö -
rü Cemil Taner müsabakalarda 
J-, ,,.,,,. J...,.1.,nrlnl<>" K<>la'hc.ilılr 1 ı; h;tı 

kişiye yakındı. 

Müsabakalar çok heyecanlı oldu, 
Her sınıfın birinci, ikinci, üçün 

cülüğü çok çetin çarpışmalarla 

belli oldu. Sınıfları blidiriyorum: 

van çıkarıldı. Afyonlunun karp -
sına da Ali Ahmet pehlivan çıka -
rıldı. 

Arifle Hayati de bu eşler ara
sında tutuştular, Hayati Arife pes 
ettirdi. )tolla Jlehmet Afyonluyu 
olduğu gibi Hamı de yenemedi. 
li'.a lrot ;ı,,,; .,j..,,. .dn h<ıl.'.hn rr:ftrt"~:-::1'1L 
li Anmet, hasımlarını yenemewgı 
gibi iki gündenberi Tekirdağlı ha
riç, bütün başa çıkan pehlivanlar
la birer birer tutuşup fevkalade 
güzel güreşler yaptığından hakem 
heyeti tarafından ustaca güreşle -
rine mükiıfaten bir saatle taltif e
dildi. 

Ankaralılar, takımlannda Be -
fiktaş maçına nazaran bazı tadilat 
yapmışlardı. Merkez muhacim mev 
küne eski Beşiktaşlı Muzaffer, sağ 
açığa da Vehap alınmış bulunuyor
du. 

Son dakikalara doğru Ankara
gücü arka arkaya hücumlar yap -
mağa başladı. 

Fakat bir netice vermedi ve 
maç ta 2 - 1 olarak Galatasaray le
hine neticelendi. 

Edime 7 (Hususi) - Türkün tamamiyle kendisine has 
olan ve kendi hayatından doğurduğu yağ güreşinin eski 
zam&nlara yakın bir derec·eye getirilmesi ve yeniden ihya
sı için Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü tarafmdan 
"Türk Güreş Kurumu:• namında bir teşekkül vücude geti
rilmeğe ve yn~ güre§inin daha nizamlı ve daha cazip bir 

llL:klc ifrağına çah~ılması için kararlar alınmıştır. 

DESTE; seçile seçile dört kişi 

kaldılar, bu dört kişiden birinciliği 
Kırklarelili Mehmet, ikinciliği Ke
malpaşalı İsmail, üçüncülüğü A
dapazarlı Rıza aldılar. 

KÜÇÜKORT A: Birinciliği Ka
ramürselli Hilmi, ikinciliği Kireç
burunlu Mehmet Ali, üçüncülüğü 
Silivrili Seyit kazandılar. 

Bafpehlivanlann clereceleri 
Baş pehlivanlar derece itiba -

riyle şu sıraları aldılar: 
Tekirdağlı birinci, Hayati bir 

rakip yendiği için ikinci, Molla 
Mehmetle Ali Ahmet de üçüncü ve 
dördüncü. 

Hakem: Tank. 
Oyuna Ankaralılar başladı. İlk 

dakikalar mütereddit bir oyun sey 
rettik Bir Ankara hücumu kor -
nerle neticelendi. Vehabın atışını 

Osman kurtardı. Üç dakika sonra 
Vehabın mükemmel bir vuruşu 

tekrar Osmanın ellerinde kaldı. 
Onuncu dakikada bir Galata -

saray hücumu açıldı. Kaleye ka -
dar indiler. Sarafim topu Boduri -
ye geçirdi. Güzel bir şüt, Natığın 
müdahalesine rağmen ağlara ta -
kıldı. Ve ilk Galatasaray golü böy
le oldu. 

Bu golden hemen iki dakika 
IOnra Boduri topu ortada yakaladı. 
Şahsi bir akınla Ankara kalesine 
akmağa başladı. Bir iki kişiyi ça -
lımla geçtikten sonra yerden bir 
fiitle Galatasaraya ikinci golü ka
zandırdı. Bir dakika sonra bir An
kara hücumunda Adnan bir favul 
yaptı. Hakem penaltı cezasiyle tec 
siye etti. Hamdi bunu gole çevir -
eti. Vaziyet 2 - 1 oldu. Oyun müte
vazin cereyan ediyor. Her iki ta -
kını da bütün enerjilerini sarfedi
yorlardı. Çok zevkli bir oyun sey 
retmeğe başladık. 

Yalnız Ankara takımında Ve
hap, Galatasarayda da Necdet çok 
bozuk oynuyordu. İki takım da 
muhakkak gol fırsatları kaçırıyor
lardı. 

Oyun mütevazindi. Yalnız Ga
latasaraylılar fırsatlardan istifade 
etmesini bildiler. Ve devre 2 -1 ne
ticelendi. 

ikinci J evrede 

İkinci devreye Galatasaraylı -
tar Boduriyi merkeze, Salahattini 
ağ içe alarak çıktılar. 

Daha ikinci dakikada Natık bir 

Ncuıl oynaJılm 

Güneşli oyuncuların iltihakı i
le kuvvetli bir manzara arzeden 
Galatasaray takımı beklenen oyu
nu gösteremedi. Zaman zaman şu
urlu bir şekilde yaptıklan hücum 
larda üç ortanın topla fazla, oyna
mak hevesinde olması yüzünden 
netice vermiyordu. Dünkü galebe 
doğrudan doğruya Bodurinin şah
si gayretine istinat etmiştir. 

Kalede Osman, fazla iş düşme
mekle beraber vazifesini yaptı. Fa 
ruk ve Adnan müdafaası vasattı. 

Muhacim hattındll Boduriden 
başkası muvaffa.ıt oldu sayılamaz. 

Ankaragücü takımı bir gün ev
velki çetin maç dolayısıyle dünkü 
maçta durgundu. Bu takım anlaş -
ma itibariyle yüksek bir futblo gös 
termekle beraber kale önünde ne
tice almaktan uzak bir şekilde ça· 
lışması yüzünden daima mağlup ol 
mağa mahkumdur. Hepsi futbolü 
kavramış oyunculardan kurulan 
muhacim hattı goliin kaleciyi de 
çalımla geçmeden yapılabileceğini 
öğrenmelidir. 

Kalecileri Natık her nedenae 
İstanbulda iyi bir oyun göstere -
medi. Dünkü ikinci golde hatası 
vardı. Müdafiler canla oynadılar. 
Haf hattında İsmail göze çarptı. 
Semih ve Abdi.il durgundular. 

Muhacim hattında Hamdi ve 
Fahri fazla çalıştılar. Diğerleri bo
zuktu. 

Hilal Velayı ta•liyeye 
uğrattı 

Şild maçlarının dömi final kar
şılaşması dün Kadıköyünde milli 
küme takımlarından Vefa ile Hi
lil arasında yapıldL 

(Sonu 10 uncuda) 

Şişli - Süleymaniye 
Muhteliti 15 Puvanla 

Birinciliği Aldı 

BÜYÜKORT A: Birinciliği Ban 
dırmalı Şükrettin, ikinciliği E<lir

~;.meu· Hüseyin, üçüncülüğü EdirnP-
lt Ahmet aldılar. 

Çok çetin bir güref 
BAŞALTI: Evvelki gün kav -

ga ile ayrılan ve güreşi paylaşamı 
yan Arap Hüseyinle Pomak Sü -
leyman başaltına çıkan diğer ha -
sımlarını ustaca yendikten sonra 
bugün tekrar sona çıktılar. Kırk 

dakika çok çetin güreştiler. Bir -
birlerine aman vermiyorlar, bebe • 
mehal yenişmek için mütemadi 

A nkaragücü - Galatasaray ma
çından evvel Şeref stadı;:ı

da Beden Terbiyesi kupasının iki 
maçı yapılmış, bu suretle karışık 
takımlar müsabakaları nihayetlcn
miştir. 

Şişli, Süley.:naniye muhteliti 15 
puvanla birinci, Beykoz, Kurtuluş 
12 puvanla ikinci, ikinci lig maç
larında Anadoluhısar 12 puvanla 
birinci, Demirspor 17 puvanla i
kinci olmuştur. 

Süleymaniye Şifli • 
Beykoz Kwtuluf 

Karışık takuf'llar arasındaki maç 
Süleymaniye, Şişli muhteliti ile 
Beykoz, Kurtulu~ arasında idı. Bu 
müsabakayı Siileymaniye, Şişli gfr
zel ve hikim bir oyundan sonra 
3 - O kazandı. 

Oyun çok canlı başla:lı. Beşinci 
dakikada Beykoz, Kurtuluş .nü -
dafiinin topu elle tutması üzerine 
penaltı verildi. Hraç ounu gole çe
virdi. 

41 inci dakikada Hraç kafa ile 
ikinci golü de kaydetti ve devre 
2 - O nihayetlendi. 

lkinci devrede bir gol daha ya
pan Süleymaniye, )işli sah:ı.dan 

3 - O galip aynldı. 

'AntuloluhiMır - Demir•por 
Şeref stadında Muhtelitler ma

çından evvel Anadoluhisar - De -
mirspor karşılaştılar. Bu müsabaka 
güzel bir oyundan sonra O - O be
raberlikle neticelendi. 

Galatagençler - Galata•por 
Fenerbahçe stadında l)ynanan i

kinci küme karşılaşmalarında gay
ri nizami oyuncularla nhaya çı

kan Kadıköy spor liiıkmen mağliıp 
sayıldı. 

Beylerbeyi - Bozkurt 
Fener stadında Beylerbeyi - Boz

kurt müsabakasında .ıaj!an niha
yete kadar oy•ın, Beylerbeyinin ha 
kimiyeti altında gecti ve neticede 
Beylerbeyi 5 - O gibi büyü~ bir 
farkla galip ge.dı. 
Süleymaniye •taclınclcki maç 
Diğer taraftan Siıleymaniye sta

dındaki "Sı.ileymaniye' kupası" 
maçlarına dün devam edildi ve a
şağıdaki neticeler alındı. 

Şişli - Alemdar arasında!Ç kar
şılaşmada Şişli, ilk devrede iki gol 
kaydederek, :? - O ı.,itirdi. 

lkinci devrede Alemdar daha gü
zel oynadı ve iki gol \ıkararak be
raberliği temin ettiler ve müsaba
ka da bu netice ile kapandı. 

Davutpaşa - Eyüp müsabakası giı 
nün en güzel maçı oldu. Birinci 
devrede her iki takım da ikişer gol 
çıkardılar ve devre beraberlikle 
kapandı. lkinci devrede oirer gol 
daha yapan takımıar sahadan 3 - 3 
berabere ayrıldılar. 

Süleymaniye - T >pkapı maçın

da, iki takım da çok güzel oyna
dılar. Birinci devre 2 - 2 berabere 
bitti. ikinci devrede hirer gol da
ha yapan takımlar lJu suretle 3 - 3 
berabere kaldılar. 

paçaya dalışlı güreştiklerinden 

yekdiğerinin başlan kıspet kasna
ğına geliyordu. Evvela Arap Hü -
scyinin kaşı patladı. Kanlar için -
de güreşe devam ederken iki daki· 
ka sonra Pomağın da başı zedelen
di. Hakem heyeti devam edip et -
miyeceklerini sordu, yenişmeden 

ayrılmıyacaklarını söylediler. E • 
dirne Sıhhiye Müdürü, fazla kan 
geldiğinden müdahaleye mecbur 
oldu Hasımlar ayrılmamakta ısrar 
ediyorlardı. nihayet oradaki müsa
baka doktorunun şiddetli müdaha
lesi ile bu iki hasım başaltı birin
ciliğini paylaşmış addedilerek ay· 
rıldılar. 

Bafa gürefen pehlivanlm 
BAŞ PEHLİVANLAR: Bu hu· 

susta dün yaptığımız tahmin ay -
nen çıkmıştır. Tekirdağlı Hüseyin 
rakiplerinden bir iki gömlek fark 
lı olduğunu, evvela karşısına kura 
ile çıkan Pehlivanköylü Mustafayı 
sekiz dakikada pes ettirerek. ikin
ci güreşinde Hayatiyi 6 dakikada 
künde ile yenerek isbat etti. 

Başa çıkan pehlivanlardan Mol 
ıa Mehmet, Afyonlu Süleymanla 
hakim güreşti, bir saatlik küreşte 
yenişemediler, Molla Mehmedin 
hasmı deitistirilerek Halil pehli • 

Müsabakalardan sonra Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 

baş pehlivana verilmek üzere yap
tırdığı kıymetli kemeri ordu mü -
fettişlerinden Orgeneral Fahret • 
tin Altay merasimle Tekirdağlının 
beline taktı. 

Her birinciye ve ikinciye veril
mek üzere Parti tarafından gön -
derilen saatler de Edirne valisi ta
rafından pehlivanlara verildi. 

Müsabakaların baş pehlivanlık 

savaşlarının ortasına tesadüf eden 
bir zamanda meşhur Kurtdereli 
ve onun tırkadaşı eski pehlivan -
lardan Adalı Halil için birer daki
ka ayakta duruldu. 

Tekfrdağında Spor 
Müsabakaları 

Tekirdağ (TAN) - Buraya gelen 
Edirne lisesi talebesi, Tekirdağ muh
telıtiyle yaptıkları futbol maçını ka
zanmışlardır. Ayni talebenin mual
Jimleriyle beraber teşkil ettıkleri ~ 
kım, zabitlerden mürekkep takımla 
yaptığı maçta 3-3 e berabere kal· 
mıştır. · 

Bu son ma~ General Kemal Ba· 
lıkesir, vali, bir çok halk seyircı o
larak bulunmuştur. 

Çorlu ortamektep talebesi burada 
Tekirdağ ortamektep talebesıyle bir 
voleybol maçı yapmışlar ve berabe
re kalmışlardır. 

1 mayıs bahar bayramı. Edime 11· 
selilerinin de iştirakiyle ve türlü 
eğlenceler, oyunlarla tesit olunmut 
tur 

lzmlrcleki Maç 
İzmir, 7 (Tan Muhabırinclen) = 

Milli küme maçlar:nda 'Doğar...;por 
Ateşt 1 - O yendi. 
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Boynun ve 
0 

Omuzların 
Vaziyetine Göre Nasıl 
Giyinmek Lazımdır? 
G ~zel boyuna sahip olmak .. 

t tsteyen kadınların, bir çok . 
avsiyelere riayet etmeleri la - r 
;1nıdır. Boynu çok zayıf olan - ~ 
barın, boynu kalın olanların ve l 

0Ynu kısa olanların ne şekil
de hareket etmeleri icabettiği -
~Ve boyun vaziyetine göre gi
l'innıe tarzını aşağıda okuya -
~sınız: 

Boynu çı!)k zayıf olanlar 

1 A.._ Terkibinde banolin olan cilt bes
eyıct bir krem.l.:! boynunuzu yağla-

~<ll'a.k ~~~izi çenen.izi~ altın~an baş-
Yip gogse doğru ındırerek nareket 

~tirlnek suretile sabah ve akşam ol
llıa.k üzere günde iki defa masaj ya
rınız. Sürdüğünüz krem cildinizi bes-
~diği gibi masajla da ad;;ıleleriniz 
kuvvetlenmiş olur. 

13. Ellerinizi ensenizde kavuştura
~a.k başıruzı mümkün olduğu kadar 
0ne eğerek çenenizi göğsünüze daya
Yuuz. Sonra başınızı arkaya atarak 
llıilrnkün olduğu kadar gergin bir 
"'laziyette durunuz v~ bunu müteakıp 
ta Yumruklarımzı çenenize day:ı.ya
:rak başınızı öne eğiniz. Bu hareket
ler, bilhassa boynu kuvvetlendirmek 
Ve toplulaştırmak haı·eketleridir. 

