
Pazartesi T ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

24 TELGRAF: 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetll ya ı 
dımcın, çoc:utun en zengin kQtüphanestdir. Çocuğunu Sf' 

ven her babanın yavnuuna vereblleceli en güzel hediyP 
<lir. MQeaseeemiz tarafından neşrecUlmiıitlr. Evinlzde blı N i SAN 
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TELEFON: 2 
BEŞİNCİ 

5 KURUŞ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi tane bulundurunuz. 

Venedik Mülakatı Bitti: (-Çocuk !f afta;,, Dün Başladı "\ 

J 
Belgrad-Roma Ve 
Berlin, iş Birliğini 
,Takviye Ediyorlar 

... Yuıodao BıffVeİıiH 
Suetlcovi~ 

Harp Silahı: 
Propaganda 

Macar - Yugoslav 
Ademi Tecavüz Paktı 
Yakında imzalanıyor 

Roma; Yugoslavyayı Mihver Sistemine Kati 

Olarak iltihak Etmiı Addediyor ve Yakında 

Antikomintern Pakta Gireceğini ihsas Ediyor Milli Hakimiyet Bayramı ve Çocuk Haftasının ilk günü, bütün memlekette canlı tezahürlerle kutlandı. Yukarda, Taksım 
meydanında yapılan merasimden bir lntıbaı görüyoruz. Şehrimizde yapılan merası me ait tafsllAt ve resimler 2 nci sayfadadır. 

Londra, 23 (Hususi) - İtal- Tebliğde neler var? 
ya Hariciye Nazırı Kont Ciano Bu sabah Yugoslavya Hariciye 
ile Yugoslavya Hariciye Nazırı Nazın Markoviç ile İtalya Hariciye 
Markoviç arasındaki mülakat, Nazın .. Cian.o ara~ı~da yapılan ve iki 
b .. V edikte "h t bul- saat suren ılk mulikattan sonra qa-

ugun, en nı aye ğıdaki .iablii neşrolunmnP,ur· 
muş, Yugoslav nazın Belgrada "Venedikte 22 ve 23 nisan tarih· 
avdet etmiştir. Konuşmalan lerinde Yugoslavya ve İtalya Harlel
_mµtealcip ııeu~ıran ~ 

Romen 

fugde;Du muıa a esnasında iki malarda, komfU ""'döirtJU memle -y 
memleketi alakadar eden bü - keti, bugünkü enternasyonal vaziyet emasa 
tün meselelerin gözden geçiril- te ve keza son Arnavutluk hadiseleri 

Hariciye 
Londrada 
Başlıyor 

diği, Belgratla Roma ve Berlin dolayısiyle ali.kadar eden muhtelif . 

daki t ·k· . . tak meseleler tetkık olunmuştur. 
ırasın eşrı ı mesaının - 1 "it · 2 5 M"I ) ·ı· L" 1 k . d"I "" bilh t b .. Bu tetkik, İtalya ile Yugoslavya ngı erenin 1 1 yon ngı iZ ıra 1 
vı-y_e. e 1 ece~ assa e aruz arasında mevcut münasebetlerin ne • 1 v •• 

~ttın~ektedı:. .. kadar samimi olduğunu bir kere da- Bır krazda Bulunacagı Haber Verılayor 

1 

........ Milli Şef 

Ankarada Futbol 
. .._ ... Taldp lttller 

Ankara, 23 (TAN Muhabirin
den) - Cilmhurrelslrnlz İsmet ln5-
nil ve Bayan İnönil, refakaUerindr 
Başvekil Dr. Re.tik Saydamla Dahi
liye Vekili Faik Öztrak ve Harlciyı
Vekill Sukrü Saracojlu bulundutu 
halde, bugUn öğleden sonra 19 Ma· 
yıs stadyumuna şeref vennfşler v
Ankara Demirspor - İzmir Ate$
spor :futbol müsabakasını seyretmiş
lerdir. 

Milli Şefimiz, macı s"onuna kad.u 
takip buyurmuşlar, sahayı teşrl!le Verılen malumata gore, Yugos • ha teyit eylemiştir. O samimiyet ki, 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL lac Naibi Prens Pol, mayısın. ikinci Adriyatik ve sulhü temin eyliyen ve 
yansında resmen Romayı zıyaret e- iki tarafın karşılıklı menfaatlerini 

Londra: 2~ (Hususi) - Romanya Hariciye Nazın Ga- rinde ve avdeUerlnde halk taratın-
! nk b B k ld b lmi R N ilan şldileUe alkışlanmışlardır. 
e o ugün •rÜ se en uraya ge "ştir. omen azın, •••••••• •••••••••••••••••••• 

Cihan Harbindenberi harp decektir: . temin eyliyen Belgrat paktmdanberl 
silahlan arasına propa _ . Bu zıyaret, Cıano - Markoviç mü- bütün sahalarda ve her veçheden re-

d d 
.1 . k k lakatı esnasında kararlaştırılmıştır. (Sonu Sı:ı. 10 Sıl. 3 deJ 

Lort Halifax, Türkiye ve Polonya büyük elçileri ile Romanya 
elçisi, Yugoslavya maslahatgüzarı ve Romanya elçiliği erkam 
tarafından karşı1anmıştır. İngilterede 

Mecburi 
ASKERLİK 

~a~~~~~~ . 
Gafcnko, yorgunluğunu ileri sürerek gazetecilere beya

nat vermekten imtina etmiştir. 
bir silah daha karışmış bulu -
nuyor. 

Bizim bildiğimiz harp silahı ola
rak üç kuvvet vardı: Donanma, ordu, 
ve hava kuvvetleri. Umumi Harpte 
yapılan küçük bir tecrübe göstermif
tir ki, propaganda bu üç sililhtan da
ha müessir, daha mühim bir harp va
sıtasıdır. Denilebilır ki bugün orga
nize propaganda devrinde yaşıyo
ruz. 

Propaganda milletleri içinden fet
heder. Top, tüfek kullanmağa ihtiyaç 
bırakmaksınn istila zemini hazıdar 
ve bu suretle fütuhata yol açar. Pro
paganda bir yılan gibidir. Kurbanını 
evvela gözlerile teshir eder. Sonra o
nu mukavemete uğramaksızın yutar. 

Bu dördüncü harp silahını en iyi 
anlayan, en iyi organize eden ve en 
iyi kullanan memleket Almanyadır. 
Almanya propagandası yalnız dahil
de nazizmi kuvvetlendirmek, balkı 
kazanmak için değil, hariçte mütte
fikler elde etmek, ıstila etmek iste
diği memleketleri ;çinden parçala· 
mak, harple gitmeden evvel sulhen 
fethetmek için de kullanır.Eski tabiri 
le "muslihane huliıl" ün en kestirme 
yolu propagandadır. 

Almanya harp ideolojisinin meş· 
hur bir naşiri olan Profesör Edward 
Branse "Büyük Harpte millet ve sa
ha" adlı eserinde propagandanın sulh 
zamanında nasıl idare edilmesi la· 
ZJm geldiğini şöyle izah eder: 

"İyi bir propaganda sulh uma· 
nmda başlamak ve iyi idare edil
mek gerektir ki o ı;ropaıandayı 

(Sonu: Sa. 10, sil. 6) 

Blok Bozulamaz Romanyanm Faris büyük elçisi Tataresko, dün akşam ve 
bu sabah Touquete'de Gafenko ile görüşmüştür. Tataresko· 
otomobille Parise dönmüş, Nazır, vapurla İngiltereye gelmiş-

Paris Mahafili, Mihver Devletlertnin, Türkiye: tir. ~ 
Romanyaya ikra ~ Yananistan ve Romanya Üzerinde Tesir 

icra Edemiyeceklerini Tebarüz Ettiriyorlar 
Romanya Hariciye nanrı Gafenko- / 

nun Londrayı ziyareti münasebetile /~ 
gazeteler Romanyanm sulh cephe- I 
smde oynayacağı rolle meşgul ol-

Hafta l~inde Kati 

Bir Karar Verilecek 
Paris, 23 ( A. A.) - Siyasi 

mahafil Alınanyanın muhtelif 
memleketlerden istemekte ol -
:iuğu "iyi komşu şahadetname
leri" nin bilhassa İngiltere ile 
Fransanın beynelmilel bir em
niyet birliği ihdasına matuf o -
lan mesaisini müşkülata maruz 
bırakmayı istihdaf etmekte ol -
duğunu beyan ve fakat Alman 
manevrasının akamete malı -
kum bulunduğunu ilave etmek
tedir. 