Boynu kalın olanlaT 
Cildi zayıflatıcı ve aşağıda formü

lünü vereceğimiz yağlı kremle sabah 
akşam masaj yapıldığı takdirde boy
nun incelmesi mümkündür. Bunun 
için: 

Y ukarda gördüğünüz tayyör 
ince siyah yünli.iden yapıl -

mıştır. Biçimi itibariyle çok yeni· 

dir. Etek çok az kloş olup muay -

yen mesafelerde tersinden ütüle -

nerek şemsiye hissini vermektedir. 

~AN 
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Vücut Saghgı için 
Dikkat Edilecek 
Mühim Noktalar 

Açık Havada Uyumak Sıhhatin Başlıca Şartıdır, 

Y att.ğımız Odanın Pencerelerini A~ık Bırakmalıyız 

y ucudümüzün sağlığını 
koruyabilmek için gıda -

dan sonra riayet etmemiz la -
zım gelen şartları aşağıya kay
dediyoruz Bunların en mühim
leri açık hava, geceleri açık 
pencereli odada yatmak, dik 
durmak, uykuyu ihmal etme -
mektir. Şimdi. bunları sırasiy -
le ve beraberce gözden geçire 
lim: 

1 - Açık hava 

Yaşayabilmek içın hava, gıdadan 

evvel lazımdır. İnsan muayyen bir 
saate kadar yemek yemeden yaşaya
bilirse de havasız yaşayamaz. Bina
enaleyh mütemadiyen teneffüs <>de-

l rek aldığımız bu havanın lazım olan 
vazifesini yapabilmesi çiıı temiz ol
ması lazımdır. Çünkü hava, ciğerle-

mız takdirde hiç olmazsa geceleri 
yattığımız odanın pencerelerini aç
malıyız. Hava fazla soğuk olduğu 

takdırde somya ile yatağın arasın<ı 

kağıt yayarak soğuk havanın yatağın 
mesamatrndan vticude geçmesine ma
ni olabileceğimiz gibi üzerimize de 
kalın yorgan v~ battaniye örtüp te
miz hava teneffüs ederek uvumuş o
luruz. 

3 - Dik durma 

Dik durmayı ıtiyat edinen kim
senin ciğerleri fazla genişl~diğı için 
o nisbette çok hava alabildiği gi.bi mi
desi ve barsakları da vaziielerıni iyi 
görürler. Mesela fazla eme iğilerek o
turan kimselerin nude ve t>arsakları 
sıkışık durduğundan vazıfelerini iyi 
yapamazlar. Laz:m geldiği C'erecede 
bol hava almıyan mide ve barsakları 
iyi çalı~mıyan kimse de sıhhatsiz o
lur. Bunun için yürürken ve oturur
ken dik durmağı itiyat edinmelidir. 

4 - Uyku 

-------- ----------- 1 

Yukarıda görülen şapka siyah hasırdan olup tepesine yeşil 
kordelii geçirilmiştir. On kısımdaki beyaz bahar çiçekle

rinin araama ilave edilen yeşil yapraklı kirazlar, şapkanın rengi 
ile giizel bir ahenk yapmaktadırlar. Bu şapkanın orijinalliği şim
diye kadar görülmiyen meyva tezyinatındadır. 

Küçük Bebeklerin 
Kulaklarını Nasll 

25 gram vazelin, 10 gram lanolin, 
30 gram iodure de potassium alıp bi
ribirin,e ka:rııdırnrn" .-.i)ni .... ~ .. n ........ ~ 
lil'em nazırıanır ve bu kremle :nasaJ 

rimiz vasıtasile vücudümüze dahil o
larak hazmettiğimiz gıdanın yanma
sile vücudün hararetini temin ettiği 
gibi, bütün hareketlerimizi temin e· 
den enerjiyi de meydana getirir. Bi
naenaleyh bu havanm en temiz hava 

Cekrtin önlerinde 1.•e eteklerde- _, • ..... ,......, --•···'..,.·· 

Uyku vücude lazım olan yemek ve 
hava kadar ehemmiyetli bir gıdadır . 

Bunun için uyku zamanını tayin et
T11t!K ve ner ~e ınzını -:>Ydu~u kadnr 
uyumak lazımdrr. Aşağıda vereceği
miz tablo bu hususta bir fikir vere
bilir: 

? 
• e 

yapılır. Maamafih masajda dikkat e
dilecek nokta, cildı :ahriş etmem~k 
Ve masaja fazla zaman vermemektir. 

Boynu kısa olanlar 
A. Boyun, diğer vaziyetlerde oldu

ğu gibi masajla uzatılamaz. Başllça 
Çaresi başı mümkün olduğu kadar 
dik ve yüksek tutmakhr. Başı bu tarz 
duruşa alıştırmak için de her gün beş 
dakika olmak üzeri! başınıza evvela 
iiç kilo ağırlığınd:ı bir ~şya koyarak 
düşürmiyecek şekilde muvazene ya
parak dolaşınız. Teddcen baŞlnızda 

t~1dığınız ağırlığı bir müdclet sonra 
5 kiloya çıkarabilirsiniz. 

B. Arka üstü yere yatıp başınızı 
dümdüz yere intıbak ettiriniz. Kol
larınızı yanlardan yukarı kaldırınız. 
Sonra da olduğunuz vaziyette yavaş 
:Yavaş başınızı belkemiğinizi müm
kün olduğu kadar yukarıya kaldırı
nıı. Tekrar yatınız ve bu hareketi bir 
kaç defa yapınız. Bu harek1?tlerle ba
§ınızı taşıyan fL°ltraların elastikiyeti 
artar ve boynunuz uzun gözükür. 

Boynun ve omuzların 
vaziyetine göre giyinme 

ı. Boynu kaplıyan geniş yaka, ya-
kada büyük fiyonga boynu kısa gös
terir. 

2. Yakada dikleşen ve önü açık ya-
ka boynu uzun gösterir. . 

3. Çeneye kadar dayanmış ve fı
Yonga ile nihayet!enmiş yaka boynun 
2ayıflığını kapatır. . 

4. Düz dik yaka ve omuzlarda fı
Yonga omuzların dikllğim kapat_ır._ 

5. Reglan kollar, omuzlan duşuk 
gösterir. 

6. Düz elbise üzC?rine üç sıra kol
ye takmak omuzları düşük ~österir. 

7. Drapeli dik y:ıka va kabarık kol
lar omuzun fazla düşüklüğünü kay
beder. 

Kumaş Kiri için 
Bütün kıs mevsimi r.snasında giy-

d . • . . lb: 1 · b ı1arda kaldmr-ı <>1mız e ıse ~rı a 
ke~ dikkat edeceğimiz en mühim ~.ok 
ta temiz olarak kaldırmaktır. Çım-
kü' b' k kirini rengi itibarile 

ır umaş, . . 
göstermese de bi.'L!.i.in lıir mevsımm 
k . . . d y • • ag~ır aaır kQkar. 
ırını taşı ıgı ıçın . .., . 

Bunun için yıkaına'>r bilinenlı=m evde 
yıkamalı. yıkanamıyanları da t!"
ınizletmelidir. Şapkaların a~ı~ kısmı 
na gelen yağları temizlemek ıçın ben-
zin kullanmalıdır. 

ki kesik parçalardan yapılmış tez-

yinat ile beyaz ipek pike blllzun 
olduğu kadar acık hava teneffüs et
melidir. 

yaka ve eteklerindeki kesikler, 

birbirine uygundur. Bilhassa be • 

yaz blUzun üzerindeki siyah düğ-

meler de çok güzel bir tezat yap -

maktadırlar. 

2 - Açık havada uyku 
Açık havada uyumak smhatiıı en 

başlı şartıdır. Fakat gerek mev
sim, gerek kend.ı hususi sıhhi duru
mumuz dolayısile bunu yapamadığı-

r Baharlık Gündelik 
\ -

. / f .r 

~ 

Y ukardaki elbise ve şapka tam 
baharlık bir kıyafet teşkil 

ediyorlar. Elbisenin kumaşı kalın 

İJ>ekli veya iyi cins keten olabilir 

ve sık sık yıkamağa müsaittir. Bil-

tiin zarafeti kendi renginin açığın

dan yapılmış oymalı kemik düğ • 

meleri yakasının, kollarının 'kenar
larındaki ve önlerindeki makine i-

l e yapılmış dikişlerdir. Şapkanın 

gözüken yollu hasırı da elbisenin 

dikişleri ile uygundur. Bu kıyafet, 

bllhD;ssa çalışan kimseler için p~k 

elverişlidir. 

Yas Asgıut uyku 
mUddetl 

Saat 
20 d~n yukarı 8 
18 - l!) 8-9 
16 - 17 8 - 9.5 
14 - 15 8.5 - 1 o 
12 - 13 9 - 10.5 
10 - 11 9.5 - 11 
8-10 11 - 12 
8- 6 12 - 13 
5- 6 13 - 13.5 

5 - Hareket ve oyun 

Hareket, hayatm esası olduğu gibi 
oyun da ayni derı?cedc ehemmiyetli
dir. Bilhassa kıi~ük çocuklar hareke
te oyundan başlarlar. Fakat oyun de
yince yalnız çocukların yapa.bileccgi 
bir hareket anlaşılmamalı. lfer yaş
taki insanın oynayabilecegi oyun•ar 
vardır. Mesela, oasketbı:ıl. beyizbol, 
tenis oyunları ve yuzıne oyun rn~·ı
lan en zevkli h:ırelwtlerdir. ounları, 
herkes, her yaşta yapabilir. 

Bilhassa ağır işler ve ağır hareket
li oyunlar derin nefes almıya sebep 
olduklarından ciğerleri genişlettikle

ri gibi ayni zamanda kalbı ve 
adaleleri de k~vvetlendirirler. B 1.1 

gibi hareketler, gittik\~ şişmanlayan 
gençlere de tav<;iy? edilir. Bll gibi 
hareketlerin d.ığı"?r bir faydası da ı;a

buk acıktırmasıdır. Bu suret]"' vücu
dü hem gıda, hem hareket itibarile 
kuvvetlendirmiş oluruz. 

Temizlili 

Vücut · ter va:;ıtasile çıkardığı 

bir takım zehirli maddelerle ve ha
riçten gelen to~larla kirlendigi içın 
yıkanmak ve mesamatımızı her za
man açık bulundurmak sağlığı koru
manın mühim ~artlarından biridir. 
Kirli gezmek manzaray. iğrenç bir 
hale koyduğu gib! bütün hastalıkla-

rın da sebebi olur. Bunun ü;in müm
künse her sabah (evvela ılıktan baş
lıyarak) soğuk su ile duş yapıp sa
bunlanmak ve bu suretle hem adale
lerimizi hareket ettirme:~. hem mesa

matııp.ızı temizlemek en cok tavsiye 
edilecek şeylerdir. Bu mümkün ol
madığı takdirde her gtin boyun, ku
lak, kol ve göğüs gibi uzuvlarımızı 

sabunlayıp asgari haftada bir defa 
sıcak su ile yıkanmalıdır. 

Ağır işitmenin Başlıca Sebepleri 

Çocuğun kulaklarını herglln asitborikli suya batırılmış ve 
bir kürdana sarılmış pamukla temizlemelidir. Kulak 

içindeki kirleri fw la temizlemek için çubuğu çok itmemeli \'e 
asla firkete gibi sert maddeleri kulağa sokmamalıdır. Fazla 

olarak da çocuğa başhğı giydirirken kulakları sıkmamalıdır. 

Kulaklarm vaziyeti v v ... :ı 
.1 organ l UZU 1 Kabarık kulak veya kulağın iki kaı 

oluşu, ekseriya çocuğun kilçukken 

Dl.kı·şıı· vastık yattığı esnadaki v~ziy.etin~ ehemmi-
' ~ yet vermemekte;ı ılerı gelır. Bunun 

Bunun için, malzeme şudur· 5(1 santim 
murabbaı ipekli yüz, 50 santim murabbaı 
vedatin, 50 santim murabbaı astar, 50 
santim murabbaı yastığın arka kı·mıında 
kullanılacak astar veya ipe.kli kumaş. 

USUL - İpekli yuze, modelde görüle~ 
şekli çiziniz. Astarla bu yüzün arasına 
vedatini koyup ucunu birleştirerek vüz 
taraftan olmak üzere etrafını makineye 
çekirıiz. Yalnız us;; taraftan bir kısmını a
çık bırakarak buradan döndı.irüp kenu
ları teyelleyiniz. Ve yastığın orta kısım
larının dn düzgün olması için ~eyrek ~ey
rek teyelleyiniz ve evvelce ipekli yüze 
çizilen şekiller üzerinden makine geçırı
nlz. Bundan sonra ayırmış olduıtunuz fiO 
santim murabbaındaki yastık arka parça
sını da ters taraftan olmak üzer~ hazırla
dığınız işlemeli parc;aya makine ile eklıv~
rek içini istediğiniz kalınlıkta atılınış pa
mukla doldurunuz. 

için anne çocuğu yatırırken, çocuk, 
yan yattığı takdird~ ,,-uJağının düz ol
masına dikkat etmelitlir. Çocuğun 
kulaklarında çıkıidık mı.i~ahade edi
lirse kenarları knlın bezden yapılmış 
veya pamukla döşenmiş bomet giy
dirip kulaklarım düzelterek çenesin
den bağlayıp öyle gezdirmelidir. 

Ağır işitmenin sebepleri 
1 Çocur,un ağır işittığini, 5:tiylcnen 
sözlere dikkat etmemesile anlarız. Bu 
nun sebebi de ~ocuğun ltulak zarın
da bir şişkinlik veya iltihap olduğıı 
gibi bez de olabilir Çocuğun söyle
nen söze göre haı'Cke• etmcclıği ni ve
yahut işitmediğini farkedt'n annenin 
hemen doktora nıüracaa! etmesi la
zımdır. 

Kulak ağrılan, iltihapları 
Çocuğun kulağında hasıl olan bir 

iltihap dik.katle flrkeclilip tedavi e
dilmezse çocugun bütün ômriınce ya
rım, veya sağır olmasına sebep olur. 
Çocuğun kulağuıda hasıl olan iltiha

bın ilk alameti kulağında sancı his

setmesidir ve bu çocuklarda çok ıs

tıraplı olur, hatta geceleri uyumaz ve 

iltihap patlayıncaya kadar sancı dur
maz. Bunun için çocukt:ı bu sancılar 

artmadan evvel, ateş. iştahsızlık huy 

suzluk başlar. hemen kulaklarmı mu
ayene etmelidir. 

Kulak ağrısına karşı vap1lsC'ak en 

iyi hareket, çocuğun kulağına srcak 

su ile ve kulak şırıngasile şınnga yap 

maktır. Bundan !'iOnra da doktor ge

linciye kadar çocu.~ı.m k"Ulağına i1<in

de sıcak su olan lastik torba konma
lıdır. 
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CamiePara Yetişememişti 
Gülfem Tahsisatını Karşıhk Göstererek Ortaklarından 

Borç Almak istedi, Fakat Muvaffak Olamadı 
F akat Gulfem, sarayda yük -

sek bir mevki kazanabilmek 
hınıiyle güzelliğini Kanuni Siıley
mana beğendirmeğe savaşmıştL 

Yüreğinde aşk ateşi değil, o ateşe 
ııüve olacak küçuk bir kıvılcım 
bile yoktu. Padişahın iltüutından 
kadınlık gururu zevk alıyor, fa"kat 
o iltifattan yüreğine aşk heyecanı 
düşmüyordu. Bu sebeple başka ka
dınların padişahla duşup kalkma
larından küçük bir ıztırap duymuş 
değildi. Zaten efendisinin yanın
da ve kucağında bulamadığı yük
sek heyecanı Allah namına yapı

lacak fedakarlıklarda aramağıı baş
lamıştı, Üskudarda - kendi pa
rasiyle - bir cami yaptlrıyordu. 
Hünkarın halvet alemlerıne o ka
dar kayıtsız ve hayatta aşk yetimi 
kaldığına kanaat getirmek yüzün
den dünya zevklerme o kaJar küs
kündü ki, padişahla bir yc.stığa 
baş koymaktansa, kendi yastığına 
yaslanarak temeli atılan camiinj 
düşünmeyi bin kat daha tatlı bu
luyordu. Bununla beraber efendi
si tarafından davet vukubuldukça, 
gözdelik vazifesini yapmaktan ge
ri kalamıyor ve böyle sıralarda 

padişahın yüzüyle kendi arasına 

Üsküdar camünin yükselen du
varlarını koyarak ruhunu teselli 
ediyordu. 