Filvaki Almanyaya kal'fl itlmar 
beyanında bulunulması böyle bir 
sisteme einnekle gayri kabili t.,Jif 
olacaktır. Maamafib Fransa ile 
İngiltere daha şimdiden küçük 
devletlerin ıb'lşemlyecekleri ve 
fİrİpeler blle maruz bulundukla
n tehlikeyi daha ziyade arttıracak 
olan herhanei bir teahhüdü on-
lardan isternlyerek Uusyadan Av

izamrnı müdafaa husu
erlle m~al birliğinde 

bulunmasını istemek suretile Al
maktadır. Sunday Times diyor ki: , 

man manevrasının önüne geçmi~- "ln.giltere hükumeti, Romanyaya 
tirler. 

Londra, 23 (Hususi) - Iyı ha
ber alan siyasi mahfillerde cıöy • 
lendiğine göre, kabıne gelecek haf· 
ta zarfında artık ıçtınabı kabil "'lma· 
yan askeri mükellefiyet meseleıd hak 
kında bir karar vermek mecburıye
tinde kalacaktır. 

verdiği ,bir taraflı garantiyi karşılık· 
İtalyanın, Belgrad ve Budapeşte- lı bir yardım taahhüdü şekline koy

de ve Almanyanın Ank&rada sarfet- mak fikrinde değildir. lngilterenin 
mekte oldukları mesaiye gelince, si- istediği Bulgaristanın da dahil ola- R H •. 
yasi Fransız mahafili, İtalya ile Al· cağı bitaraf bir Balkan blokunun te- omanya arıcıye Nazın 
manyanın bir taraftan iızasının en az -kküldür. Bu blok azası birbirleri-_ Galenko 
k ~- Fraruız elklin umumiye•İ uvvetlileri yani Romanya ve Yu- ne karşı yardım taahhudünde bulu-ı G 
nanistan üzerinde tesi'l" icra etmek, nacaklardır. Blokun hiçbir ideolojik Q/Qf QSQrQg hayretle lrarplıyormuf! 
diğer taraftan en kuvvetlisi yani vazifesi olmıyacaktır. I ~ Söylendiğine gore, dun Paristen ge 
Türkiyeye karşı doğruaan doğruya Gafenko ile yapılacak müzake~l~ ve I ayı 4 - 1 len Van Sttart, Lord Halüaksa hali 
harekete geçmek suretilE: B Ik n- keza, bır Polonya - Romanya ıttı- hazırdaki ahval karşısıuda Ingılt~re-

a an a fak . et - . de hasıl M \oı'J "' Eti • tantını inhilale uğratmıya çalışmak- ının ~ni vazıy u~nn ag Up l nın hilA askeri mükellefiyeti ı:atbik 
ta olduklannı beyan etmektedirler. olacak tesırlere de teşmil olunaca'k • D" . .. .. etmemes1ni Fransız efkan umumıy• 

Siyasi Fransız mehafill mlhve-. . 
rm bu teşebbüslerinin de akamete 
mahktim olduğu mütaleasındadır 
lar. Zira Romany-. '\"e Yunanistan 
Fransa ve İngllterenin kati ıaran
tileri ile emniyet altında bulun
makta olduklarından bu iki mem
leket üzerinde tesir icrası çolt 
müşkül olacaktır ve Ankara ile 
yapılmakta olan terakkinin dere
cesi Almanyanın Tiirklyedeld mu
vaffak olması ihtimalini selbet
meldedlr. 

tır." un milli kume musabakalanna sinin gittikçe artan bir hayretle kar· 
Mezkilr gazete, Romanyaya iki bu- Ankara ve lstanbulda devam edildi. şıladığını söylemiştir. Bundan mıJada 

çuk milyon Ingillz liralık bir ikraz- Taksim stadında Galatasaray Vefa- salihiyettar bir zat "Chamberlain'e 
da bulunulacağını da yazmaktadır. yı 4 - 1 mağlup etti. Ankaradaki memleketin askeri vasıflan arttınl

K "" ··1ı ili l • teretltlütlü maçta da lzmirin Ateşsporu Demir-, madıkça Avrupada yeni garanti pakt-
uçu m et enn spora 5 - 1 mağlup oldu. Fenerbah· larmm tatbiki~ imkan o!madığını 

Londrada çıkan Evening Standard çc ile Pera arasmdakı hususi maç, bildirmiştir. 
gazetesi, deniz aşırı ticaret ve l'lÜ· Fenerlilerin 7 - 2 galibiyetı ile ne-
nakalit nazın Hudsonun Avrupanın ticelendi. Süleymaniye - Şişli muh
muhtelif payitahtlarma yapmış oldu- teliti de Kasımpap - Galataspor 
ğu son seyahatin pek az memnuni- muhtelitini 4 -1 yendi. 
yete şayan olduğunu ve esasen mu- Dünkü spor hareketlerinin tafsila 
maileyhin parl.imento hariciye en- tını ve resimlerini spor sayfamızd 

(Sonu Sa. 10 SU. 5) bulacaksınız. 

Aynt mahfiller ihtiyat r,rr!u•n "'" 

cudunun iki misline iblağı ıcın ıtri· 
şilen gönüllü toplama faalivetın·n 

beklenen neticeleri vermedığını kay
deylemektedir. 
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PENCEREMDEN 

Şarabın İlk Adı 
Yazan: M. Turhan TAN 

B urban Katı tercümesinde rah -
metli Asım efendi şöyle di -

yor: 

"Şah - dAru, ismi badei dilcu'dur. 

ÇOCUK BAYRAMINDAN INTIBAl.'AR : 

Cemşid ihtiraı'dır Menkuldür ki Cem 
tid zemanında üzüm zuhur etmekle 
ne~ şüyuunu v~ müdam halkın an
dan intifaını murad ile emreyledi, 
Bir kaç zarfa birer nııktar üzüm ko
yup birer mahalle bıraktılar ve her -
gün birer nebze alıp tenavül eyledi
ler. Ta ki en geriye bir zarf kDJdı ve 
ona nöbet gelinceyedek beş, on gün 
ıeçmişti. Gördüler ki ol zarfta olan 
üzüm mütegayyir olmuş. Kendi ken
dine kaynayıp duruyor. Görenler ol 
zarfı hali üzere terkeyledilcr. Birkaç 
(Ün sonra gelip gördüler ki sakin ol· 
muş. Tecrübe için tattılar, bir acı 

aesne olduğunu anladılar, zehir kı -
yasiyle - tasfiyeden sonra - bir şişeye 
alıp sakladılar. Tesadüf; Cemşid'in 

ziyadesile hüsna bir makbul cariye
si vardı. Hayli müddettir şakika (ya
nm baş ağrısı) illetine müptela ola· 
rak asla gözünü açmazdı, bir lahza 
aram görmezdi. Şol rütbeye vardı ki 
canından bizar oldu, akibet ölümü 
yaıamağa tercih ederek zehir niye
tine ol şişeyi aldı, cür'a bırakmaksı· 
zın içti. Kadıncağızın bir kaç gün -
denberl gözüne uyku girmemişti. Şi· 
§eyi boşaltır boşaltmaz yattı, uzun 
bir zaman uyudu. Bidar oldukta gör· 
dü ki başında asla ağn ve acı kalma· 
nuş, cihana yeni gelmişe dönüp se • 
vincinden keyfiyeti Cemşid huzurn· 
na arzeyledi. Bu suretle "Şah - Daru" 
ile tesmiye edildi. Bes şarabın iptida 
bmi Şah - Diru olmuş idi! .. " 

Çocuk Bayramı müruuebetiyle, her tarafta toplantılar yapıldı. Bu reıimlerde T akıimdeki merasimden iki intıbaı görüyoruz 

Çocuk Bayramı Dün 
Neşeyle Kutlulandı 

lstanbul ve Beyoğlu Cihetlerile Bütün Kaza ve Nahiyelerde 

Ayrı Ayrı M erasin1" 

Konuldu ve Çocuk 

Y apıld11 Taksim Abidesine Çelenkler 

Haftası Zengin Bir Programla Başladı 
Hakimiyeti Milliye ve çocuk bay

ramları dün Istanbulda çok canlı te
zahürlerle kutlanmış ve çocuk hafta
sı başlamıştır. Bu münasebetle Beya
zıt, Taksim meydanlarında, Beşik

taş, Beykoz, Adalar, Eyüp, Bakır

köy, Fatih, Üsküdar, Kadıköy kaza
larile Şişli, Knsımpaşa, Fener, .Kara
gümrük, Samatya, Şehremini nahiye
lerinde mekteplilerin ve kalabalık 

halk kütlelerinin iştirakile toplantı
lar yapılmış, şehir ve mektepler bay
rnklarln donatılmıştır. 