Bir gi.ın parası bittiğinden tela
şa düştü. Gerçi padişaha mi.iraca
atla dilediği kadar para almak im
kanı vardı. Lakin "Sevabı kendi
ne ait olmak tızere,, yaptırmıya 

giriştiği mabette padişahın da hLc;
sesi bulunmasını istemiyordu. 
Halbuki amele para istiyordu, us
talnr para istiyordu, mimar -- mal
zeme tedarik edebilmek için -
para istiyordu. Bu durumdı:l ya, 
yapıyı tamamlamaktan vaz geç -
mek yahut - ne pahasına olursa 
olsun - para bulmak lazımdı. 

Genç ve güzel Gülfem, telaş ve 
ıztırap içinde bir hayli di.ı ündü. 
Camün sevabına padişahı ortak 
yapmayı vicdanına kabul ettire -
medi. Gururundan fedakarlığa kat-

lanmak §ıkkını tercih ederek 
- hunkann iltifatını kendiyle 
paylaşmakta olan - ortaklarına 

baş vurmayı kararlaştırdı. Kendi
sinin - bütün gözdeler gibi -
muayyen tahsisatı ·vardı. Arada 
sırada da padişahtan ihsanlar alı
yordu. Onları karşılık göstc>.rip, 
ortaklarının birinden ödünç para 
alabileceğini umuyordu. 

F akat bu ümit, ilk adımda 
boş çıktı. Çünkü onun pa

dişahtan pek fazla iltifat gördii -
ğünü için için kıskanan, Üskü -
darda cami yaptırmasını da çeke
miyen gözdeler ödünç para ver -
mek şöyle dursun, o mevzu üze
rinde konuşmıya bile yanaşmıyor
lar, dudaklarını bükerek ve: "Oh 
olsun sana. Haddinden büyük işe 
girişmenin ne demek olduğunu 

öğren!,, Diyerek savuşuyorbrdı. 
Zavallı Gülfem, ne yapacnğlnı 

şaşırmıştı, elemli elemli düşumip 
duruyordu. İşte bu sırada kendi
ni paylıyan gözdelerden bırı ya
nına sokuldu: 

- Kardeşim, dedi, bana darıl
dın mı?. 

Ve cevap beklemeden ı1u garip 
sözleri soyledi: 

- Sen hem dünyanı, hem ah
retini mamur etmek istiyorsun. 
Bu devlete eren saraylı kadınla
nn sayısı kaçtır, hiç duşiindün 
mü? Sonra onların çoğu sultan. 
Ya babaları, ya kardeşleri, mas -
raflarını çekmişler, onların adına 
mescit fllAn yaptırmııtar. H.1rrcm 
hasekinin adını taşıyan yapıların 
masrafını şevketlu efendimiz ver
di. Sen, bu büyük yükü kancli ba
şına taşımıya kalkıştın. Htinkarın 

koynuna girip çıktığın gibi Alla
hın da yanına serbestçe girip çık
mayı tasarlayıp bu yapı işine gi
riştin. Paran yeter mi, yetmez mi, 
hiç düşiinmedin. Şimdi düşünce -
sizliğinin cezasını çekiyorsun. Fa
kat ne olsak, kapı yoldaşıyız, bir 
ocaktan yetişmiş kardeşız. Sana 
yardım etmek isterim. Ancak ... 
Yarım sözünden heyecanlanan 

Gülfem dayanamadı, ortagının el
lerine sarıldı: 

- Ey, söyle, çabuk söyle, an
cak, ne demek?. 

- Ancak yaptığım yardımın 

bedelini odemelisin. 
- Paranı yakında geri verece

ğim. Daha ne istersin, yoksa rıba 
mı umuyorsun?. 

- Umsam çok mu? .. Alış veriş 
bu. Kalfalar, hazinedarlar hep ri
ba alıp şuna buna verdikleri ak
çeleri nemalandırmıyorlar mı? 

- Peki, ona da razıyım. Sen ba
na dilediğim akçeyi ver. Ben de 
dilediğin ribnyı vereyim. Yüzde 
kaç dersen razıyım? (1). 

Fettan haseki güldü: 
- Paramı, para doğur-mn diye 

vermem, aradığım riba ba~karlır 
- Nedir? 
- Nobetini riba yerine, bir ge-

ce bana verirsin. 
O gece padişahın iltifatınılı:ın 

gam almak, can almak nobcti za
vallı Gülfemindi. Öbür düzenci 
gözde işte bu noktayı gözönüne 
alarak, dalavere çevirmek istiyor
du. Ödünç vereceği paranın faizi 
olarak bu nöbetin kendisine ter • 
kolunmasını istiyordu. 

Gülfem, böyle bir teklifle kar
şılaşacağını ummadığından ilkin 
şaşırdı. Sonra, Ulu Tannya yaran
mak ve ahrette mevki kazanmak 
bahtiyarlığile padişahın bir gece
lik sohbetinde tevehhüm olunan 
s.vkl l'ia~ aııom. 'lltflİlCly ikln
ciye tercih etmekte tereddht gös-
termedi. Zaten ruhunda o kanaat 
vardı, Allaha yakın olmak saade
ti ugrunda padişahtan uzak kal
mak felaketini her zaman kabule 
hazır bulunuyordu. O sebe!)le hay
retten neşeye geçti, şen bir sesle 
rakibine şu cevabı verdi: 

- Hay hay, razıyım. Şimdi di
lediğim akçeyi ver, gece ~~vketlıi 
efendimizle buluş! 

B üyük bir şey feda ettiğini 
zannetmiyordu, içinde kii

çük bir üzüntü yoktu. Belki mem
nundu, seviniyordu. Çkünkü Ulu 
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Nazik adam, derhal bir kağıdın üstüne adresi kop
ye ederek uzattı. Bu oturdukları evin adresiydi. Fa. 
kat Ali Rızanın şahsi adresi de olsa, her şeyi göze a
larak mektup gönderecektim. 

Emin Bay kendi yazılarile meşgulken, yazıhane

nin diğer tarafında ben de N uvide su mektubu yaz
dım: 

"Sevgilim; 

Mektubumu aldığın 1..aman şüphesiz hayretten hny. 
rete düşeceksin. Evvela sana, uzaklığı bir darbı me
sel olan bu memlekete niçin ve nasıl geldiğimi an
latayım: Ben garnizondan kaçtım. Bu işin ehemmi
yetini elbette tahmin edersin .. Rus hududu içinde ha. 
rınmak artık benim için imkansızdı. Mecburen ce
nup yolunu tuttum. Türlti meşakkat ve mihnetle 
"'Simpalaninsk" şehrine geldim. Burası Müslümanı 
çok, buyük bir yerdir. "Sart" Türklerinden bir fab
rikatörün delaletile Emin Bayla tanıştım. Bu iyi yü
rekli adam beni "Çiveçek" deki evinde misafir etti. 
Iste, hala oradayım. Nüvit! Görüyorsun ki, talih ve 
tesadüf en umulmadık bir yerde bizi karşılaştırıyor .. 
Hani vaatlerin? .. Nerede sık sık yazacağın mektup
lar? .. Ben hiçbirini unutmadım .. Fakat görüyorum 
ki, sen hatırlamamayı tercih ediyorsun .. 

Vakıa haklısın sevgilim.. Nereye, hangi adrese 
mektup yazacaktın?. Belki de garnizona gönderdik
lerinden benim haberim yoktur .. Lakin bundan son
ra böyle mahzurlar ortadan kalkıyor .. Nereye gider
sem sana yazacağım ... 

Ben şimdi garip bir adam oldum. Bu gar;ıbeti da. 
ha ziyade, sükuna varan ruhumda buluyorum .. Göğ
sümün altında ve dımağımda hüküm süren ihtilaller, 
isyanlar ve kinler artık yok .. Nasıl olduğunu bilme
den bütün bunlar benden uzaklaştılar. Basitleştim; 
alelade bir insan hüviyeti takındım. mazi bana artık 
bir rüya gibi geliyor .. Bir yalancı, bir riyakar, birse
fil ve nihayet bir katil olduğuma şimdi inanamıvo. 

rum .. Eski ıztıraplarımı, buhranlı günlerimi bir l&h
za bile hatırlamağa imkan bulamıyorum .. 

Yalnız gönlümde mevcut olan bir aşkındır .. Yalnız 
o beni bırakmıyor .. Bana inan Nüvid!. O kadar çok 
sevdiğim sen, hala, hala bütün varlığınla ruhumda 
yafıyoraun .. 

Bundan sonra bana sık sık mektup yaz .. Eski gün
leri, bir arada geçirdiğimiz uzun seneleri anlat!. Bun
lara çok, pek çok ihtiyacım var .. Ben kendi kendime 
hep o mesut zamanları düşünüyorum .. insanlar me
sutken acaba niçin saadetin kıymetini bilmezler?. 
Niçin ondan bir gün mı:\.rum olmak ihtimalini ha
tırlarına getirmezler? .. 

Sana daha ne yazayım bilmiyorum?. Her halde ce
vabını geciktirip beni üzme! .. Hasretle gözlerinden 
öperim. 

Haluk Gira:9 

Hamiş: Bana garip bir isim taktılar. Bunu zarfın 
üzerine yazacağım için ayrıca kaydetmiyorum .. Ge
lecek mektuplarımda sana başımdan geçenleri tefsi. 
tatile anlatacağım ... " 

Emin Bayı şüpheye düşürmemek için mektubun 
Nüvide gittiğini gizlemek lazımdı. Zarfı eline tes
lim edeceğim için çaresiz üstünü doğrudan doğruya 
Ali Rızanın namına yazdım. Bu tehlikeli oyun bana 
hiçbir korku vermiyordu. Zaten arzum karı koc:amn 
arasının açılmasıydı. 

• 
Bir buçuk ay sonra Nüvid'den cevap geldi. Zarfın 

üstünü, Ali Rızanın yazısını taklit ederek yazmıştı. 
Heyecanımı ve telaşımı belli etmemiye çalışarak 

odama gittim ve göğsüm tıkanarak şu satırları oku
dum-

"Benim cilr'etkar Haluk'um, 
Bana büyük bir korku atlatan mektubunu okur

ken, sevincimden ağlıyordum. Aramızdaki pek 
uzun mesafeye raihnen. satırlara sinen duveuların· 

Tanrıya takdim etmek istediği ar- 1 
mağan yarım kalmaktan kurtul -
muştu. Onun için şen şen odasına 
çekildi, ortağından aldığı paraları 
kese kese sıraladı, parmaıdariyle 

uzun uzun yekunlar tophyarak 
Üsküdardaki camiin masraflarını 
hesapladı, sonra - cennette bir 
köşk, bir saray sahibi olmuş gi
bi - ruhi bir inşirah içinde yata
ğına uzandı, uyudu. 

BUGÜN 

CIKTI 
BUGÜN 

CIKTI 
Beride Kanuni Süleyman, sıkın

tılı geçmiş bir haftanın melalini 
de, kelalini de yüreğinden ve di
mağından atmak için onu bekli -
yordu. İhtiyar bedeninde o gece 
enikonu gençlik ateşleri dolaşıyor, 
yetmiş yıllık bir yıpranma devri 
geçirmesine rağmen hala ihtiyar
lamıyan kalbinde kuvvetli ihtiras 
dalgaları kaynaşıyordu. 

Son haftanın aşk cephesinden 
memnun değildi. Her gece clegişen 
nöbetçi gözdeler ona heyecnn ve
rememişler, zevk veremı?m~şler ve 
ihtiyarlık rükudetini, durgunluğu
nu sinirlerinden giderememişlerdı. 
Ondan ötürü iştihası yerındeydi, 
Gülfem kadının masum güzelli -
ğinde cömert bir ask ziyafeti bul
mak hulyasile sabırsızlanıyordu. 

Hayatın en buhranlı ve en nazik çağında bulunan bütün 
gençlere bu kitabı mutlaka okumalarını tavs'ye ederiz. 

Zengin bir kütüphaneye sahip olmak isterseniz Cep 
Kitaplarına abone olunuz. Şartları: Senelik abone 8 li· 
ra, alh aylık abone 41h lira. Senelik abonelere küfük 
bir kütüphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi, lstanbul Satış Yeri: Ankara Caddesi 
• Yeni Kitapçı, 85. 

Reııdefendi hanı, birinci fzmır satış Yeri: Devrim Kitabevi. 

Yatağına uzanmış, ak sakalını 
bir mendil gibi göğsüne bırakarak 
Gülfcmi beklemeğe koyulmuştu. 
Gözleri kapıdaydı, üç veya beş 
dakika sonra onun - nurdan bir 
gölge gibi - eşik üzerinde belire
ceğini, yine bir golge sessizlıgiyle, 
fakat keklikleri utandıracak ayar
da kıvrak bir yüruyüşle, ceylanla
ra ders teşkil edecek derecede şuh 
bir suzuluşle yatağa dogru yüru -
yeceğini, en durgun yürekleri şah
landıracak bir tebessümle eğilip 

yorganın ucunu kaldıracağını ve 
tepeden tırnağa kadar titreme sö
zünü yalanlamak ister gibi aya~ı
nı öperek kendisine tırnaktan te
peye yükselen bir titreme verece
ğini düşünüyordu. (Devamı var) 

kat 105 Ankara Satış Yeri: Bildi Akba. 
• Konya Satış Yeri: Yeni Kütüphane. 

~ılPI' k C:: he: Vnrl• l\J'ıll K t!lbl'vl . 

ÇAPAMARKA 

(1) Feylzden iştikak etUrllen faiz, 
Osmanlı icadı kelimelerdencHr ve arap
çada o mftnaya müstamel otrnayıp onun 
yerine rlba, nema, rlbh JügaUarı kulla
nılır. Kanuni Sultan SUleyman devrin
de faiz kelimesi henllz icat olunmamıştı. 
o.nwı. ~~"'9 mukabili olan guzeşte de 
başka mefhumlara tahsis olundugun
dnn halk fnl.t mtmasını ifade için rib:ı 
ve nema ıagaıı rını ktillnmraı. Rll>h 
seyrek olarak kAtlplerln yazılarında te
sadüf ederiz. Fakat o asıldan gelen 
(mlirabahıı) dilimizde yer ntnuştır. 

Yemeklerinize Lezzet; 
Nefaset, verir. Ve 
Sıhhatinizi korur. 

Her yerde 15 gramhk 
paketlerl 

5 Kuruştur 
Şimdi mürabahacı mukablll olarak 

kullanılan (tefeci) nin ne suretle ve ne 
zaman dllımize gcçtigini bilmiyorum. 
Tefe, çulhacııarın yassı nğaçtan yapa
rak kullandıkları taraktır. Eskldcnberi 
kullandığımız. tefeli bez de sıkı dokun
muş bir çeşit kumaşın adıdır. Şu hal
de tefeci murabaha tezgtıhı kurup para 
ka7.anan adam demek oluyor. Yanl te
fenin faizle mQnascb~ti olmamakla be
raber mürnbahacının tefeyle - fsUari o
larak - alflkası vardır. 