faydalı bir unsur olarak yetişmekte- Bunları mütcakıp ilk okul talebe-
dir." !erinden Rasim Encan, Nermin Pa-

Profesör çocuklara hitap ederek zarcık, Necati Bakırcı. Nevin Deler, 

A vrupadaki siyasi vaziyet de 
müzmin ve miiziç bir baş ağrısını 

andırmaktadır. Fakat bu derdi gi -
dermek meselesi bahse mevzu teşkil 
edince devletlerden bir kısmı sul -
hiin, bir kısmı da harbin Şah - Daru 
olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden de 
ayrıca bir ihtilafa düşüyorlar. 

sözlerini şöyle bitirmiştir: Semiramis hitabeler ve şiirler oku-
"Sevgili yavrular, yurt sizin omuz- muşlar ve talebenin de jştirakile söy

larmız üstündedir. Bayramınız kut- lcnen istiklal marşile m~rasime niha-
lu olsun." yet verilmiştir. 

lbrahim Zatinin nutku Merasim bitince Eminönü Halkcvi 
Profesör Zühtüyü müteakıp Çocuk temsil komitesi tarafından meydanda 

Esirgeme kurumu adına söz alan I kurulan açık sahnede "istiklal' piye· 
doktor Ibrahim Zati Oget, Hakimi- si temsil edilmiştir. 

Sulh, şarap değil şerb'~ttir. Sar -
yeti Milliye bayramını karşılar'ten Beyazıttaki merasimden sonra. Ço
çocuk bayramı şenliklerini •esit et- cuk Esirgeme kurumu, Kızılay, Cüm

hoıtatmaz, serinlik ''e ferahlık ' 'erir. Beyazıt meydanındaki merasime menin isabetli bir birleşme olduğu- huriyet halk partisi, ilk okul yoksul 
Bıilp mutlaka zehirdir. Şifa vermez, saat onda, diğer semtlerde on birde nu, cümhuriyetin teessüsündenberl çocuklar birliği, lstanbul belediyesi 

ölüm getirir. Onun için harbi sulhe 

tercih edenlerin dalalete düştükJe-

başladılar. Eminônü ve Beyazıt çocukla alakanın bir millet işi ma- tarafından hazırla:ıan çelenkler ot~ 
semtindeki mektepler başlarında mu- lıiyetini aldığını, Çocuk Esirgeme mobillerle Taksime gönderilmiş ve 
allimleri olduğu halde Beyazıt mey kurumunun süt dnmlaları, doğum ev- merasimle abideye konmuştur. 

rlne hükmedilmek laum gelirse de -
danında yerlerini almışlardı. Saat leri, çocuk dispanserleri, memleketin 

.. öldürürüm ha!'' deyip te karşısında- d 1 'kl"l · muhtelü yerlerindeki bakım evleri, on a stı a marşı söylenırken mey-
kinden şunu bunu sızdıran insanlar dana bayrak çekilmiş, bunu miiteakıp kreşler tesis ederek çocuk davasını 
gibi onlann da ölmek ve öldürmek vali namına, vali muavini Hüdai Kn- tahakkuk ettirmek içın ciddi mesai
için harp istemekten ziyade kurusıkı rataban tarafından kısa bir hitabe sini izah ederek geçen sene Istanbul-

·1 k h ft l şt , <la on binden fazla tahsil yavrusunun endaht usulü ile bir şeyler kazan _ ı e çocu a ası açı mı ır. 
karnı doyurulduğunu, çocuk kütiip-

mak istediklerine hükmolunmak • Prolesör Zühtünün nutku haneleri açıldığını söylemiş, muhte-

bugiin için - bir hata teşkil etmez. Bundan sonra ilk okul yoksul ço- lif içtimai sebeplerle sokağa düşen 
Fakat sulhcülerin de, harpçile - cuklanl?a yardım birliği adına kür- serseri hayata namzet çocuklar için 

rln de hakiki maksatlan ne olursa süye gelen profesör Zühtü, 23 nisan esaslı tedbirler alındığını ilave etmiş 
olsun siyasi ihtiraslardan uzak kol • gününün her yaşayış devrine ererek ve demiştir ki: 

· k tl l t 1 T'" k" "- Bilmek lfızımdır ki, bütün bu mak şartiyle kendi yurtlannın yük _ yenı uvvc er e aze enen ur ıyl!-
. · 1 saydıklarım munhasıran cümhuriyet 

selmesini, refaha saadete kavuşma _ nın sevınç kaynağı o duğunu, Türk 
devrinin çocuklar hakkındaki nlakası 

sını isteyen, 0 yolda çalışan asil dü- manevi varhklnrının elden ele nasıl n<";ticesi kurulan müesseselerdir. 
§Onceli milletler için unutulmaması emanet edildiğini, bugünün mana ve Cümhuriyetten evvel ne böyle mü-
lazım gelen bir hakikat vardır ve hu ehemmiyetni tebarüz ettirerek ez- esseselerin, ne de böyle teşkilatın 
hakikat şu meşhur mısrada - asırlar- cümle demiştir ki: kurulması dğil, hatta isimleri bile 
danberi - yaşayıp durmaktadır. Hazır "- Türk çocuğu kuv\·eti sever. bu Türkiyece meçhul idi. Çocuklarımrz 
ol cenge eğer ister isen sulhu salah!. sevgi Türk çocuğunu hareketli, çe- için umumi hedefimiz ~udur : Sıhhat 

Kulağımız kirişte, göziimüz siya· vik, neşeli yapmaktadır. Türk çocu- cıhliık, talim ve terbiye, vatanper
sl ufuklarda, elimiz kendi işimizde ğu aklın ve işlek zekanın hayranıdır. 
olmalı. Bu vaziyette bizi arayıp bula- l.1'nutmamalıdır ki, Türk çocuğu gü
cak olan bahtın adı ister sulh, ister zelliği sevdiği kadar doğruluğu da 
harp olsun makbulümüzdür. Yalnız benimsemektedir. Türk çocuğunu 

bizi arayacak olanların da meşhur hür ve metnnet makinesi diye biitün 
Türk meselini unutmamalarını iste - dünyaya öğüne öğüne gösterebiliriz. 
riz: Arayan mevlasını da bulur, be- Bayramı kutlamak için burada top
llsını da!.. lanan Türk çocukları Büyük Milli 

Süt için Tetkikler 
Şeflerin himayesi altında yu:-ua 

verlik." 

Abideye çelenkler konuldu 
Bundan sonra Kızıl&y gençlik teş

kilatı namına Eminonü Kızılay baş
kanı Atıf heyecanlı bir hitabede bu
lunmuş, Eminönü halkcvinden Halit 
Bayri, hakimiyeti milljye ve çocuk 
bayramlarının münasebet ve mannla
rını tebarüz ettirmiştir. 

Ankara Ziraat Enstitüsü profe -
sörlerinden süt mütehassısı Bitin -
berger ile Ziraat Enstitüsü sütçüliik 

ÇOCUK BAYRAMINDAN INTIBAl.AR : 
_ .. _ 

... -

Beyoğlundaki meraşim 

Beyoğlu kazası dahilinde bulunan 
mektepler saat ondan itibaren Tak
sim meydanında toplanmıya başla

mışlardır. Saat on birde Bahriye ban 
dosunun çaldığı istiklal marşile me
rasime ba~lanmı~ ve abideye çelenk
ler konmuştur. Bundan sonra hazır
lanan kürsüye çıknn Beyoğlu halke
\'İ başkanı Ekrem Tor, Hakimiyeti 
Milliye ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Başkanı Doktor Fethi Erden çocuk 
bayramının mana ve kıymetini izah 
ederek çocukların bayramını tebrik 
etmişlerdir. 

Diğer kaza ve nahiyelerde de saat 
11 de toplantılar yapılarak heyecan
lı hitabeler söylenmiş, Kasımpaşa, 

Şişli ve Beyoğlu halkevleri ile diğer 
halkevi ve Çocuk Esirgeme kurumu 
şubeleri tarafından yaptırılan elbise 
vesair eşya, yiyecek maddeleri fakir 
çocuklara tevzi edilmiştir. 

Çocuk bayramı merasimini mütea
kıp bütün haikevleri evvelce hazır
lanan çocuk haftası programını tat
bike başlamışlardır. 

Hafta müddetince halkevlerincle 
temsiller verilecek, gürbüz 
müsabakaları yapılacaktır. 

çocuk 

Kaçakçılık 

Kanunu 
Tadil ediliyor 

Hükumet kaçakçılığın men ve ta
kibine dair 1918 sayılı ~tanunun bazı 
maddelerini değiştiren ve bu kanu
nun bazı maddelerini kaldıran bir 
proje hazırlıyarak Kamutaya vermiş
tir. 

Bu projeye göre hakikate aykırı 
beyanname vermekle veya her!-ıangi 
bir hile veya suilsi imal ile muamle
si yaptırılarak eksik resim ve vergi 
verilmek ve yahut vergi ve resimleri 
\'erilmeksizin verilmiş ve muamelesi 
yaptırılmış veya resim vergiye tabi 
olduğu halde munfiyete tabi mal gibi 
gösterilmek suretiJe memlekete eşya 
soktukları an1aşılanlar hakkında bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve
rilecektir. Bundan başka vergi ve re
simleri verilmiyen eşyanın o yerdeki 
resimlenmiş piyasa değerinin iki mis 
li ve eksik vergi ve resim verilerek 
geçirme hallerinde bu eksikliğin l,eŞ 
misli para cezasına hukmolunacaktır. 
Bu hareketlere iştirak eden:::meıuıır
lar hakkında verilecek ceza bir kat 
mtırılacnktır. Kaçakçılık suçları hak
kında Türk ceza kanunundaki za
man mi.iruru hükümleri cereyan e
decektir. 

Gümrük ve inhisar idarelerine ve
ya bunların bulunmadığı yerlerde 
mal memurlarına teslim olunıın ve. 
ya bu idnrelerce ele geçirilen kaçak 
eşya , alet ve taşıma vasıtaları. musa
deresi kararı katileştikten sorıta bun
lara düşen her türlü vergi ve resim
leri miişterisine ait olmak şartile ve 
mezat usulile satılacaktır. 

Fertlerin yurda sokması. YUrt içiJJ
ne kullnnması veya yur.:ıdan çıkarfna 
sı yasak olan eşya, hususi kanunların 
da nereye verileceği )1a.kkında sara. 
hat vnrsn oraya, böyle bir sarahat 
bulunmıyan hallerde alfiltall veya 
münasebetli devlet daire ve müesse
selerine ve inhisara tabi eşya inhisar 
idaresine verilecekHr. 

__.-o.-_-:. 

Yunanistan • Romanya 
Ticaret Anlaşması 

Romanya ile Yeni bir ticaret anlaş
ması müzakerelerinde bulunmak ü
zere Yunanistandarı bu hafta içinde 
bir heyet şehrimize gelerek Kösten
ceye gidecektir. 

doçenti Ekrtm Rüştü, Devlet Zira -
at Kurumu sütçülük mütehassısı Fik 
ret Çatlar, Belediye Baytar müdürü 
Esat, Ziraat mektebi sütçülük mual
limi Rifat ve Fatih belediye hayvan 
hastanesi laboratuvar şefi Üveysten 
mürekkep komisyon İstanbulun süt 
işi hakkındaki tetkiklerine devam 
etmektedir. Komisyon şehir civarın
daki inek ahırlannı da gezerek tet -
kik etmiştir. Bundan başka komis -
yon şimdiye kadar süt meselesi hak
kında tetkikat yapmış ve bir de ra
por hazırlamış bulunan belediye ik
tısat müşavere heyetiyle de temas e
derek bu rapordan istifade etmek is
temişse de müşavere heyeti tetki -
katın henüz bitmediğini ileri süre -
rek raporu vermemiştir. Çocuk Bayramı münasebetiyle dün yapılan geçit remainden bir g~TÜnüı ve Dağcılık klübündeki 
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SUAL CEVAP? 

Vilson 
Prensipleri 
Nelerdir? 
S - Almanların. Rooseveltin 
mesajı ile arasmda müşabe .. 
het buldukları Vilson pı·ell • 
sipleri nedir? 
C - Vilson Amerikanın yirmi se

kizinci cümhurreisidir. Cihan Harbi 
onun devlet reisliği zamanında pat -
lamıştır. Vilson iki sene Amerikayı 

harbe sokmnmış bu müddet zarfın • 
da düşmanlar arasında hakemlik yn
parak sulh teminine uğraşmış, mu • 
vaffak olamamış, nihayet Amerika 
da Cihan Harbine iştirake mecbur 
kalmıştır. Fakat buna rağmen Vil • 
son sulh için uğraşmış, Vilson pren
sipleri denilen 14 maddelik prensip -
lerini ilan etmiştir. Almanlnr bu 14 
maddelik prensipleri beğenerek mü
tarekeye yanaşmışlar ve sulh müza
kereleri de bu on dört madde üzeri
ne başlamıştır. Fakat Versay mua -
hedesinde bu maddeler nazarı dikka
te ahnmrş değildir. Yalnız Vilsonun 
Cemiyeti Akvam nazariyesi kabul e
dilmiş ve bugünkü müessese kurul· 
muştur. 

Sulh müzakerelerinde Avrupa :;. 
nın kurnaz diplomatları Vilsonu at
latmışlar ve Vilson prensiplerinden 
Cemiyeti Akvamdan başkasına ya :ı 
naşmamışlardır. 

• 
S - Tayyare ne zaman ve 
kim tarafından i.cat edlldi? 
C - İlk tayyare 1896 da Vaşing-

tonda Profesör Langley tarafından 

imal edilmiştir. Buharla müteharrik 
olan bu tayyare o yılın altı mayısm
da uçurulınuş ve havada bir buçuk 
dakika kalmıştır. 

Havada benzin motörü ile uçan 
ilk adam 1903 senesinin birincikanu
nunda Kitty Havk şehrinde havala -
nan Wilbur Wright'tir. Bugünkü 
tayYarecilik bu hadiseden sonra in -
kişaf etmiştir. 

• 
S - Kedi ve tavşan kaç ıene 
yaşarlar? 
C - Kedi 20 - 30 sene, tavşan da 

10 sene yaşar. 

POUSTE: 

Bir Sandal Battı 
Yakup Recebı~ Jdaresındeki 308. 

numaralı sandal, içinde dört yolcu 
olduğu halde Haliçte dolaşırken Ci
bali tütün deposuna ait bir motör 
sandala çarpmış, sandal derhal bat
ırııştn. Denize dökülen yolcular ve 
sandalcı etraftan yetişenler tarafın
dan kurtarılmışlardır. 

Bir Çocuk Boğuldu 
13ak1rköydc Niyazibey sokağında 

oturan Rızanın oğlu 4 yaşında lbra· 
Jıim evin bahçesindeki kuyuya düş· 
müştür. Zabıta tarafından çağırılan 
itfaiye çocuğu boğulmuş olarak ku
yudan çıkarmışlar, vnka etrafında 
zabıta tahkiknta başlamıştır. * Atatürk köprüsü inşaatında ça
lışan Mustafa duba üzerinden aşağı 
inerken denize düşmüştür. Çok su 
yutmuş olan Mustafa baygın bir hal
de sudan çıkarılmış ve Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Ayakları Ezildi 
Limanda şamandırada bağlı bir 

Amerikan vapuruna yol vermekte o
lan 515 numaralı mavna sahibi Meh
met çalışırken vinÇten kurtulan bir 
fıçı üzerine düşmüş, Mehmedin her 
iki ayağı da ezilmiştir. Yaralı Be
yoğlu hastanesine kaldırılmıştrr. 

TAKViM ve HAVA 

PAZARTESi 
24 Nisan 1939 

4 uncO ay Gün: 30 

Arabi: 1358 
Reblillevvel: 5 
GOneş: 5.09 - Öğle: 
ikindi~ 16 Ol - Akş.ı.m. 
Yatsı: 20.36 - İmsfık: 

Kasım: 168 

Rumt: 1355 
N"ısan: 11 

12.12 
18.57 

3.18 

- Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan ma!Ctrnata göre, hava yurdun biltan 
bölgelerinde 'kapalı ve yer yer yaf(ıııh geç
miş. rüzgılrlar doğu ve cenup dnf!uru .,fil
gelerlnde şimali, diğer verlerde umumi
yetle Darkt istikametten orta kuvvette, 
Akdeniz ve Ege denizinde cenubi tstlka
metten mutedil fırtına eklinde esmiştir. 