, ......................................... , 
,! .................................... , 

Fotoğraf çıhktan anlar ve tercihan 
İngilizce veya Fransızca hilen faal ve satışta tecrUbeli 

Seyyar Satış Memurları Ahnacaktır 
20 1\fayısa kadar KODAK Şirketi, Be.yollu, TUnel, Ensiz sokak No. 3 e 
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da, sesıni duymuş, seni gormuş gıbi oldum. Bır sa
at bile geçırmeden, deııh.al ıtewbını karaladığım 

halde, bu mektup, bu curetkar mektup, benı pek 
zıyade orseledi HalCık!.. Nasıl, nasıl bunu kocamın 
namına gondermege cesaret ettin? .. Maksadını an
lamıyor degilım .. r akat bu ihtimal, hiç bir hayırlı 
netıce veremezdi. Bereket versın ki, o, evde yokken 
postacıdan zarfı ben aldım. Yazını tanır tanımaz, 
derhal yırttım. Bundan sonrakı mektuplarını terzi
min adresine gonder.. Ancak bu surelle serbest 
mektuplaşabılirız ... 

Garnizonda bulunmadığını geri gelen Tnektupla
.rımdan anlamıştım. .F'akat nereye gıttigıni bılmı
yordum .. 

Biz, şimdi Moskovadayız.. Lakin kocam Avrupa 
seyahatınden bir turlu vaz geçemiyor.. Yolların 

tehlikesini gözoniınde tuttuğum içın, bu işe mani 
olmağa çalışıyorum .. Bakalım netıce ne olacak?. 

Bana, eski günleri, bir arada geçirdiğimız uzun 
seneleri anlat, diyorsun.. Bunları tekrara nasıl di
lim varabilir?. Şayet bir gun tekrar o hayata do
nersek, o zaman birlikte hepsini konufur?Jz .. 

Ben, sana şimdiki hayatımdan bahsedeyim: Ko
cam tamamiyle iyıleşerek işine devama başlsdı. 

Bi..ıyük bir cadde üzerinde olan evimiz, üç katlı .. 
Fakat alt katta ev sahibi oturuyor .. Günlerım oku
mak ve dikiş dikmekle geçiyor.. Bazan soknğa da 
çıkıyorum. Geceleri Ali ile birlikte tiyatroya ve si
nemaya gidiyoruz. On beş gi.ıİı evvel, kocamla ti
yatrodan gelirken, mosyo Piyere rast geldik. Bizi, 
nezaketle selamladı v bir ay içinde goru~mege ge-

• 
leceğini vaadetti. 

Burada kış, bütün fiddetiyle devam ediyor .. Cad
denin mahşeri kalabalığı iızerine düşen iri kar ta
nelerini, yüksek penceremden seyrediyorum.. Bu 
beyaz kelebekleri seninle baş başa seyrettiğımiz 

gunler ne kadar uzak değil mi Haliik!. Bak, yine 
istemiyerek maziye dönüyorum .. 

Alinin gelme saati yaklaştığı için fazla yazamı
yacağım .. Yanaklarını hasretle öper. uzun mektup
larını beklerim •• 

Nüvid ,; 
Bu mektuba, gayet uzun bir cevap yazıp gönder

miştim. Çok geçmeden karşılığı geldi. Eski karımın 

müracaat edilmesi. 

bu ikinci mektubu şoyleydi: 
" Sevgili Haluk; 
Çektığin meşakkatleri hulasa eden yazıların ba

na, biltun bir gece göz yaşı doktı.irdu. Seni bu ka
dar çok seven bir kadının, senden kilometrelerce 
uzakta bulunması ne acı bır bahtsızlıktır, biliyor 
musun?.. Evet Haluk! Seni, ben şımdi eskisınden 

çok daha fazla seviyorum .. Buna ınanmalısın.. Ve 
yine emin olmalısın ki, bu çok seven kadın, o nia
bette de bedbahttır ... 

Bir hafta evvel, mösyö Piyer geldi. Ali evde bu
lunmadığı halde teklifsızce salona gırdi Lakin 
ayak.ta duruyor, oturmuyoı·du. Bir koltuğu işaret 
ederek: 

- Oturunuz! Dedim. 
Başiyle reddetti. Sonra elleri arkasında duvar

lardak.ı resımlere bakmaga başladı. Ben de ayak
taydım. Fazla bir şey soylemeğe cesaret edemıyor
dum. Duvarları baştan başa, bu gar1p tavırla dola~ 
tıktan sonra, caddeye bakan pencerenin onune gıt
ti ve donen, savrulan tıpiyı bır muddet seyre daldı. 

Bu adam, sana o kadar çok benziyordu kı, bır an 
içın onu, sen kıyas ederek, garip bır sarhoşluğa 

duştum. Lakın bu hal çok surmedı. Kardeşın, şım
di bır knnapeye oturmuş soruyordu: 

- HalUk Giraydan haber alıyor musunuz? .. 
- Evet! .. 
- Nerede kendisi? .. -- . . . . . 
rereddüdüme müstehziyane güldü. Tabakasın-

\lan bir sıgara çıkarıp yakarak, devam ettı: 
- Her kaçak asker gibı elbet, o da bır yere sı

gınmıştır.. Fakat mademki, bu yeri gızlemek ısıı
vorsunuz .. Soylemeyiniz_ 

- Ona bir fenalık gelmesinden korkuyorum .. 
- Beyhude! .• 

- Haklısınız .. Kendisini daima siz, korudunuz .. 
Fakat öyle endişe içindeyim ki! .. 

- Eğer Rus hududu harıcıne çıkmağa muvafiak 
olduysa, tamamıyle musterih olmanızı tavsıye ı;:de

rim .. 
- Zannederim, Çinde bulunuyor ... 
- Aıaı .. 

(Devamı var) 
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lianedan Arasına Nifak Saçı mıştı 
kapiten Halit VeHahdin ln~iliz Amiral Yep Zırhhsında 

Ziyaretini Dilediği Gibi Tefsir Ediyordu 
ll . Muahazeli bir münakaşa şek-
nı alan bu mıibahase, Ihsan bey 

kadar, Ferit paşa ile digerlerini de 
llkınıştı, kızdırmıştı. Ancak, Ge. 
lleraı (Franşe Despire) nin tam 
İstanbula gelmek üzere bulundu
gu bir sırada, Halidi gücendirmek 
~terniyorlardı. Hatta, Damat Fe
l'itle Refik bir aralık, dai'la ziyadt! 
ileri gitmemesini Ali İhsan beye i
laretle anlatmışlardı. Fakat, o tına 
kadar işitmediği, Veliaht Mecit e. 
fendinin İngiliz amiralini ziyareti 
haberi, Damat Feridi fena halde 
kuşkulandırmış, hatta teiaşland~r
lnıştı da. Damat Ferit, her neden 
ise Mecit efendiyi hiç sevmezdi. 
~uhtelif vesileler bulur ve onu da
iına Vahdettine çekiştirirdi. Hün
karın, o sisli gecede veliahtle bir. 
kaç saat başbaşa kalması Damat 
Feridi fena halde kıskandırmıştL 
liele hünkarın, bu mülakatın mev
ıuu hakkında kendisine hiçbir şey 
açrnamasına da pek tutulmuştu. 

'7eliahdin Amiral (Vep) i gizlice 
Ziyaret etmesini, iyi bir dedikodu 
Jnevzuu bulmuş ve bu hususta taf
silat almak için yaptığı komple
ınanlarla da Halidi coşturmuştu. 

da güzel bir nüak tohumu saç -
mıştı. Bilhassa damat Feridi id. 
dia ve ihbarına adeta inandırmış
tı. Halbuki, o gece veliahtı Lu 
zırhlıya gerçekten bir tesadiif sev
ketmişti ve keyfiyetin yanlış bir 
tefsire uğratılmaması için de o, 
ertesi sabah hadiseyi telefonla 
başmabeyinciye bildirmiş, aynca 
padişaha da arzını istemişti. Fa -
kat, Vahdettin bu haberin, başma. 
beyinci LOtfi Simavi beye veril
mesini de manalı bulmuş, yüreği
ne kara şüphe dolmuştu. O gün
den sonra, veliahtı da gözüne siv
ri bir diken olmuştu. 

Kapiten Halit, damat Feridin 
yanından gerçekten muzaffer bir 
kumandan gurur ve süruriyle çık
mıştı. Çünkü, saraya sokulmak ü
zere gaza bulayıp bıraktığı kun
dağın damat Ferit tarafından tu. 
tuşturulacaiından emin bulunu -
yordu. 

1 ngilizler, Istanbuldaki Entc
lijens servis teşkilatını tev-

Ali Kemal ile Mister Rayan, o 
sırada uzuvlanmıya başlıyan Hür
riyet ve itilaf iırkasını kuvvetlen
dirmiye, ittihatçılığın da dalını ve 
budağını kırıp kökt.iniı kurutmıya 

uğraşıyordu. Ali Kemal uşaklık -
taki dirayet ve meharetini pek ça
buk göstermişti. 
Kulluğuna girdiği kapıya, az za

manda, ve biribiri ardına Adil, 
Mehmet Ali, Mustafa S:ıbri, Ali 

Rüştü, Rumbey oğlu Fahrettin, 
Mustafa Asım, Zeynelabidin. Evre
noszade Sami gıbi şahısları da kble 
edivermişti. Sunla."ln da himmet ve 
gayretleri kurulan bu fesat ocağı
nı parlatıvermişti ve bu suretle 
bilahare mümessil siyasilik ıstih
baratı adı verilen gizli teşkilatın 

da temeli atılmıştı. Artık melanet, 
habaset pazarı kurulmuş ve paza

rın kara yüz v~ yiirekli tellalları 
da ayrı ayrı fesatçıhğa, mi.mafıklı
ğa koyulmuşl~cdı. 

P apas Fin ile 8.ıit Molla da 
boş durmuyorlardı. Onlar 

da halka, Ingiliz muhabbeti şırınga 
etmiye uğraşıyorlardı. Fakat Sait 
Molla, Ali Kemal gibi pek comert 
davranmamıştı. 

Müşterek 
Terbiye 

ve Muhtelit 
Tedrisat 

(Başı 5 incide) 

de kızlardan daha .yok alitka ve 
liy~kat gösteriyorlar; kızlar da 
vazifeye şevkle sarılmak hu-susun
da, az çok ihmalci erkek ÇQCukla
ra örnek oluyorlar. 

Müşterek terbiye tarafdarlanna 
göre, bizim birçok içtimai 1'1esele
lerimiz. ve felaketlerimiz. erkek
lerle kadınların birbirleıine karşt 
yaptıkları, iki cinsi b irbirlerin
den ayırmaktan mütevellit ı:mlaşa
mamazlıktan ve marazi hallerden 
ileri gelmektedir. Birbırlerindt>n 

ayn yaşıyan kızlar ve erkekler. 
birbirlerine tesadüf ettiklr>ri za
man adeta yabancı ıns.ırı vaziye
tinde kalıyorlar. Onların birleş

meleri de bir kuvvet olmuyor. Her 
biri diğeri için bir av par~asmdE1n 
başka bir şey değildir. Oıılnr ade
ta birbirlerine düşman C\larak ye
tiştiriliyor. Bazıları, bir;.,ıderine 

aşık olmakla aralarında bir mii
tareke yapmış oluyorlar. fakat yi
ne birbirlerine yabancı kalıyor

lar. 
Müşterek terbiye lebind~ ve a

leyhinde olanların düşunc'?lerinl 
ve istinat ettikleri delilleri göster
dik. 

Kendi memleketimize geı;nce 

bizde bütün ilkmektepler ve Üni
versite ta:1sili tamıı.men müşterek
tir. Ortamekteplerin takriben 
yüzde sekseni muhtelitt1r. Ve bu 
prensip ortamakteolerdP yalnı7. 
mali zaruretlerden dolayı değıl, 

fakat ayni zamanda ternıyevı en
dişelerden ileri gelmektedir, saru-
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HiKAYE 

ReklCim KCirlı Bir • • 
ıştır ........ ••• •••••••• 

Resimlere Fhurstor. geçer a-
yak bir göz atmıştı. İçin -

den "A 'Canım köşebucakta sinen 
artistlerinin renk bulamaçlann • 
dan biri olac:ak" diye düşündü. Fa
kat eski bir çantanın üzerine da -
yalı duran bir resim bakışını tut
tu. 

Kırmızı saçlı bir kız resmiydi. 
Titian tarzında bir şev. Ela gözlü. 
çapkın burunluydu. Buğday ben-
zinin solukluğu üzerine dudağının 
göz alıcı kırmızısı , insana sükut i
çinde duyulan bir kahkaha tesi • 
rini yapıyordu , 

Fhurston içinden "O! Bu güzel 
doğrusu , alelade bir şey değil! Bel 
li ki artist modelinin huyunu da 
suyunu da yakalayıp, tuala tesbit 
etmiş." diye düşündü. Fhurston sa· 
ğa sola gözünü gezdirdi. Resimler
den maada satılık fırçalar boyalar. 
bir kırık sehpa ve bir de palet 
vardı. 

Kendisine apansızın arkadan ko 
nuşan bir ses; ltllUrstona topukları 
üzerinde çarkettirJL Arkasında du 
ran bir delikanlı, yorgun bir ~esle 
"hayır köşede bucakta rastgelinen 
sergilerden değildir." diyordu. 

Fhurston gencin adını ve: 
- Bu resimler satılık mıdır. di-

ye sordu. 
- Evet! 
- Mesela şu kız reslmini kaça 

verirsiniz mister Kl?nuvay. 
- A. İşte o satılık değildir. 
- Dinleyin, benim müesse-

semde çalışır mısınız. 

Ben de yaptım. Fakat neden onu 
reklam diye kullandınız. Londra -
nın her tarafında , duvarlarda, tü
nellerde, tramvaylarda, vapurlar
da, aşkın kırmızı dudak boyası di· 
ye Coilanın yüzü gulümsüyor. Şim 
di bana ne diyecekler?" 

Fhurston güldu. "Kızma geç! 

Sen bu işi bana bırak . Reklam yap 
manın ne karlı iş olduğunu ben sa
na isbat ~deceğim" dedi 

* Ayni gün öğleye doğru pancar 

K umaz Halit, diline dolad ğı 
bu ziyaret meselesini bildi. 

li gibi anlatmış, diledişi gibi tef
sirlere uğratmıştı ve nihayet: 

si etmişlerdi. 1334 senesi ikinci -
kanununun on dokuzuncu günü, 
teşkilatın yakın Şark işleri büro
su lstanbula getirilmiş, elçilik bi
nasında tahsis edilen daireye yer
leştirilmişti. Bu büroyu idareye 
memur edilen miralay (Nelson) da, \ 
beraberinde papas Fero ve kapi • 
ten Capmen olduğu halde, bir 1n
giliz muhribiyle İstanbula gel -
miş ve doğruca yeni daıreye inmiş
ti. Hemen de faaliyete geçmişti. 

Daha evvel İstanbula gelip Kür. 
distan işleriyle meşgul olmağa baş
lıyan binbaşı 'Novil) ile kapiten 
(Kamil) de bu heyete iltihak et-

(Devamı var) 1 yoruz. - Ne biçim müessesedir. 

suratlı, ve sert fırça kaşlı bir a -
dam idarehaneye geldi. Kızımın 

resmini neden bütün Londra so -
kaklarına yapıştırdın, diye Kenu
vaya attı tuttu. İzahat için Kenu . 
vaya fırsat vermeden "Hemen iki 
saat içinde resimleri toplattırmaz
sanız, ne yapacağımı görürsünüz. 
diye gürliyerek çıktı. Gitti. 