Diln İstanbuldn hava kapalı geçmiş, rOz
gAr şarktan saniyede 3 - ti metre hızla ı:>S
mlştir. Saat 14 te havn tazvlkı 1010.3 mi
libar idi. Sühunet en yük;ck 20,2 ve '!n 
dilşiik 4,4 santigrat olarak: kaydedilmiştir. 



- -----==-=-- 24 - 4 - 939 

.. 
ç Diplomatik 

H reket 
Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

ı ki i mihver devletlerine, biri 
Garp demokarsilerine ait ol • 

rnak ilzere üç diplomatik hareket ,.e 
faaliyet karşısında bulunan Avrupa, 
lllühim kararlar arefesinde sayılabi
lir. 

Bu üç hareketin en kıdemlisi İn
giltere ve Fransanın bir sulh cephe
si kurmak için giriştikleri ve ümitli 
hir surette takip ettikleri harekettir. 
Darış s.e,·er milletleri teca,·üze karşı 
gelmek için bir araya getirmeyi is
tihdaf eden bu hareketin muvaffa -
kıyetli adımlar attığı temin olunu -
Yor. İngiltere ile Fransa Lehistana 
iki tarafh teminat verdikten sonra 
Yunanistan ve Romanyaya tek ta -
raflı teminat vermiş, verilen bu te -
ıninatı sağlamlamak için Sovyet Bir 
liği ile anla~mak ve bu suretle teca
vuz siyasetini olduğu yerde durdur
ınak istemi lerdi. Bu yoldaki müza -
kerelerin neticelenmeğe yüz tuttuğu 
hild irilmektedir. 

1\Iih,·er devletleri tarafından ile
ri süriilen iki hareketten birinin li
deri Almanya, ikincisinin lideri İtal
Yadır. 

Almanya, l\lister Rooseveltin te
şebbüsünü akamete uğratmak ve hiç 
bir kimsenin Almanya tarafından te
cavüz korkusu içinde ya~amadığını 

göstermek için ban devletlere mü -
racaat etmiş ve bunlara bu maksadı
nı temin edecek sualler sormuştur. 

Fakat bu teşebbüsün: ortalığı kapla -
yan emniye!sizliği giderecek hiç bir 
değeri haiz olmadığını, dün de izah 
etmiştik. Ortalıkta emniyetsizlik 
\'ardır ve bu emniyetsizliği gidermek 
zaruretini hissetmeyen yoktur. Bu 
emniyetsizliği gidermek için millet -
ler arası münasebetleri kanununa 
dayamak, ve bu kanunlara karşı ge
lenleri, bu kanunları çiğneyenleri te
dip etmek lazımdır. Hakikat bu mer
kezde olduğu için bu diplomatik te
~ebbiisiin, mühim bir netice vermesi 
beklenemez. 

Mihverin ikinci devleti olan İtal
--- "'"'linrP- q.qun bilhassa Balkan
larla meşguroıcıuğu goze çarpıyor. 

İtalya, Macaristan ile Yugoslavya a
rasında anlaşma imkanları bularak 
Yugoslavyayı kazanmak istemekte
dir. Bu yüzden geçen hafta zarfında 
İtalyan ricalinin ev,·ela Macaristan 
ricaliyle, sonra da Yugoslavya hari
ciye nazırı ile görüştüklerini gördük. 

Bu görü melerle ne htihdaf olun
duğu resmen söylenmemektedir. Fa
kat, resmi ağızların gizlediğini hadi
selerin dili vuzuh ile anlatıyor. 

İtalyanın Macaristan ile Yugos -
lavyayı barıştırarak ve aralarındaki 
münasebetleri sıklaştırarak Yugos -
lavyayı ötedenberi menfaati olan 
Romanyadan ve Balkan birliğinden 

ayırmak fikrinde olduğu anlaşılıyor. 
İtalya Arnavutluğu işgal ederek Bal
kanlara ayak• bastıktan sonra bir 
Balkan cephesi ile karşılaşmamak is
teyebilir. Çünkü kuvvetli bir Balkan 
cephesi, İtalyayı Balkanları daima 
kollamağa mecbur eder, bu da İtal
yaya bir hayli pahahya mal olur ve 
onun Balkanlarda yerle~mesine ma
ni olur. Balkanlıların Balkan Birliği
ni azami kuvvetle hi settiklcri bu sı
rada, bu gibi tesebbüslerin ,·ukuu. 
hayretle lrnrşıla~maz. Hayretle kar
~ılanacak bir şey varsa Balkan Birli
ğini sarsabilecek herhangi bir hadi
sedir. 

Yugoslavya ile l\'lacaristanı ba • 
rıl'hrmaktan istihdaf olunan bu 
ınaksat da bu devletZ müşterek barı 
cephesinden uzaklaştırmak mümkün 
se Antikomintern pakta sokmaktır. 

Nitekim Romanın tesebhiisünden 
sonra gerek Macar, gcr;k Yugoslav 
ricalinin Berline de gitmcğe karar 
vermeleri, bunu tebariiz ettirmekte
dir. 

Görüliiyor ki bugiinkii mukabil 
siyasi fa,aliyetin siklet merkezi Bal
kanlardır \'e vaziyet bu bakımdan 

ırıernkln tnkibe değer. 

Alman Radyolarının Teklifi 
Berlln, 23 (Hususi) - Almnn radyola

n ve gazctclcrl, demokratik memleketler
d<'ki gazetelerin sansüre t6bi tutulmnları 
için, mütemadi neşriyata ve propagandaya 
başlamışlardır. 

e Dllb110 - Almnn Amiral Hshcer kTU
vazorü buraya gelmiştir. 

Fransız 

Nafıa Nazırı 

Varşovada 

Fransa, Sulhte Olduğu 

Gibi HarpZamanında da 

Polonya ile Beraberdir 
Varşova, 23 (A.A.) - Fransız Na

fıa nazırı Anatole de Monzie ile bir

likte Fransız nafıa nezareti şimcn· 
diferler ve münakalat müdürü Slau
don, Fransız - Leh şimendüer şirke
tı administratörü Dautzy ve nazırın 
kalemi mahsusundan iki zat gelmiş-

lerdir. 
Fransız nazırının ziyareti münase- 1 

betile Varşova istasyonu Fransız ve 
Leh bayraklarile mükemmel bir su
rette donatılmış idi. De Monzie'nin 

istasyona muvasalat esnasında bir 
ihtiram müfrezesi !:eliı...'ll resmini ifa 

etmiş ve mızıka Fransu milli marşı
m çalmıştır. 

Nafıa nazın De Manzie verilen 
ziyafette bir nutuk söylemiş ve de-

miştir ki: 
"- Fransa ile Polonya arasında 

anlaşmamazlık çıkarmak için ne ka
dar çalışırlarsa çalışsınlar ve her ne 
olursa olsun, sulh zamanında olduğu 
gibi harp zamanında da Fransanın 

burada bulunduğunu ve yarın da yi
ne burada bulunacağını söylemek i
çin geldim." 

Polonya - :Amerika ticareti 
Gdynia, 23 (A.A.J - Nevyork ser

gisine gidecek olan ve Amerika hü
kumeti tarafından davet edilen res
mi Polonya heyeti buraya gelmiştir. 
Heyet akşam Batarg transatlantiği i
le Amerikaya hareket etmiştir. 

Sanayi nazırı Roman ve münaka
Hit nazır muavini Bobkovski'nin ri
yasetinde hareket eden heyet Polon
ya milli bayramına tesadüf eden 3 
'l"lr"'lQ'Odp J)ft.1,.-·•- --·---·-- '1-l.:., ._ 
resminı yapacaktır. Heyet Amerika-
da iki memlekefın ticari inkişafları 
hakkında müzakerelerde bulunacak
tır. 

Macar • Slovak 
Gerginliği Arttı 
Bratislava, 23 (A.A.) - Macaris

tan ile Slovakya arasında gerginlik 
yeniden artmıştır. 

Macar kıtaatı, Slovnk - Macar mu
ahedesile tcsbit edilen üç kilometre 
derinlikteki bitaraf hudut mıntaka
sına giderek Blatnerevisteyi işgal et
mişler ve Slovnk hududuna 1500 ki
lometre yaklaşmışlardır. 

TAN 

GÜNÜN :4DAMlARI : 

GAFENKO 

Bugünlerde mühim 
millllkallar yapan Ro
manya Hariciye Nazırı 
Gafenko, daha önce ga
zeteci idi ve gazel<! sa
hibi idi. 47 yaşındadır. 
Kendisine cesaret kal
pağı verilmiştir. Kral 
Karol geçen sene Lon
drnya gittiği zaman bu 
kalpakla gezmiş ve kal
pak Londrr:dn bcır;enll

misti. 

Gafenko, uzun boylu, 
yakışıklı bir adamdır. 

Mükemmel ingllizce ko
nuşur. Büyı.ik babası 

Rus Çannın sanat mü
şaviri ve İskoçyalı 
idi. 

Rusyanın Londra se
firi olan Malsky, son 
günlerde İngiliz - Rus 
anlaşmasına ait müza
kerelerde hazır bulun
mak üzere l\loskovaya 
dönmüştür. 55 yaşın
dadır. Siberyah bir dok
torun oğludur. Çar dev
rinde birkaç defa tevki! 
edilmiş ve iki defa sür
güne gönderilmiştir. 

1912 de Londrada gaze
tecilik yaparak maişeti
ni kazanmış ve iktısat 
üzerinde kitaplar yaz
mıştır. Moğolistan üze
rinde mütehassıstır .. 
Çünkü burada keşif se
yahatleri yapmıştır .. 
Londraya sefir tayin o
lunmadan evvel Japon
ya ve Finlandiyada dip
lomattı. 

KONT CZAKi 

Macaristan Hariciye 

Nazın Kont Czaki Ma

car Başvekill ile birlikte 

son günlerde Romayı zi

yaret etmiş ve mühim te

maslarda bulunmuştur. 

44 yaşındadır. Kısa boy

lu ve ince cndamlıdır. 

Mütekait bir generalin 

oğludur. Dört lisanı çok 

güzel konu~r. 20 senelik 

diplomatik hizmeti var

dır. 

1934 de Madrlddc Mn

caristnm temsil ediyordu. 

Babası da eski na:ı:ırlar

dandır. . ---

... A D 1 S E L E İl 1 N I Y o· Z U 

• 

• 

• 

Romanya kendi topraklarından Rua ordularının geçme
sine müsaade etmiyeceğine dair Hitlere teminat vermiştir. 

Hitlerin elliı.nci yıldönümünde bulunmak üzere lngiltere
de 150 kİfİye daveti_ye gönderilmiş, fakat davetliler meş
gul olduklarını, ve yahut haııta olduklarını, bazıları da 
kızlarının yaş gününe tesadüf ettiiini ileri sürerek bu 
teklifleri reddetmişlerdir. 

Polonya ve Romanyaya sorulan bazı suallere cevapların 
gecikmesi, Sovyet Rusya ile lngiltere arasındaki müza

kerelerin bir müddet yavaşlamasına sebep olmuştur. Po
lonya bir türlü Sovyet ordularının kendi topraklarından 
geçmesine razı olmamaktadır. 

Stalin, lngilterenin tekliflerini müzakere etmek üzere 
Berlin, Paris ve Stokholm'deki Sovvet aelirlerini Mo•ko
vaya çağırmıştır. 
I' ıli•tine gitmek .n-c:re yola çıkarılan iki tabur / ngiliz. a•
keri Cebelitarıka çıkarılmıştır. Cebelitarık civarında la-
panyol ve ltalyan kıta/arının tahpdatı dt!vam etmektedir. 

lspanyollar Portekiz.e bir federasyon teşkUini teklif ede
ceklerdir. 

• lngiltere Bulgariatanla da müzakereye başlamıştır. Sol
yadaki lngiliz sefiri doğrudan doğruya Kral Boris ile gö
rüşmektedir. Bulgaristan hükumeti ihtiyat efradına, silah 

altına çağırıldıkları takdirde, nerelerde kttalarına iltihak 
edeceklerini bildiren birer kağıt dağıtmıştır. 

• Berlin - Roma mihveri, Bulgariatana komşularından arazi 
istememek ş.artiyle hudutlarını temin edeceklerini vaa
dederek, onu mihvere almıya çalışıyorlar. 

8 ltalya kısa bir zamanda denizaltı gemilerini 124 e, Al
manya 142 ye çıkarmıya karar vermişlerdir. 

PARIS VAPURU NASIL YANDI? 

~e\'yorka gıtmeı~ uzere hazırlanan ve hamule~• 
meyanında Ne\'york sergisine giitiiriilccck çok kıy
metli eşya da bulunan 32 bin tonluk Paris transat
lantil:<inin Havre limanında yanarak lıattıeını yaz
nuştık. Geminin hareketine birkaç saat kala, ekmek 
ve pa-ıta fırını dairesinden çıkan ateşi miiteakip1 lıir 

kaç dakika fasıla ile, iki kat yukarıd;ı.ki berber sn
lonundan ikinci bir yangın başlamış olması, Jındiee-

in kaza değil, kast eseri olduğu şüphesini uyandır
nuştır. Havre'da türlii tiirlii rivayetler dolaışmnkta-

dır. Paris gemisinin, liınnndaki ~·ann yatmış \1azi

yete girebilmesi için, karinede büyiik bir yaranın 

a~ılm1ş olması lazım geldiği iddiası urdır ki. bu 

takdirde, kasdin vücudiinü kabul etmek zarureti 
hasıl olmaktadır. 

Paris vapuru, İngiliz sigorta kumpanyalarına 
400.000 İngiliz Jirasına sigortalı bulunuyordu. 

Yukarrki resim vnpunı yanarken v~ batmak iizc

reyken yana yatmış vaziyette gö termcktcdir. 

Fransa 
Romanya 
Anlaşması 

Son Mukavele Totaliter 

Devletlerin Petrol işinde 

Nüfuzlarını güçleştirecek 
Bükreş, 23 (A.A.) - Siyasi mah

fillerde hakinı olan kanaate göre, 
Fransa ile imza edilen itiliıilar tota
liter devletlerin resmen petrol endüs 
trisi üzerindeki nüfuz.larını arttırmak 
için sarfettikleri gayretleri müşkül
leştirecektir. 

Romen petrol şirketleri şimdi yüz
de doksan nisbetinde lngiliz, Fran
sız, Belçika ve Amerikan sermaye
lerinin kontrolü altında bulunmakta
dır. 

Harp halinde Franaanın iaşesi 
Faris 23 (A. A.) - Neşredilen bir 

kararname, Ziraat Nazırının harp 
halinde gerek Fransada gerek de

nizaşırı topraklarda halkın iaşesine 

memur etmektedir. 
Zirai ve gıdai seferberlik işlerini 

idare etmek üzere bir ''umumi iaşe 

servisi" tesis edilecektir. 

Amerika 
Tayyaresini 
Çoğaltıyor 
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.ffifK 
Tarihi 
Bir Fıkra! 

Y.azan: B. FELEK 

Herkes tarihi makale, tarihi tef-
rika, tarihi piyes yazıyor; ta

rihi filim, tarihi şiir, tarihi bina, ta
rihi resim, tarihi eser, tarihi kıyafet, 
tarihi musiki, tarihi şu, tarihi bu hat
ta tarihi salataya kadar yapıyor da 
hen neden bir tarihi fıkra yazmıya -
yun? Diye kendi kendime cesaret 
verip şunu yazdım: 

Efendim! Vakit \'e zamaniyle ye
niçeri tayfasının zorbalık ''e kimse -
den pervaları olmadığı bir devirde 
ramazan müna~ebctiyle Yeniçeri A
ğasına para lazım olmuş. Hemen sar
raf ( ·esim) i çağırtmış. Sarraf sük -
liiın püklüm ağanın huzuruna çık -
mı~: 

- Gel bakalım Nesimaçi! Bize 
ramazan iı;in biraz para lazım. Bay
ram günü faiziyle birlikte ödemek 
iizcre bana iki yüz altın \'er. 

Sarraf yerden temenna ile: 

- Ba~ üzerine sultanım! Diyerek 
koynundan iki yüz altın çıkarıp ver
miş. Ağa da kaleme bir senet yaz -
malarını emretmiş Alıkurna denilen 
eski çeşit kalın kağıt üzerine kalın 

kalem \'C koyu mürekkeple "Bazir -
gun Nesime maafaiz 220 altunu helali 
şe\'val ile tediye " edeceğine dair 
ya7.ılan senedi Nesime vermiş. 