- Paşa, paşa.. demişti. Başta 
Padişah olmak üzere hanedanı ali 
Osman bugün iki teşebbüs ve cere
Yanın tehlikesi karşısındadır. Bu
nun biri ve hatta <?n mühimmi, 
Mustafa Kemal paşa ve tarafdar. 
larının gün geçtikçe esasJı;ınan giz
li tesekkülü di~erLde Tevrt na-
arıın, veııan'cıın-gım muşa.reel ve 

m uvafakati ile tutmak istediği In
giliz siyasetidir. Saray bu cereyan. 
!arla muhasara altında bulunmak
tadır. Size açıkça şunu da söyliye
Yirn ki, Başyaverlik vazıfesini ya
pan Miralay Naci, rükübu şahane. 
ye mahsus sefineler süvarisi Mi
ralay Hafız İbrahim ve Başkatip 
Ali Fuat beyler birinci zümrenin 
ve baş mabeyinci Lutfi Simavi bey 
de ikinci zümrenin, saray içinde 
çalışan elemanlarıdır. 

Bu sırada söze kaymakam Zeki 
de karışmıştı. Damat Feride hi. 
tapla: 

- Aman paşa hazretleri, dem;ş
ti. Kapitenin bu sözleri karşısında 
bayagı kendimden de şüphe etme
ğe başladım. Veliahtın o gece İn
giliz zırhlısına uğradığı haberini 
ben ertesi sabah, Hacı Kemalden 
almıştım, hatta efendimize arz da 
etmiştim. Keyfiyetin tahkiki fer
rnan buyurulmakla hemen Çam
lıcaya gitmiş ve veliahtın müdürü 
umurları Zeki beyle görüşmüştüm. 
Zeki bey, istimbot kaptanının sis
ten dolayı yolu şaşırdığını ve ve. 
Uahtın zırhlıya bir maksadı ma~
susla değil, amiral tarafından -~os
terilen arzu ve edilen davet uze
rine çıktıklarını, biraz ~tirahat • 
ten sonra da verilen kliıvuz kap
tanla Üsküdara geçtiklerini söy • 
ledi bendenize. Aldığım bu cevabı 
da şevketmeabımıza aı-zettim. Ve 

hatta ... 
Halit hırçın bir tavırla Zekinin 

ıöziınü kesmiş ve: . 
- Affedersiniz Zeki bey, demış

ti. Siz buna inandınız mı?·· Yolu 
şaşıran kaptan değil, bilakis veli
ahttır. Göz gözü görmiyecek de
recede ortalığı kaplıyan ° kesif 
•isli gecede, kaptanın bu kadar ge
ıni arasında, amiralin zırhlısını 
bulup yanaşması şaşkınlığa mı 
yoksa maharetine mi delalet eder, 
bu ciheti siz takdir ediniz. Bence, 
vaziyetin anlaşılmıyacak nok~ 
Yoktur Veliaht zaten düşünülmuş 
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ve kararlaştırılmış olan bu mu a. 
katı mazur göstermek, tevil etmek 
için, e lbette ki, şimdi sis ba~ane e
decek ve hiç şüphe yok kı, m~y: • 
dana çıkan bu falsolu hareketını 
sisle örtmeğe çalışacaktır. 

Halit bu .rece hanedan arasına 

Miralay (Nelson) merkez büro
sunu bizzat idaresine almıştı. Ka. 
piten (Çapmen) i Trakya işlerine, 
kapiten (Benet) i sarayla müna -
sebet tesisine ve papas (Firo) yu 
da İstanbul teşkilatçılığına tayin 
etmişti. Binbaşı (Novil) ile kapi
ten (Kamil) i de vazifelerinde bı
rakmıştı. 

Düşmanlar, son günlerini yaşı. 
yan, ölüm ihtiliçlan içinde kıv
ranan Osmanlı 1mparatorluğ1ınun 
yaşatılmasına hiç te taraftar de· -
ğillerdi. Hemen son ve müşterek 
bir hamle ve kararla hayatına ni
hayet vermekte ittifak etmişlerdi. 
Fakat memleketi paylaşmak hu -
susunda bir türlü anlaşamamış, uz
laşamamıştılar. 

Bu sebeple aralarına, ni
fak şeklini almak istidadını gös
teren bir soğukluk girmişti. Bu se
fer siyaseti değiştirmişlerdi. Hep.
si de ayn ayrı işgal etmiş bulun -
dukları mıntakalarda yerleşme ça
relerini araştırmıya başlamışlar • 
dı. Tehdidi bırakmışlar, propagan
dayla celbi kulüb yolunu tutmuş
lardı. 

Hepsi de tatlı ve uyuşturucu 
zehirler, sihirli maden paralarla 
sahaya atılmışlardı. O zamanki 
devlet bünyesinin dimağı mesa -
besinde bulunan 1stanbuldaki faa
liyetlerini arttırmışlardı. Mülkün 
sahibi sandıklan hünkirla uyuşup 
anlaşmak için, hepsi de ayn kapı
lardan saraya sokulmUJlardı. 

Miralay N'elsonun gelişi ve iş 
başına geçiş.ı, Ist lnbuldaki 

Ingiliz faaliyetinde tesirini derhal 
göstermişti. N elson, ilk hamlede 
muharrir Ali Kemal ile Sait Mol
layı ele geçirmiştj. Ali Kemal elçi
lik erkanından Rayana, Sait l\foi
layı da Papas Firoya refik etmişti. 
Ali Kemal ile Mister Rayane Is
tanbulda muhnlefet mevküne ge
çen lttihat ve r:rerakki mensuplan 
ile mücadele etmek, Sait Molla i
le papas Firoya da memlekette bir 
Jngiliz muhabbet ve taraftarlığı u
yandırmak vazifelerini vermişti. 
Düşman uşaklığına giren bu iki bet
baht, Ittihatçılardan öç alacağıt, 
diye ceplerine doldurulan lngiliz 
liraları ile, ihanet sahasına atıl
mıslardı. 

Bir rivayete göre, eski zaman· 
larda ecinni denilen şeyler bizim 
ş"mdiki mikroplarımızdır. Bu za
manda mikropların bazılarını mik
roskop altında &örüyor, onları bi
rer birer değilse bile bir ~oğnnu 
_şişeler içine koyarak elimizde tu
tuyorsak ta, eski zamanlard.aki e
cinniler ıözle ıörülür ve elle tu
tulur şeyler olmadığı için o riva
yetin doğru olup olmadığı ispat 
edilemez. 

Bununla beraber, ecinniforle 
mikropları birbirlerine yakla11tı -
ran benzeyişler vardır. Eski za
manlarda her hastalığın bir ccin-

• nisi vardır, derlermiş. Şimdi hiz 
de hastalıklardan bir çoğunun ken
dilerine mahsus birer mikrobu 
vardır, diyoruz.. Eski zamand~ t;· 

cinnilerin fenalık yapanları \":ırss 
da iyilik edenleri de vardır, der. 
lermiş. Şimdi de, biz mikropların 
hem fenalık edenleri, hem de iyi
lik edenleri bulunduğunu hili~·u • 
ruz. Meseli kara hünıma hastalığı 
fena bir hastalığa sebep olur, fa
kat yoğurdun mikrobu da bize ne· 
fis bir ııda yetiştirir •• 

Mikroplan eski zaman ecnnile
rine en ziyade benzeten şey kor. 
kudur. Eski zamanda sinirli ve ku· 
runtulu adamlar ecinnilerden pek 
korkarlar, ve onlardan sôz açılın
ca "İyi saatte olsunlar,, demeyi 
unutmazlarmış. Hatta, 1ıece inSHn 
sokakta sıkışırsa da - zaten sim
di de olduiu ıibl - kapalı hir-yer 
bulamazsa ecinni çarpar, diye ak· 
şamdan sonra evlerinden çıkamı • 
yanlar bulunurmuş. 

Şimdiki sinirli ve kuruntulu in· 
sanlar da nıikruplardan korkorlar. 
Onlarm arasında, belki, hali ecin· 
nileri mikroplardan ayrı sanarak 
ecinnilerden de korkanlar \'Brdır, 
ama, ecinni korkusu bu zamanda 
pek ayıp sayılacağından onu söy· 
lemezler. Buna kaqılık, mikrop 
korkusunu pek modern ve llıni bir 
korku diye sanarak bunu ıneyda
na vurmaktan çekinmezler. 

Kimisi eldivensiz sokağa çıka -
maz, kimsenin elini sıkamaz. Ki· 
misi, kapının tokmağını tutarken 
ceketinin etetiyle dokunur.. Gi. 
deceği yerdeki yataiın mikropsuz 
olabileceğine emniyet edcmi)eceği 
için seyahate çıkamıyan, lılç bir 
yere misafirliğe &idemiyenler o
lur •.. Mikrop korkusundan evlene
miyerek ka§&rlllllDUf bekir kalan· 
la• hila vamı•. 

Büyük Putör, bulapk hastalık· 
lara sebep mikroplar uldutunu 
kepettikıen .ODl'a, o da mikrop 
korkusuna tutulmU§. Sofcada ça
talı, bıçağı, alevden geçirir, yiye· 
ceği ekmcgi bıçakla kazırınış. So· 
kakta bir hastanenin yakınına .:~
lince, karşı kaldırıma ıeçermiş .••• 
O büyük adam mikrop kor~ııımn.. 
dan dolayı ayıplanamaz. Çünkü 
kendisi mikropların yalnıa fena • 
lık yapanlarını ıörmüşhi. Sonra 
da J:'astör hekim değ.idi; mikrop 
ilmini kurmuştu. Fakat insan viı
cudünün mikroplara karşı uıüda. 
faası olduiunu bilmezdi. 

Onun zamanındanberi, onun 
kurdueu ılim çok ilerledi. 811' ke
re mikropların fenalarının yanın. 
da, iyileri de bulunduiu öğrenil
di. Sonra da insanın mikropsuz 
yaşaması kabil olmadığı meydana 
çıktı. 

Bilirsiniz ki, insanın banüla • 
rında şimdiye kadar görülen mik· 
ropların cinsi Z40 turlüdür. Sayı. 
larına kelince 128 bilyon, milyon, 
ınllyar değil onlardan daha Ustün 
bilyondur. Vilcudün başka taraf
larındakiler de başka. İnsan bu 
mikroplarla hoş ıeçinir, pekala 
yaşar, yahut insan mikroplara yü:r. 
vermedikçe, onlar insanla hoş ge
çinir, yaşarlar. 

Hastalık sadece mikrop demek 
değıldir. Mikrop vücude airdik· 
ıen sonra da, insanın ona karıa bin 
bir türlü müdafaa vasıtası vardır. 
Hastalıiın meydana çıkması için o 
müdafaa vasıtalarının kırılması 
lazımdır. Hastalık meydana çık • 
tıktan sonra bile insanın ıniidafa· 
ası tükenmiş değildir. Öyle olma
saydı, mikroplu bir hastahja tu
tulanlardan hiç birinin kurtula· 
maması lizım ıellrdi. 

Vikıi, mikroplardan hiç çekin
memek te, ııüphesiz, dotru olmaz. 
Fakat, mikroplan hiç aklından çı· 
karmıyarak, daima onlardaa ko
runmak, hayatını mikrop korkuai. 
le ıeçirmek te ifrata yitınektir. 
Uayatt.a sailık her weyde muvaze
neyle, itidalle olur. 

Dalma mikrop korkusu ile yap
yanlar için mühim bir nokta: Mik.. 
roplara karşı vücudün müdafaa va
sıtalarını zayıf düşüren ıeylerln 
en bü)·üklerinden biri korkudur. 
Mikrop korkusu vücudu mikrop. 
lann karpsında daha çabuk mat. 
h\p eder. 

- Beynelmilel Fhurston rek · 
lam şirketi. 

- Bir şartla çalışırım . Eğer ay 
lığıma mahsuben, bana peşinen 

bir şiling verirseniz. Kabul! Çün -
kü o da pek taze olmamak şartiy
le, kırk sekiz saattenberi son ye · 
diğim biricik bir yumurtadır. 

Öteki hemen çantasına e1 sa1 -
dı. "Buyurun! İlk 9IığI peşin ve • 
riyorum. Ve sizi yann l4arehane 
de beklerim" dedi. 

Fhurston yoluna devam etti 
İçinde bir ferahlık vardı. Hep kö
şede bucakta, birdenbire böyle ka
rarlar alıvermek suretiyle İngil -
terenin ve belki de dünyanın en 
büyük ilbat şirketini kurmmrtıı . ,,. 
K enuvay müessesede işleme • 

ğe başlayalı ancak üç ay ol
muştu. Fakat Fhurston taliine gü
venerek, delice almıı olduju ka -
rarda ne kadar haklı olduğunu an· 
lamıştı. Bu adama rast gelmekle 
bir define bulmuş oluyordu. 

Kenuvay durup dururken hiç 
beklenmedik bir anda dahiyane 
bir buluşla ortaya çıkıyordu. Bir 
gün Kenuvayın odasına gidip onu 
tebrik etti. Fakat yine duvarda a
sılı san saçlı kızın resmi bakışını 
tuttu. Kenuvaya "Bu kimdir ya · 
hu?,, diye sordu. 

- Ar Akademisinde rastladı-
ğım bir talebe. 

- Adı ne? 
Coila Kareyi 
- Lord Percy Kareyin kızı mı 

yoba? 
-Evet. 
- Peki bu işte bir aksilik sezi· 

yorum gibi, ne oldu! 
- Enteresan bir şey değil. Ka

ltibelidanberi devam eden o eski 
hikaye. Kızın babası çok zengin. 

Kızla ikisene seviştik. Kızı iste -
diın. Babası parasına göz dikmiş ol
duğumu sandı. Vermedi. Kızı da 
tehdit etti. Bir daha benimle gö . 
rüşecek olursa onu mirastan mah
rum edeceğini söyledi. Coila on 
dokuz yaşında. Uzun sözün kısası 
o gün bugün kızı bir daha görme -
dim. 

- Ben bu resmi staın almak 
istediın. 

- Satılık olmadığını size bir 
defa söylemiştim. 

- LCitfen bana bir kopyesini 
yapar mısın? 

- Peki yapayım. ,,. 
A radan bir ay kadar vakit geç-

ti. Kenuay o sabah cfaireye 
pek öfkeli geldi. Hemen Fhurston· 
nun önüne çıktı. Ona "resmin kop 
yeslni yapmakbium rica ettiniz. 

Fhurston Kenuvayı bir yana 
çekti. Bana hemen Lord Percy'nin 
resmini yapabilir misin? Diye sor
du. Öteki isteksiz isteksiz muvafa
kat etti. Aradan on gün geçmeden 
bütün Londra sokaklan, beşer al -
tışar insan büyüklüğünde ilanlar -
la doldu. 

Pancar surath, sert fırça kaşlı 
ihtiyann biri ağzını açmıf, 11An -
!ardan, "Haniya benim Hind har
daJım ?" diye bağırıyordu. 

Yine o gün öğleyin Lord Per -
ey idarehaneye bir şerapnel gibi 
girdi. Bağırdı; çağırdı, tepindi. 

İlanları hemen kaldınnız dedi 
Fakat Fhurston inat etmişti. Kal
dırmam da kaldırmam diyor ve 
başka demiyordu. Lord Percy işin 
zorla bitmiyeceğini anlayınca is -
ter istemez tavır değiştirdi. Mese -
le ancak pazarlıkla faslolunabile • 
cekti. Pazarlık neticesindeyse Coi
la Kenuvayla evlendi. 