Ramnzan geçmi ; bayram olmuş. 
Sarraf Nesimaçi ayıp olur diye birin
ci günü gidip parasını istememiş. t -
kinci giinü de ağa ziyaretlere çıkar 

diye gitmemi·. Üçüncü günli Paşaka
pısına varmış \'e Ağanın huzuruna 
çıkmış. Sarrafı görünce, Yeniçeri A
ğası işi çakmış ve hemen gözlerini 
faltaşı gibi açarak, yüksek sC!>le: 

- Ne istiyorsun? Diye bağırmış. 

Nevyork, 23 (A. A.) - Lindberg 
Amerikan hava servislerini teftiş et
mek üzere tayyaresiyle hareket et -
miştir. 

Yahudi sarraf korkak bir ta\'ırla: 

- Bayramınız mübarek olsun 
sultanım! Demiş 

Beriki, notayı indirmeden: 

- Anladık? Sonra? Gazeteler, Rooseveltin Amerikan 
havacılrğının dünynda birinci dere -
ccye çıkmasını nrzu ettiğini yazmak
tadırlar. 

Sarraf Nesiınaçi, ezile bliznle: 

- Efendim :sonra bizim 200 al .. 
tın ... 

Bir taraftan da ihtiyat deniz tay
yare kuvvetleri üç misline iblağ edil
mclde, üniversitelerde havacılık ders 
leri çoğaltılmakta ve tayyare inşaa -
tının artması için fabrikalara ikra -
zatta bulunulmaktadır. 

Harp Halinde 

Amerikada Ahnacak 
Mali Tedbirler 

Vaşington 23 (A. A.) - Hazıne 

mütehassısları reisicümhur Roose -
vetle bir harp takdirinde alınması 

Uızım gelen mali tedbirler hakkm -
daki raporlarını vermişlerdir. Bu ra
porlarda iki vaziyet derpiş edilmek
tedir: 

ı - Harp birdenbire patlarsa pi
yasanın kendisini toplayabilmesi i -
çin borsalar bir müddet için kapatı
lacaktır. 

2 - Vaziyet tedricen vahimleşti
ği takdirde, hükumet "idarei masla
hat" tedbirleri alacaktır. 

Üçler mukavelesi, Paris, Londra, 
ve Vaşington arasında altın nakliya
tı yapıldığı müddetce meriyette ka
lacaktır. Amerika hükumeti Londra 
ve Paris hükumetlerine ait eshamı 

mezkur hükumetlerle anlaşarak Nev 
yorka nakledecektir. 

Bu hususta mali mahafilde beyan 
olunduğuna göre, Amerika hazinesi, 
Fransa ve İngilterenin hariçteki 
matlubatlarını elde etmelerini kolay
laştıracaktır. 

Amerikan dkArı umumlyesi enstitü
sünün neşretHği bir istatistiğe göre Ame
rika halkının yüzde 73 ü Rooseveıtİn :ne
sajındn teklif ettiği enternasyonal konfe
ranslara mi.ıznhirdir. 

[~~~HABE~~~~] 
~ Filistin makamatı, kaçak muhaclr

lcnn girme ine .mfıni olmak için şiddetli 
tedbirler almıştır. 

• KoJ>('nhag - Annynsanın değlştlrll
mesi hakkında yapılacak plebisite Alman 
p:ırtisl, bu işin münhasıran Danimarkalı
ları alllkad:ır ettigini beyan ederek iştlrıtk 
eylemcmcyi kararlaştırmıştır. 

e Yugo lavyn Başvckilı Svetkovlç ne 
köylü Hırvat pnrU i ş<'fı M çek arıısındald 
görüsmclerc pazartesi güm! devam edıle
ccktir. 

- Hangi iki yüz altın? 

- Şu senetle takdim ettiğim .. Di-
~·e senedi koyun cebinden göstereck 
olmuş. Yeniçeri ağası senedi görün
ce hemen belinden yatağanı çekip 
kükremiş: 

- Yut kerata! 

- Aman efendim! Midem ... 

- Yut diyorum, şimdi tepele • 
rlm! .. 

Yahudi adeta deve derisi gibi ka
tı ve kalın Alikurna kağıdını, üze • 
rindeki mürekkep ,.e rıhlariyle bir
likte parça pnrÇa çiğneyip bin mliş
kiilatla yutmuş ''e çekip gitmiş ama 
bu yiizden bir ay hasta yatmış. 

Aradan bir yıl geçmiş. Ağaya ra
mazanda para iktiza etmiş. Başka 

kimse bulunmadığından tekrar Ne
simaçiye baş \'urulmuş. Nesimaçi çar 
naçar yine huzura çıkmış. Ağa bu 
sefer daha müliıyim bir lisanla: 

- Ne~iınaçi bize yine biraz para 
Inzım. Geçen sene bir öfkeli zamanı
ma rastladmdı da paranı alamamış
tın. Bize 200 altın daha ver de geçen 
seneki ile birlikte dört yüz altınlık 

bir senet yazsınlar; miihürleyeyim .. 
(Kaleme doğru bağırarak) Geecl! 
N csimaçiyc bir sc.nct yazınız .. 

N csimnçi bir taraftan 200 altın • 
lık keseyi Ağanın önüne koyarken, 
öteki cebinden de bir kağıt helvası 
çıkarıp Ağaya sunmuş: 

- Ağa hazretleri! Müsaade bu -
yurıırsanız senedi bunun üzerine yaz
Mnlar. Kulunuzun midem zayıf! Her 
kağıdı hazmcdemiyorm. Demiş. 

işte tarihi fıkra budur. 
Tarih tekerriirden ibarettir der • 

ler. 
Eğer doğru ise imza alanlar, tc -

minat alanlar, bunların sırasına gö
re yudıılabilmesi zarureti hasıl ola
cağını düşünerek midelerini koru • 
mak için kağıt heh'ası üzcrlerine 
yazdırırlarsa Nesimaçinin ilk düştü
ğü vartaya düşmt-7.ler 

• Karllerlmlzden M Uhendla Bay M. Naci 
Göçmen: 

Mektubunuzu aldım. Mcvnıubahs etti
ğiniz tcnk!Uer (Tan) dn fn~3r etmediği 
için kendimizi CC\'aplannu:ın muhatabı 
addetmedik. Kusura bakmazsınız. Saygı-
lar. e. F. 



TAN 21 - 4 - 9:W 

·~ahkeriıelercle 
. " .. , . . 

Madam Sofianın Börekleri 
Madam Sofia Hapis Cezasını Yedikten Sonra "Allaha§kına Gelin 

Benim Böreklerimi Yiyin, Hiç içinde içyağı Var mı,; Diyordu 

Börekçi Sofia fırına gider gibi 
ayağında lastikli pandoflalar ve ö
nünde iş önlüğü ile gelmişti. Jri 
yarı bir kadındı ve eni boyunn yak 
]aşıyordu. Suçlu kanapesi ile oniın
deki masa arasına sığamadı. Mi.i
başirin yardımile masa çekildi ve 
börekçi Sofia yerine geçebildi. 

Suçu, karışık yağ kullanmaktı. 
Halis tereyağı ile yapılmış diye 
sattığı o canım börekleri ve o ku
ru bohaçalan iç yağı ile karışık 

bir yağla pişirmişti. 

Fakat o yağının karışık olduğu
nu inkar etmiyordu. Yalnız börek
çilik bakımından buna mecbur ol
duğunu soylüyordu. Yağı karıştır
mazsa börekler kabarmaz ve gev
remezdi. Sonra da müşteriler al
mazdı. 

Ehli vukuf olarak meşhur Ka
rakoy börekçisi Hüseyin dinlendi. 

Hüseyin dörtte bir n!sbetinde ağ

ra yağı karıştırılması lazım geldi
gini söyledi, fakat gerek susam ya
ğım, gerek iç yağını kabul etme-

di. Böreklerin kabarması Ve gev
rek olması için böyle bir karıştır
maya zaruret yoktu. 

Karışık yağı tahlil eden beledi
ye kimyageri raporunu izah etti. 
Bunda yüzde elll nisbetinde iç ya
gı bulunduğunu tcsbit etmişti. Bo
rekçı Sofia bu ithamı kabul etme
di. Evet o iki gaz'!/C süt yağı. iki 
gnzve de susam yağı koyuyordu. 
Fakat katiyen iç yağı kullanmı -
yordu. Uste bir kimyager olsaydı 
yağın iç yağı ile değil, susam ya
gı ile karışık olduğunu anlardı. 