1 Zongu!dakta Yeni 

Bir Resmt Bina 
Zonguldak <TAN) - Hususi idare 

muhasebe dairesi, kiralık binalarda 
oturmaktan yakında kurtulacaktır. 
Bu maksatla hükumet konagı yanın
da, bu sene 100000 lira sarfilP. büyük 
ve asri bir bina yaptınlmaktadır. 

Üst katı on oda ve büyük bir salon
dan ibaret olacak ve muhasebe dai
resine tahsis edilecek, alt katı cia 
güzel bir lokantayla gazinoyu ihtiva 
eyliyecektir. 

Muhasebe müdürü Ethem Ruhinin 
asli maaşı 45 liradan 55 e ~ıkanl
mıştır 

Bergamada Bir Şaki 
Öldürüldü 

Izmir - Uç senedenber; Bergama 
havalisinde adam öldürmek, ev ba• 
mak ve yol kesmek gibi oır kaç va
kası olan l!şkiya Hamza, Sergama
nm Kesikboğaz1 cıvarında bir müsa
deme neticesinde öldiirülmüştiır. 

Paıaköyünde Kız Kaçırma 
Çanakkale <TAN) - Paşaköyiın

den Niyazi kızı Mukaddes Şen, ni
nesi Ayşenin evinde yatarken bir ta
arruza uğramıştır 40 yaşlannda Ah
met oğlu Mustafa Bakırlı, Aşık oğlu 
Halil, Hilmi, Ahmet oğlu Muharrem 
ve kadın kıyafetine giren Raşit oğlu 
Fahri Oner kapıyı kırıp içeriye gir
mişler, Ayşenin boğazını sıkmışlar, 
Mukaddes Şeni de ı;orla kaçırımşlar
dır. 

Mütecavizler, Hu unköy:.indc bulu
nup tevkif edllmlşlerdir. 
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Alma ya .. i alya 

Askeri it ifakı 

.Çl 
(.Ba~ı 1 incide) cı rolünün timsalini gösteriyorsunuz. 

ni görmüş oluyoruz. Avrupanın ol - Serginizin mükemmeliyetinden do
gunlaşmasından asırlarca evvel siz layı sergi heyeti reisini tebrik cde
medeniyetinizin olgunluk çağına gel rim. Bu serginin Amerika halkını 

miş bulunuyorsunuz. Bugün de her büytik demokrat milletinizle daha 
sahadaki terakkinizle bizi hayretlere büyük bir anlaşma içinde kaynastı
düsürmektesiniz. racağına eminim. Bununla milletler 

Son 15 )ıl icinde ilhamkur Ata- arası sulh ve anlaşmaya büyük hiz
:tiirkün ve bugün İsmet İnönii - mette bulunuyorsunuz. Birleşik A
nün önderliği altında Amerikan merika devletleri namına Türkiyeyi 

• halkının aziz prensipleri olnn en samimi surette selamlarım." 
sulh, terakki ve demokrasi pren
sipleriyle yepyeni bir millet ya • 
rattınız. 

Pavyonumuz beğenildi 
Bundan sonra sergi namına Reis 

Whalen, nutuk sc)yliyerek Türk mu
vaffakiyetini tebarüz ettirmiş ve 
sergi gayelerinin tahakkukunda 
Türkiyenin büyük hisse ve rol aldı
ğını anlatmı~tır. 

Misafirlerimiz devlet pavyonu
muzda Türk inkıliibrnın sembollerle 
ve fotomontajlarla ifade tarzını hay
ranlıkla karşılamışlardır. Diğer pnv
yonumuzun mimarisi, tertibatı müze 
eşyamız çok beğenilmiı.tir. 

(Bagı 1 incide) 
siyasi mahnfilde değil, bütün Italyan 
efkarı umumiy•:?sincc de büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Iki memleket arasındn siya!>i ve 
askeri bir paktın imzası fevkalade 
bir hadise olmayıp iki milletin mu
kadderat birliğinin tabii bir neticesi
dir. Milanodn verilen kararların bü
tün teferrüatını tesbit jı;in etraflı 

mlizakereler yapılacnktır. 
Yine siyasi maiıafilde surnsı kayde 

diliyor ki, dernkı·ptik memleketlerin 
pazarlık usulleri ş:nırli aktedilen an
laşmalar üzerinde hiçbir tesir yapa
maz. Bu anlaşnınl:ır Ttalyrn ve Al
man genel kurmayları ra::ımda sıkı 

bir iş birliği kurmaktadır. 
Bir Berlin gazetesine göre 
Diğer taraftan Berlind<? ~ık:ın 

Deutscher Dienst gazetesi, .t::ılya i
le Almanya arasınd.1 siyasi ve aske
ri bir paktın imzasını m.~vzuubohis 
ederek diyor ki: 

T N 

E o o i 
• z e e 

1 

Biz Amerikalılar sosyal terakki -
nin süratine nlışmıstzdır. Fakat o•ı 
beş yıl içinde Turkiye cümhuriyeti -
nin bu sahadaki sürati bizi hayret \'e 
takdirler içinde bırakmıştır. Umumi 

.heyetinizin biıtün mekanizmasını on 
beş yıl içinde değiştirerek bugün de
mokratik devletler kardeşliğine 

girmiş bulunuyorsunuz. Bilhassa ka
dınlığın umumi hayata girmesini t~
min etmekle, harf inkılabı gibi hare
ketlerle Türkiye, dünya milletleri a
rasında büyük terakki adımlarını at
mış bulunmaktadır. 

Amerikanın resmi hayatını, fikir 
ve iktısat varlığını temsil eden bine 
yakın şahsiyet pavyonumuzda Türk 
yemek ve içkilerinden mürekkep 
öğle yemeği yemişler, ikram edil~n 
sigaralamnızı beğenmişlerdir. 

"Bu paktın tarıh; bir ehemmiyeti 
olacaktır. Bu, Hitleı le, l\'.Iussolini si
yasetlerini idam0 ettıreceklir. Ayni 
zamanda Alm:ın ve Jtalyan milletle
rinin duygularına ·ıe l.lZiınlerine dr. 
tamamile uygundur. Fuarda gece tenviratı 

Her sahada yeni ikiısndi vnrlrk
Jnr ynrnttınız. Bugiin Amerika 
müstehliki için Türk tütiinii, inci
ri, Jınlısı, tiftiği, en yiUcsek kalite-

nin alametidir. Buna mukabil A
merikanın mühim miişterilcrindcn 
biri bulunuyorsunuz. Bu tcrakki
nize \'erdiğimiz ehemmiyet dob
yısiledlr ld hi.ikl'ıınetinizin bize 
''erdiği bina ''e sergilerden dolayı 
minnettarlrk duyuyoruz. 
Türk devlet binasında Türkiyc.-nin 

Asya ile Avrupa arasındaki bağlayı-

Bundan başka misafirlerimzin 
hepsine burada hazırltınan albüm ve 
broşürlerden koleksiyonlar hatıra o
larak verilmiştir. Bu gibi merasim
ler az bir zaman sürdüğü halde bu 
toplantı samimi bir hava içinde saat
lerce deva metmiştir. 

Bu merasimde buraya gelmiş 'Ju
lunan 40 kişilik Türk turist grupu 
da hazır bulunmuştur. 

Diğer taraftan bu p::ık~. Alman ve 
İtalyan hükiımetler111in •nüşterek ar
zularının ve iki millet arasındaki te
sanütten kasten ,::üphe etmek istiyen 
ecnebi m::ıtbuatmın uydurma ncsri
yatını da kati olarak tekzip etmekte
dir. 

lzmir, (TAN) - 9J9 !zmir fuıırı
nın şimdiye kadar açılnnlarının en 
muhteşemi olması için çalışılmakta
dır. Bu sene iştirak eden devletler sa
yısının artmasile de hakiki beynel
milel kıymetini de jktisap eylemiş 

bulunacaktır. Fuarda,,henüz kati ol
mamakla beraber, Bulgaristan dn da
hil, bütün Balkan devletleri yer a-
lacaktır. 

diyen yer nltına alınmaktadır. 
Fuar komitesi, bu sene Fuar ve 

Kültür parkta elektrik sarfiyatının 
iki misli olacağını, elektrik şirketine 
bildirmiş, şirket tc bu cereyanın te
mini için, ancak fabriktfda yapılacak 
tadilatla mümkün olul-ağı cevııbını 

vermiştir. Bu sebeple Nafıa Vekale
tinden yeni tesisata müsaade edilme
si istenmiştir. 

• zg 
• 
ın 

deki lhti ~ifın 
··zakereler 

1talya ve Alma':lya. Mfüınoda bu 
paktla İngiltere ve Fransanın mih
ver memleketlerıne karşı 'llnn teca
vlizf çenber siyasetini? kati bir darbe 
indirmişlerdir. Pobnya Harici"IQ N&
zırı Bc.-ck'in nutku çember ~'.raseti
nin hakiki hedefl~rine dair Alman
yanın kanaatlerini değiştiremPmiştir. 
:\iilanoda, siyasi iktısadi ve askeri 
çember teşebbüslerine karşı :.t•)ymak 
yolunda en knti ndım atılmıştır. Itnl
yan - Alman paktı harp kundakçıla
rının tehlikeli teşebbüslerine karşı a
şılmaz bir kaledir." 

Sovyet Ru~ya, İngiltere. Almanya, 
Folonyn, Stıdabnt devletleri, Mısır, 

Filistin, ltalya, Belçiko fuara iştira
ke karar vermişlerdir. Fransanın da 
bu hususta bir karar alması beklen
mektedir. 

Fuar sahasında hnzırlıklnra devnm 
edilmektedir. Yeni pavyonların !nşa
sına başlanmıstır. Bu yıl elektrikte 
yapılacak tenvirat v~ ışık oyunları 

çok güzel olacaktır. Tesisat mütema-

Komite, bu sene fu11r için hariçte 
yapılacak propagandaya azami ehem
miyet vermiştir. Milyonlarca seyya
hın ziyaret edeceği Amerika, Nev
york fuarının kiiçük bir maketi ve 
gerek lzmir şehrinin tarihi kıymetı, 
tabii giizelliklerl. ger.:?k İzmir fuarı
nın ehemmiyeti hakkında gayet iyi 
tabedilmiş, değerli malı':matı muhte
vi broşürler gönderilmiş ve tevzie 
başlanmıştır. 

(Bn!=ı 1 incide) 
Polonya matbuatı gerek bu bcya· 

natı, gal'ek Ukrayna m1ntnkalnrının 
hava mudafna i3 ikrazına mi.1hiın 

meblağlarla iştirak etmiş olmniarını 

Ukraynalıların Polonya devletine 
karşı olan hareket!crinde mühim bir 
değişiklik suretinde telUkki etmekte 
ve bunun da sebebi Almanya tarafın
dan takip edilen siyasetin Ukrayna
!ıları müteessir etmi~ olduğudur" de-

1

1 

mektedir. 

* ltalyan gazetelerine göre 
Bugünkü İtalyan gazeteleri, Ro

ma - Berlin mihveri devletlerinin da
imi surette ibrazdan hali kalmamış 
oldukları samimiyet ve adalet saye
sinde beynelmilel vaziyetin müsait 
bir surette inkişafının ümit edilebi -
lcceği mutalcasını ileri sürmektel:lir· 
ler. 

Binnetice, Almanyanın itidali ve 
Polonyanın realizmi sayesinde Al • 
manya • Polonya meselesinin halli 
mümkün olabilecektir. 

Noce d'İtalia gazetesinde \Tirgi -
nio Gayda, bu münasebetle şu nok -
talara işare1: etmektedir: 

1 - Danzigin iıHbcti bizzat şehir 
sekencsi taraf rndan tayin edilmek 
gerektir. 

2 - Almanya ile Polonya arasın
da muallak bulunan meseleleri 
halletmek için Almanya ile yeni -
den miizakerclere girişmek Po -
lonyaya aittir. 

Gayda, netice olarak, Fransa ve 
İngiltereyi Varşova hi.ıkıimetini Ber 
lin hükl'ımetine karşı hasmane bir 
tavır takınmağa teşvik etmiş olma~

la muahaza ieylcmektedir. 
Varşova, 7 (A.A.) - Pat ajansı Po

lonyada Almanya aleyhinde nüma
yişler yapıldığına dair Alm'an mPn
balarmdan verilen haberleri tekzip 
etmektedir. 

* Varsova, 7 (A.A. - Hava mii-
dafaası için toplanan iane kayıtları 
kapatılmıştır. Muvakkat rakamlara 
gore toplanan iane yekunu 400 mil • 
yon Zlotiden fıızladır. 

Japon matbuatına göre 

Japon matbuatı Polonya hariciye 
nazın Beck'in nutkunu mevzuul:>ahs 
ederek Polonynnın aldığı vaziyeti 
mantıksız bulmaktadır. 

Asahi Simbun gazetesi, Danzig'in 
Almanyaya iadesi ve koridordan blr 
Alman yolu yapılmasının P~lonyn-

Sulh 

1 
• 
1 

• • 1 1 
Londra, 7 (A.A.) - Taarruz

larn kar ı bir mukavemet teşki
ltit ı \"iİcude getirilmesine rl air 
İngiltcrcnin Sovyet teklifine 
mukabil ccvahı dün aksam 

losko\•adnki İngiltere Büyük 
Elçisine giinderilıni tir. 

Bu hııbcri teyit eden resmi 
mnhafil, İngiliz Büyiik Elçisi
nin l\lolotofla en kısa bir müd
det içinde görüşeceğini bildir
mektedir. 

nın mevcudiyetini tehdit ctmiyeceğı 
ni çünkü Polanyanın iktısndi ve ırki 
menft:ıatlerlnin garantisi Alma'll} a 
tarafından vaadcdilmiş olduğunu 

ynzıyor. 

Nişinişi gazet~si de şarki Pruı;yR· 
nın Almanyadan ayrılmasının ve ko
ridor tesis edilmesinin coğrafy::ı ve 
ırk bakımından bir şuursuzluk teşkil 
ettiğini kaydetmektedir. 

G 1enKo Ankaraya 

Geliyor 
(Ba§tarafı l incirle l 

radının miitcha sıs ihtiyntlan da 
siliıh altına çağnılnuştll". Bunlar 
bilhas a şimal mıntakalnrı ile ha7.t 
ndıılar h lkıdır. 

Potemkin Bükreş yolunda 

Sofya, 7 (A. A.) - Sovyet Harici-
ye komiser muavini Potemkin bu -
gun öğleden sonra Ankaradan bura
ya gelmiş ve başvekil ve hariciye 
nazın Koseivanofla yaptıgı uzun mü 
ltıkattan sonra kral tarafından kabul 
olunmuştur. 

Potemkin saat 22 de Bükreşe ha
reket etmiştir. 

• 
Dün Atinaya Alınan sanayicilerin-

den mürekkep bir heyet gelmiştir. 
Gazetelerin bildirdiğine göre heyet, 
Alman mensucatı için Yunanistnnda 
mahreç bulmak imkimlaruu nra§tr
racnktır. 

Londraya göre vaziyet 
Londradu, "Press Associ.at ion". 

MHtınoda n c11rcd\lcn tebliğ hakkında 

. öyle yazıyor: 
"Roma - Berlin mihveri siya (•t: 

şimdi yeniden teyit edilmiş bulunu
yor. Bunun İngiltere ve Fransa tara. 
fından sarfedilen gayretler neticesi 
olduğuna şüphe yoktur. Almanya ve 
İtalva bundnn böyle blitiin miin&se
betİerine hakim olacak oir askeri it
urak yapmışlardır. 

SATIŞLAR : 

on 

Piyasa 

a(ı'W' nan 

aziyeti 
Dlln piyasamız. 135 ton buğday, 

96 ton un, 30 to.1 arpa, 45 ton kusye
mi getirilmiştir. Yumuşak ekstra Po
latlı buğdayları 6 kuruştan verilmiş-, 
tir. Çavdar 4.03, arpa dökme Anado
lu 4.20, çuvnllı sarı mısır 4.27, beyaz 
mısır cuvallı 4.18, dökme mısır sarı 
4.14 - 4.15, çuvallı kuş yemi 5.33. ke
ten tohumu 10.20, ince afyon kilos1 ı 

500 - 550, kaba ııfyo!'l :i67.5 - ~·;s, 

kaba nohut 8.2'> kuru~tcın satılmıştır. 

İHRACAT: 

isann1 on 
Haftasondı:dd ihraca t 
Nisanın son haftnsı içinrlc şehri

mizden yapılan ihracat 195 bin 
liraya baliğ olmuştur. Bu malla
rın 181 bin liralığı tiftık, keçi kılı. 

muhtelif deriler, ceviz kütuğü. ceviz, 
barsak. tütün ve kııru meyvn olmak 
üzere Almıınyaya, 1306 liralığı lta1-
yaya kuş yemi ve kitre, llolandayn 

1850 liralık kepek, Belçikaya 3599 li
ralık kepek, Fransnya 3472 liralık 

fmdık, Yunanistane. 1500 lirnhk taze 

Bilhassa şurasını kaydetmek la
zımdır ki bu tebliğde mihver devlet
lerinin sulhcü niyetleri ehemmiyet
le beyan olunuyor. Hatırlardadır kı, 
bundnn birkaç gün evvel Chnmbe-·
lain Avam Kamarasında yaptığı be
yanatta İngilterenin bir ademi tecı>· 
vüz paktı yapmak için Almanya ilı:
müznkereye hazır olduğunu bildir
mişti." 

Son haftanın piyasa vaziyeti şüylc balık. Danimar~nyn ·~~cm liralık fın-
geçmiştir: • ' 

Gaydanın bir makalesi 

dık içi. Ameriknyı:ı 2304 liralık iç 
fındıktır. 

Ingiltereye mayısın birinci gi.inün· 
den itibaren tiftık, Mikset, kitre, kum 

Giornale d'İtalia gazetesinde yaz-
dığı bir makalede Gayda, Riblıen· 

trop - Ciano mülakatı esnasında yal· 
nız Alman - İtalyan münnsebctl~ri
nin değil, ayni zamanda Almanya ile 
İtalyayı allıkadar eden bütün mese
lelerin görlişüldüğiınii söylüyor ve 
Mil:lno mülakatının iki memleket R· 

rasındaki tesanüdü takviye edeceği·· 

BUÖ DAY: Bu hafta !~inde topr:ık mnh
sullcrl ofisine 470 ton, plynı:n.va 200 +nn, 
Umanlardan 425, Trakyadnn on ton buF,
duy, Trııky~ıdan ayrı<"n 330 ton çn\•dnr, 
Anadoludun 45, Tr::ıkyııdıın 73, limanlar- darı, ltalyaya, çavdar arpa, kepek, 
dan 25 ton ıırpa gelmlı, ayrıca 212 ton ıın 
gelmiştir. kuş yemi, Almany~ıya yün ve ipek 

Toprak ofisi fiatlarıncfo değişiklik olma- halı, fnsulyc, barsak, balık konserve-
mıştır, Ofıs her gUn 300 ton miktarında 

piyasaya mnl ıırzetmcktc, PolnUı gi'!>i 
ekıt.rr.lnr aranmaktadır. 

ÇAVDAR: Pıynsa gevscktlr. S::ıtışlrır 

Trnkyadn vapura teslim şnrtllc satılmak-

ni yazıyor. tadır. 

Paris gazetelerinin görüşü ARPA: Avrupa piyl'l!'lalnrınila fültların 

Paris gazeteleri İtalyan diploma- düşmesi ihracat için talepleri nz.altınıştır. 

sisinin çıkılmaz bir vaziyete dı.işmüş Fıatı: 4.15 para aralarındadır. 
bulunduğunu ve yegnne selamet iı- MISI R: Almnnyndnn Tiırk mısırlıırına 

tesblt edilen flatlnrın artması, piyns:ınııza 
midini Polonya ile Almanya arasın· tesiri devam r.tmektedlr. 
da hakemlik yapmakta gördüğünii Ti FTI K: Bu hafta içinde 325 balya mJK-

tebarüz ettiriyorlar. tnnndn Esklhisar Ankara vlH\yctl malın-
Figaro diyor ki: dan satılmıııtır. Yeni ihracat talepleri bu 

"Eğer İtalya Polonyayı ter"<c· ı miıddet içinde vuku bulmamıştır. 
dccek olursa ()tcdcnbcri Tuna hav YAPAK: Bu hafta (2300) balya sntıl

zasındn ye Balkanlarda tesis el- mıştır. Gerek Anadolu, gerekse Trakya 
ınck istediği İtalyan niiftızu malı· cins m llarına piynsarnızda talep mevcut· 

1 kt B l.t ı , s'ı ·nsct· 
1 

tur, alıcı lhrııcatçı ve yerli fııbrikıılardır. '\'onca ır. u, a ~an ~ ı • 
~in hir hnynt ve meınııt mescle'Si· K EÇ 1 K 1 L.I: Kırım malları hlzııtnrındıı-

ki fiatııırda aranmaktadır, tabak ın::ılları-dir." 
Populairc gazetesi de şöyle diyor: 

"İtalyan matbuntı, Berlin - Ro· 
ma mihverinin dayundığı tc_cıı, li t 

kaidelerini bozmadan İtalya ilC' 
Polonya arasındaki miina ebotlt-
ri idame için delı şetli bir muvaze
ne gayreti sarfctmek tcdir. Şura!'ıl 

kaydedilmek lazımdır ki tecavüze 
karşı u mumi mukavemet imkan· 
lan nrttrğı ni!;bcttc iki diktatörllik 
arasında ıncnfnat ve giiriiş ayrı

l ıkları da artıırnktndır.'' 

Mussolini bir nutuk öyliyecek 
Mussolininin 14 mayısta '):'orinoyu 

ziyareti esnasında miihim bir nutJk 
söyliyeccği, siyasi mahCiUerde beyan 
edilmektedir. Duçe, bilhassa Fran • 
sız - Italyan münasebetlerinden bah
sedecektir. 

* Alman orduları kumandnnı Von 
Brautchisch, dün Italyan Afrikası 

müsteşarı Teruzzi ile Bahriye müs
teşarı Cavaguariyi, ordu erkiını har
biye reisi Mareşal Bodogliyoyu ve 
faşist milisleri erkanı harbiye reisi 
General Pruss~·rı ziyare etmiştir. 

si, mısır, iç ccv!z, tütiin, kuzu derisi 
ve deri kırıntıları ile yünlü pnı;uvra. 
Fransaya zerdovl tlerisi, kendir. Yu-
nanistana kaşar peyniri, Mısıra ağaç 

dcsteresi, Mac:ıristnnn kuzu derisi, 
ve Ameriknya yenı ticaret anlaşma
sının hükümlerine ttıbi 01nrak ilk bir 
parti halı sa tıl:nı. tır. 

na lhracııt h;ln talep yoktur. Kırkım, 47-50, 
tabnk, 18-20. 

Yeni Mahsul Tiftik 
Bu senenin yeni mahsul tirtiklerin

den 350 balyalık büyük olr parti Es
kişehir mm takası malı kilosu 110 ku· 
ruştan ihracat için satın alınmıştır. 

Trakya ve Çanakknl~ ınıntaknlnrının 
yeni kırkım yapakları piyasamıza ge· 
tirilmektedir. Bu mallardan dahi dun 
kilosu 60 kuruştan ihracat ıçin 45 
balya satılmıştır. Tıftık ve yapak pi
yasalarında normal şekilde mu :tmc 
leler devam et:nekcedir. 

Aı Hayva n Geliyor 
Son günlerde Mezbahaya az hay· 

van getirilmiştir. İki günlük müru
dat 111 karaman, 150 dağlıç ve 31i kI· 
vırcık koyunu ae 4539 kuzudan iba
rettir . Bütün Anadoluda kırkım baş
lamış olduğundan, hayvan scvkiyatl 
bu yüzden azalmı t ı r Plynsaya bır 
miktar da oğlak getirilmiştir. Bazı 
kasaplar oğlak etlerini kuıu tsmile 
ve kilosu 35 kuruştan satmaktad ırlar. 
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A karag··cü 2 - 1 

Mağlup Oldu 
~ (Başı G ıncıdG} 

Bundan evvel yapılan ·•ıaçta be
rabere kolan bu iki takım karşı· 
!aşması çok güzel lıır oyundu. son· 
ra Hilalin galıbiyeti ve Vcfarıırı 
ta~fiycye uğramı:ı.si!c k11pandı. 

Hakem Nuri Bosutun idarcsin· 
deki maçta tn!<ımlar ~u kadrolar' 
sahaya çıktılar-

Hilal: Murat - Koç o Muammer· 
Cevdet, ZeynPI, Bek~r - Lutfi, 13 • 
kir, Hakkı. Rııstem. Yıısuf. 

Vefa. Azad - Karabet, Lütfi - 5·ı 
leyman, Hakkt, Şükrü - Necıp 

Muhteşem, Gazi, Sullli, Adnan. 
Oyun kar .. ılıklı hucumlnrln ba<

ladı. Oyun ilk yirmi d:ıkiknd:ı mtı· 
tevazın geçti. Yirminci dakikadan 
itibaren oyuna Vefa nl'ıkim olnı:l· 

ğa başladı ve Su:hi bir hıiC'umds 
Muradın hatnstndaıı istifade ede · 
rek takımına ilk goUı knzandırd•· 

Vefanın goliindcn beş dakiki! 
sonra Llıtfi. Hilalin b"rnberlik ss· 
yısını kaydetti. Hil5llil~r bu he· 
r::ıberlik go!iınden sonra daha can· 
lnndılar ve i.isthste hlicumlar yap· 
tılar. Bu canlılık çok geçmeden sc· 
mercsini verdi. Hakkı beraberli~i 
bozan ikinci Hilal golünü de yaptı 
ve devre de 2 - 1 Hilfılin lehine ne· 
ticelendi. 

ikinci devrcy~ her iki takım dn 
çok canlı başladılar. Fakat Vefa, 
daha ağır basıyordu. Hilfıl müda· 
fansı güzel bir oyı.mln gol kaydı· 
na mani oluyordu. Vefalılar bir tar· 
lü beraberliği temin edecek gol kaY 
dedemediler. 

Nihayet 30 uncu dakikada H:ık
kı Hilale ilçüncli goHi de kazan -
dırdı. Bu üçUncü golden sonra Ve· 
fnltlar çok calı~tıl:rr. Ancak bir gol 
kaydedebildiler. 

Bütün gayretlerine rağmen mnr-
lıiblyetten kurtulamadılar. Maç. 
3 -2 kapanarak milli kGmc takımı 
Vefn, Hilal karşısında tasfiyeye uğ· 
radı. 

Barııtgücü sahasında 
Diın Barutgüci.i alanınd~ yapı· 

lan maçların neticeleri şunlardır· 
Sirkeci idman yurdu ile Barut· 

gücü B takımları nrııc;ındaki maçı 
2 - O Barutgücu ka·tanmu,tır A tn-
1'.1ml n maçınaa uu D nı ., ........ tr :ı:~ 

galip- gelmiştir. Şişli ve Şehremi
ni hnlkevi takımları ıı.açınLl::ı dıt 
5 - O Şehremini halkcvi ~aliıJ g •!· 
miştir. 

lzmirde Güreş 

irincil ~ leri 
lzmir, 7 (A.A.ı - Greko .Romen 

güreş birincilUcleri bug1i11 gıızide bir 
davetli kütlesi ôniınde Doğnnspor 
klübünde yapılmıştır Neticeler şun
lardır: 

56 kiloda Uçoktaıı Tnlılt, 61 kih 
da Alsancaktan Şefik. 66 kiloda Al
sancaktan, Feridun 72 kilo D. spor · 
dan Tahsin, 79 kiloda Doğanspnrdıın 
Hasan, 87 kiloda Yamanlardan Musa. 
rakiplerini yenerek sikletlcrinin şam
piyonlan olmuşlardır. 
Ağır siklette Doğ.ınspordan Meh

met rakipsiz olarak oirinci iliın edıl
miştir. 

Ariantinde Ahnan 
Tedbiri r 

Buenos - Aires, 7 (A.A.) - Arja'l
tindeki nnsyonal sosyalist njanlıın· 
nın tahrikatı sebebile Arjantin ik 
Almanya arasındaki siyasi münase
betlerin kesilmek üzere olduğu t"k· 
zip edilmektedir. 

Müfrit hareketlerin memleket içın 
teşkil ettiği tehlikeyi önlemek lçın 
bir kanun hazırlanmaktadır. Bunun 
haricinde hiçbir tedbire tevessül o
lunmuş değildir. 

Ma nisa Köyl rinde 
Tetkikler 

Manisa. CT/""'l ı - Halkevimi1.c 
mensup 45 kısilı':t bir kafile, EğriKöy, 
Tcvfikiye, lhs niy..? ve Sünbüller koy 
!erinde bir tetk lt r>ti-;i yapmışlardır. 
Evin bandosu cb gczıye i~tlrak et• 
mlş, köylerde ih i nclar. dilekler tes
bit olunmuş, kP.Glcdeki doktor, bay· 
tar ve ziraatçiler. kendi s:ıhalnrı da
hilinde köylüye müfit olrnoğa çalıs
mışlardır. Fakir köyler~ pP.trol, kib
rit, sabun, tuz, okuma odalanna dn 
kitap ve gazete verilmiştir. Bu ara
da, eski "Ege" kalesi harabeleri ü
zerinde muhtelif etiitlcr 'le y~pılmıs
fır. Dönüşte, Kilçük Cih-ınpasR ~if -
ligine u~ranılmıc:. orndaki mod rn 
teknik ve çalışma gözden gcçirilmi!o;
tir. 

, 
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Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
8 Mayıstan 15 Mayısa . Kadar Muhtelif Hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkı§ 9ün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de {Tarı), 
Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımm-

Bartın hattına 

İzınit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Knrabign hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

dan. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de <Ul· 
gen). Sirkeci Rıhtımından. 

_ Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 
Tophane nhtımından. 

_ Her gün 8.45 de (Sus) sistemi vapudard:ın 
biri, Cumartesi ayrıca 18.30 da (Marakaz). 
Galata rıhtımından. 
Paza1'esi, Çarşamba ve Cuma 8.15 (Mara
kaz). Ayrıca Çarşamba 20 de (Ulgen) ve 
Cumartesi 20 de (Antalya). Tophane rıhtı 
mmdan. 
Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh-
tımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 
Not: Cumartesi postası yaz tarifesi mucibin
ce Dikili'ye kadar gidip döner; Izmir'e git-

mez. 
İzmir Silr'at hattına - Pazar ıı de (Ankara), Galata rıhtımından 
Mersin hattına Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da {Güney

su). Sirkeci rıhtımından. 
NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malUmat aşağıda tele

fon numaları yazılı acentelerimizden öğrenilir. 
Karnköy Acenteliği Karnköy, Köprü başı Tc1: 42362 
Galata Acenteliği Galnta, Deniz ticareti 

Sirkeci Acentelitl 

:Müd. binası altında Tel: 40133 
Sirkeci Yolcu salonu Tel: 22740 

(3168) 

...................................... --; 

T. C. ZiRAAT BANKAS 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat n:ınlmsıncla kumbaralı ve ihbart;IZ tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ~ekill'cek kur'a ile aşağıdaki 

ı>lann göre ikramiye dai:>'ltılncaktır. 
4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Lir:t 
4 ,, 500 ,, 2,000 n 

4 ,, 250 ,, 1,000 " 
40 ,., 101) ,. 4,000 " 

100 • 51> " 5,000 " 
120 ... 40 " 4,800 ,, 
160 .. 20 ,, 3.200. ,. 

DI.KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene fç1nde 50 lıradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığ_ı takd~r~c •"OA 20 fazlasiyle verilece~tir. 
Kuralar sencdt~ 4 defa, l Eyhıl, 1 Dırıncıknnun, 1 Mart ve 1 Hazmın 
tar'hlcrindc çekilecektir. 

Türk Hava Kurumu 
• 

ncı TERTiP 
PiYANGOSU 

27 
B U Y U K 

Birinci kfide: 1 l/Mayıs/1939 dadır. 

BUYUK iKRAMiYE: ~o. o o o LIRADIR ••• 
Bundan bafka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 

(ZO,OOO ve l0,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
yeni tertip bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 

S. d p· nun mesut ve bahtiyarları aruına girmi olur-
ız e ıyango 

unuz. 

TAN J 1 

'r~~==:ı1r 
TORK ANONiM ŞiRKETi 1 

af6 T~SiS TAR•Hi 1863 1 
5* Statıilrri ve Türki,.e Cümhuriveti lle münakil mulca11elenamesi 
gxr 2292 Numarall I0/6/ 1933 tarihli kanımla tasdik edilmiştir 
~m r 24/6/ 1933 ı.mh!ı 2435 Numaralt Resmi Oazeıc J 

1 
Sermayesi: 10.000.000 inglllz Lirası 

ıhtlyat a~çesi: t 250 000 lngillz Lirası 
~ . . 
a~ı Türkiyenin başhca Şehirlerinde 
9 PARİS. MARSILYA ve NIS'de 

LONDRA ve MANÇESTER'dc • 
MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, lRAl<, FiLiSTiN 

aüi ve MAVERAYI ERDÜN'dc 

~H Merkez ve Şubeleri 
~ VUGOSC.AVYA, 'RUMANYA, YUNANİSTAN. SURiYE. LÜBNAN 
3 ve HATAV'da 

9 filyaJleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirlerı varcur 

1 
~ 
m 
~A 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları l<üşadı. 
Tıcarl krediler ve vesaiKli krediler kilşadı. 

Türkıye ve Ecncbı meınlel<ctler üzerine keşide sencdaf is~onfosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emlaa üzerine avans. 
Scncdaı tahsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
l<asalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarite ( l<umbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açıhr. 

·m~~~~~~~~~~ 

l Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme llCinı 
Kayseri C. H. P. ilyönkurul Başkanhğından: 

1 - .Eksiltmeye konulan iş, Kayseride yapılacak Halkevinin sathıze
mine kadar temel hafriyatı ve inş atı yapılmakta olduğu cihetle sathı 
zeminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye ko
nulmuştur. İnşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi '127749) liradır. 
Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar yapılan temel hafriyat ve inşaat 
keşifnamedeki nisbet üzerinden tenzil edildikten sonra geri kalan kıs
mın heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
A. B. - Eksiltme şartnamesine ek §artname 
B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri Genel şartnamesi 
D - Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli; metraj cetveli 
~- .. ._......__..- -·--h• 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri Parti başkanlt
ğında görebilirler. 

3 - 29/Nisan/ 939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye 
konulan bu kurağın ihalesi 18/Mayıs/939 perşembe günii saat 11 de v.;. 
layet Parti merkezinde İlyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa Müdürlüğünden alın

mış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası vesikasını ibraz etmesi ve 
bir mühendis veyn fen memuru istihdam eylemesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gün ve santten bir sant evve

line kadar Parti başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta-
da vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3003) 

111il1111'1 

s ç E 

Saçları besler, köklerini kuv\'ct-
lcndirir, dökülmesini önler, kepek
leri giderir. 

JNGILIZ KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoğlu - Jstanbul 

.;· öeylet~D~m)ryo~ıaif .~jfimanJan iŞ.Jetme ~ .. .idaresn.ıariıaiı ;; 
- - -- ... - -- - - . - "" -~ - ... ~~ ,.. ~ - - ... - - -·---- ___._ - ~· ·. __,~~ . 

D vlet Demiryolları 9 lşletm Müdürlüğünd n : 
Sirkeci - Edime ve Klrklnrcli kıSlmlannda Banliyö ve dahili yolcu 

trenleri ile beynelmilel ... emplon ve konvansiyonel trenlerinin seyrüse
fer tarifeleri 15 Mayıs 939 ıarihmdcn itibaren değiştirilecektir. Yeni 
tarifelere ait afişle" İstasyonlara asılmış ve cep tarüeleri satışa çıkarıl-

mıştır. 

Fazla tafsfüıt için istasyonlnra müracaat edilmesi rica olunur. (31521 

* Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 ton tasfiye edilmi pamuk yağı 
17/5/ 1939 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'dn 
İdare binasında satın alınncaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1260 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydnr
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, İzmirde Mağaza Şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2993) 

•-IZMIR PAMUK MENS CAT. 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Otedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 

Pamuk Fiatlannın yükselmesinden dolayı yeni Satı§ fiatlarımıza 
Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere asağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 715 Krş. 

4 ,, ti " 7 5 " " ,, IJ 645 " 
5 ,. ,, Değirmenli 90 ,, ,, ,, ., 810 ,, 
5 ,. n ,, 85 ,. ,, ., " 770 ,, 
B ,, ,. GeyJk1i 85 ,, ,, ,, ,, 765 ,, 
8 .. ,, ,, 75 .. ,, ,, " 695 ., 
9 ,, ,, Tayyareli 85 ,, ,, ,, ,, 695 ,, 
9 ,, ,, ,, 75 ,, ,, " ,, 630 " 

11 ,, ,, Köpekli 85 ,, ,, ,, 670 
" " 11 u ,, Leylekli Astar 90 ., ,, ., ,, 630 ,, 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka 
rıdaki sntış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambnlftj masarifı 

müşteriye aittir. 3 - Yukandnkf satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 
<;uretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs

tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara 
dadır. '-------~~~~~~~~~ 

MUTU 
Sara 1 arı , 

ve Neşe 

Kaynağıdır 

--

l34 .25 

23.-

23.37 

1.38 

35.30 
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Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanlann kalbine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENUS ÇAM KOLONYASI nın formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 
UMUMi DEPOSU : Nureddin Evliyazade, Alat Ecza ve 

Itriyat deposu, İstanbul 

Lüks transatlantik vapuru 
Mayısın 19 da 

Pireden Newyorka 
doğru seferine başlıyacaktır. 

Yolcu ve emtiai ticariye kabul o
lunur. Fazla malUmat için Galatada 
Salon Caddesinde No. 141 K. Siskidi 
vapur acenteliğine müracaat oluna-

------------------·------' bilir. Telefon: 42612 

............................................ 
GENÇLER! 

Sizi en fazla düşündüren Ergen
liklere (Yüzünüzdeki sivilceler) e 
karşı yegane çaresi olan VIRO
ZA'yı bir defa tecrübe ediniz, 
ve alacağınız neticeden hayret 
edecPksiniz. 

Yalmz iyi eder 
ve mikrobun yaşamasına, üremesine kat'i ve muhakkak mani olur. 

VIROZA, bir güzellik kremi değildir, mütehassıs kimyagerler ta
rafından fenni ve sıhhi bir surette imal edilen bir lnerhemdir. 

Her eczanede bulunur . 

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

I ~~ t:ıJ,e. 
~ v;:·;ı,..,. .. ~ .ecWz.... 
kF ~~ YERDE SA~l~kı" 

DEPOSIJ:GALATA • G 
SOKAK N'1 36 

............................................ 
1 Ş T E 

BRiYANTiN 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Başkanhğından: 
Fenerbahçe Stadyomunda yrptırılacak 11287,12 !.!ra keşif bedelli taş 

ihata duvar. ile 1129,23 iira ke~if bedelli mevcut duvarhıra tel r.ıuhaf:ıza 
tertibatı işleri şartname ve pro3esme göre pazarlıkl:ı eksiltmeye kvnul-
muştur. . 

Pazarlık 11.5.1939 per~cmbc:. günü saat 18 de Cağaıoğlunda C. H. P. 
binasında Beden Terbiyesi Istanbul Bölgesi Başkan!rğuıclan yapılacaktır. 

Ihata duvarının teminatı 1500 ve tel muhafaza tertibatının ~cminatı 
150 liradır. 
Taliplerin şartname ve r-rojEleri görmek üzere her !~n Böl~.? bürosuna 
müracaatları ilan olunur. (3156} 

Bir Kaıe 

BU BAŞ AGRISINDAN KURTULAYIM! •• 

~-----
, 

Siirt Belediyesinden : 
ı - Usulil dairesinde ilanı edilmiş ve Siirt belediye enciimeninde 

ihalesi yapılacağı tesbit edilmiş olan Siirt şehrine isale edilec~k suya 
ait eksiltmeye Nisanın Yirminci günü saat 11 re kadar talip zuhur et
mediğinden ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşif bedeli yüz yirmi bin lira olup 2490 sayılı kanunun 16 : 17 
inci maddelerine uygun yedi bin iki yüz elli liralık muvakkat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddı layık bulun
duğu takdirde ihale 20/ 5/ 939 gününe rastlıyan Cumartesi günü saat 
11 de Siirt belediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira 
mukabilinde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler 
imar heyeti fen şefli2ine Siirt belediyesine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (3035) 

R E V U E Saatini isteyiniz 
Oins, model ve Ciat hususunda diğer yiiksck 
marka saatlerle M U K A Y E S E E O 1 N l Z 

Kullananlardan BiR FiKiR EDINJNIZ 
işte o vakit niçin herkesin 

R E E 
Saatini tercih ettiğini anlıyacnksınız. R<!vuc 

saatleri tanınmış saatçilerde satılmnkturlır. 

DEPOSU: lstanbul, Galata, Kiirekçilcr, Manhaym han 
1 inci kat No. 6. Posta kutusu: 1248 

o 
anriııeprik 

Dil MACUNU 

kullanınız, lı:ız

zeti hoş, dişleri 
inci ~Yibi parla
tan KOJ...INOS'u 
dünyada mil· 

•lııiii:.Lf~~~::,..·••••••- yonlarca zevat 
seve seve kul-

lanırlıır. Tüpün muhteviyatı teksif edilmiş olduğundan uzun müddetle 
ihtiyacınızı temın eder. Büyük tüpü 40, küçük tüpü 22,5 kuruştur. 

Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatin 
kalitesi yüksek, mubayaa şeraiti faydalı olmalıdır. 

Türkiyede evsafının yüksekliğile şöhret bulan S I N
G E R saatleri bütün faydaları camidir. Çünkü di
ğer marka saatlerden ucuzdur, tasarrufu temin eder. 
Çünkü hayatınızda sizi başka saate muhtaç etmez. 
Çünkü on beş sene zarfında tamir parası vermezsi
niz. Tamir meccanendir. Saat alacağınız zaman 
S I N G E ,R saatini arayınız. 
Ceb saati Çelikten Ince 
,, ,, Kromdan Arkası Fantazi 
,, ,, Gümüşten ,. ., 

Lıra 25 
,, 22 
,, 30 

,, ,, Altın kaplamalı ,, .• ,. 32 
Iki kapaklı Gümüş ,. ,, ,. 30 

,. ,, Altın kaplamalı ,. ,, ,, 35 

SINGER SAAT MAGAZALARI 
lstanbul Eminönii, Tel : 21964. 

İstimlak dolayısHc mağazamız yanındaki dar sokağa naklolunmuştur. 
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Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu, Anafartalar 37 
_Bayi olmıyan ) ı-rlerde S 1 N G E R saatlerini satmak için bayi aranıyor 

r • 
Süt~üler Aleminde Bir Hadise ••• 

SÜT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmittir. 

Oiinaynın en sağlam ve en ucuz, 

M i E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

t"aslanmnz. lekelenıne7 ,.e bozul
maz. Yedek aksamı daima mev-
cuttur. ::\HELE nıakinalarmuza 

mahsus hususi yağımız gelmi~tir. 
Fiatı: diğC'r yağlardan daha tı<'UZ· 
dur. Anadoluda acenta aranmak-

tadır. 

Taşra Satış yerleri: 
Konynda Knşıkçı Necat., Erzunımda 

Neş'ct Solakoğlu 

TÜRKlYE UMUM DEPOSU: Jak Dckalo ve Ş.sı İstanbulda Tahta
kale No. 51 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 

Eskişehir 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 

acentamız: Yusuf Esendernir ve Oğullan 
" Ömer Başeğmez. 
" Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı. 
" Sait Akman. 
" Mutafoğlu M. Sakir Özşeker. 
" Neş'et Solakoj!lu. 
" Siilevman Uz.ı;reneci. 
" Alanyalı Abdurrahman Şeref 
" Polathaneli kardeşler 
" Kur.umahmut oğlu Hafız Salih 
,. Mehmet Gerdcn. 

Dr. Hayri Ömer ~11111 TAN Gazetesi tnna - .. 
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>ğleden sonra Beyoğlu Ağacam 
rn rsr~mcfa "10 13.1 l'PIPfnn ·4~fi!-l' 

§ ilan Fiyatları 
i 

400 § 
= --o--

ile ahştırllmış bir 
saç tuvaleti 

........................................... 
Maadin ve Cevahir ve Mevaddı Madeniye 

Türk Anonim Şirketi 
Üçüncü llan 

Maadin ve Cevahir ve Mevaddı Madeniye Türk Anonim Şirketi his
sedarlarının 15 Mart 1939 Tarihindeki Fevkaliıde içtimaında verilen ka
rar mucibince mezkur Şirket fesh ve tasfiye haline vazedilmiş ve Bay 
Adrien Biliotti tasfiye memuru tayin edilmiştir. 

Şirketten alacağı olanlann, Ticaret kanununun 445 inci maddesi m.u
cibince alacaklarını tesbit ettirmek üzere azami bir sene zarfında $ır
ketin Galata, Bankalar Caddesinde Assikürazioni Generali Hanının Bi
rinci katında 3 ve 4 Numaralı dairesine müracaatları iktiza eder. 

hbu ilan her biri azami birer hafta fasıla ile üç defa neşredilecek. 
Yukarda mevzuu bahis müddet, üçüncü ilanın neşri tarihinden itiba

ren cereyana başlıyacaktır. 
Tasfiye l\femum 

§ 1 inci sayfa sanfimi 

= 2 ' ...................... -= 3 , • 

, , 
, 

~ 4 , , , 
§ fç sayfalarda , 
§ Çon sayfa 
E Dikkat: ' 

" 

250: 
200 = -100 i 

60 = -40 i! -----E 1 - ı santim: ~azetenln tnce : -vazısile 2 satırdır. :: -E '2 - İlanlann fiyatı ııazeten in : 
E tek sütunu üzerine hesap- :5 
E lanmıştır. c 
§ ~ - Kalın yazılar da gazetede ! 
: kapladığı v~re göre santim ; 

--.. 

: ı., =llriiliir -
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Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat 04.30 dan 13 e 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar !ıkaraya. Di
vnnyolu No. 104. 

Snhibi ve Neşriyat Miidüril Halil 

L(ıtfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 
TAN Matbaası 