Artık vicdanlarına kalmıştı. O ne 
yapsındı, karıştırmasa d:ı halis yağ 
ile yapsa müşteriler blJmezler, ka
barmamış, hamur olmuş diye al
mazlardı. Karıştırsa hükumet ya
kasına yapışırdı. Onun rahmetli 
babası Bodostan gördüğü usul buy
du. O da sağlığında iki gazve süt 

yağı, iki gazve susam yağı koyar, 
mis gibi börek yapardı. 

Hfikim, lstanbulun en meşhur 
börekçisinin bu sözleri kabul et -

mediğini, ancak dörtte bir nisbe· 
tinde ağra yağına cevaz verdigini 
hatırlattı. Şişman Sofia omuzla
rını silkerek ehli vukuf borekciye 
ıstihfnfla baktı: 

- Ben bu kadar bilirim bunu, 
dedi. 

Bunun üzerine ıyice bilmediği 

bir iş iızerinde nasıl ticaret yaptı· 
t,ı kendisine soruldu. O: 

- Babamızdan böyle görmüşüz. 
Onun kıyak börekleri de susam 
yağından yapılır idi. Cevabını ver
di. 

Neticede hakim ehi; vukuf bö -
rekçinin ve kimyagerin rapor ve 
ifadelerini kabu1 ederek Sofıanın 
suçunu hıfzıssıhha kanununun 187 
inci maddesine uygun buldu ve 
üç gün hapsine, üç lira ağır para 
cezasına mahkum etti. 

Sofia kapıdan çıkarken etrafın
da toplanan meraklılara: 

- Allah aşkına gelin bir kere 
de benim kuru bohaçalardan ye -
yin, Hiç içinde iç yağı Vl\r nıı? .. 
diyordu. I. K. 

Bir Sarhoş Başkasının Arkadaşının 
Yatağında Yakalandı 1 Gözünü 

Kör Etmiş Nişantaşında Me~utiyct mahalle
sinde oturan Salih isminde bir soba
cı, evvelki akşam Mccidiyekoyünde 
davet edildiği bir eğlentide kendisini 
bilmiyccck derecede sarhoş olarak e
vine avdet ederken Şi~lide Ebekızı 
sokağında Nermin apartmanının ka
pıcısı 35 yaşlarında Sabihaya tesaduf 
etmiştir. Sabiha bu apartmanda ka
pıcı olmakla beraber ayni zamanda 
Glizelbahçe sokağında Beyko apart
manında oturan bir ailenin orta hiz
metlerini de yapmaktadır. Kadınca
ğız gece saat 24.15 te evine dönerken 
Salihle karşılaşmıştır. Salih kadına 
soz atmış kendisile beraber gelmesini 
teklif etmiş ise de Snbihanın muva
fakat ctmedigini görünce işi cebren 
halletmek istemiş ve kndını yerde 
si.ırüklemeğe ve yumrukla rastgele 
yerlerine vurmağa başlamıştır. Ka
dının feryat ve istimdndı üzerine yn
kayı ele vereceğini anlıyan sarhoş, 

tabanları kaldırıp kaçmış ve şapka
sını da orada bırakmıştır. Hatiçe de 
hadisenin yegane şahidi olan şapka
yı alm~, doğruca karakola müracnat 
ederek wkuu hali ifade etmiştir. 

Polisin mütecavitl aramakla meş
gul olduğu sırada Salih bu bir tek 
suçu ile iktüa etmemiş, Nişantaşın
da Sütlü sokağında 19 numaralı evin 
kapısı yanındaki pencerenin teller ini 
keserek kapıyı açmış ve içeri girmiş
tir. Bu ev üç kntılıdır. Zemin katın
da Kadriye isminde işçi bir kızla kar
deşi orta mektep talebesi Cemil, i
kinca kattn bir fabrika işçisi Osman 
vt> çocukları, üçüncü katta da koca
sı askerde bulunan Naciye isminde 
bir kadın oturmaktadır. Salih doğru
ca evin üçüncü katına çıkmış ve Na
ciyenin yattığı odanın kapısını kur
calamağa başlamıştır. lşte bu sırada 
Naciye uykudan uyanmış ve kapının 

onlindekinin kim oldu&runu sormuş, 
hiçbir cevap alamayınca pencereyi 
nçmış ve yangın var, diye bağırma
ğa başlamıştır. İstimdat avazclerini 
işiten Salih aşağı inip kaçmak ıstc
miş, fakat sokak kapısının önünde 
memurların durduğunu görünce ne 
yapacağını şaşırmış, Yusuf, Kadriye 
ile Cemilin odasına dalmıştır. Kad
riye bir tiyatroda çalıştığından henüz 
e\iinc gelmemiştir. ;Fakat kardeşi 14 
yaşında Cemil odada ve yatni,rında 
,•atmaktadır. Bu esnada yukarki ki
;acılann aşağı inip memurlara ka
pıyı nçtıklarını hissedf'n Salih heniiz 
uykuda bulunan Cemilin yatağına 
qirerek kendisini gizlemek istemiştir. 
rakat memurlar tarafnıdnn yapılan 
orama neticesinde Salih Cemilin ya
ta l'fında yakalanmıştır. 

Dün cürmü meşhut nöbetçisi olan 
asliye ikinci ceza .mahkemesine gön
derilen Salih çok sarhoş olduğunu ve 
ne yaptığım bilmediğini söylen istir. 

Şahitlerden bilhassa Cemilin ifa
desi hemen biitün hazirunu güldüre
cek kadar tuhnftır. Cemil başından 

geçeni şoyle anlatmıştır: 

- Gündüz mektepte çok oyun oy
namış, ve hnyli yorulmuştum. Akşnm 
erkenden yattım. Bir nralık yorganı
mın kımıldadığını hisseder gibi ol
dum. Bir de gözümü açıp baktım ki, 
koynumda birisi var. llk defa hem
şiremi sanmış, ehemmiyet vermemek 
istemiştim. Fakat bu sırada koridor
da bir çok ayak sesleri duyduğum i
çın ne olduğunu merak edip yatnği
mın içinde doğrulmuştum ki, ça.rr. 
yarması gibi bir adamın koynumda 
olduğunu görerek feryadı bastım. Po
lisler içeri girip onu yakaladılar. 

Salibin kendisini müdafaaya 'tluk
tedir olmadığından bahisle avukat 
tutacağını söylemesi üzerine mahke
me ayın yirmi altısına bırnkılrmş, 

fakat dinlenen şahitlerin üadatmdan 
suçlunun suçu sabit görüldiiğünden 
mahkemenin mevkufen yapılmasına 
karar verilmiş ve derhal tevkü olun
muştur. 

lzmitte Teşhiri 

Menedilen 

Tablolar Meselesi 

Burdurun Rosine köyünden Keleş 
oğullarından lbrahim Keleş, Kiryako 
oğullarından Zekeriya ile bir çeşme 
başında beygirleri sularken kavga et
mişler lbrahim Zckcriynnın gözüne 
vurarak kör etmiştir. Davayn Burdur 
ağır ecza mahkemesinde bakılmak
tadır. 

Dün ağır ceza mahkemesinde Top
hanede Kafesli sokakta 6 numarada 
oturan boyacı Osman Dincerin istina
be suretilc ifadesi alındı. O bildiğini 
şöyle anlattı: 

- Ben evime gidıyordum. Çeşme
nin başında Zekeriyayı kanlar içint~ 
ve yerde yatar gördüm. Başından bir 
de arkadaşı vardı. Ben onu kaldır
dım. Evine götürdüm. Çeşmeye iki 
beygirini sulamıyn çıkmış, o sırada 
lbrahim Keleş te atlarını sulamaya 
getirmiş. Sen sulayncaksın, ben su
layacağım d erk e n k vgn cbnişlcr. Ib 

rahim Keleş bıçakla Zekeriyanın gd
züne vurmuş ve kaçmıştır. 

Davaya Burdur mahkemesinde de
vam c<lilecektir. 

Güvem Kaphcası 

lslah Edilecek 
Kmlcahamam (TAN) - Evkaf u

mum müdürü, yanında iki mühendis 
Miistakil ressamlar tararından iz- olduğu halde Güven nahiyesine git

mit okuma alonundn açılan sergi - miş ve tamire muhtaç bulunan evka
de, bazı tabloların müstehcen görül- ia ait Sey kaplıcasını tetkik etmiş
diiğii ve miiddeiumumilikçc te hiri • tır. Buradan on beş kilometre uzak
nc mü andc edilmediği yolundaki ta olan mezkur knphcanın ıslah ve 
yazı üzerine, İzmit Ciiınhuriyet ınüd asri bir hale ürağ edileceği anlaşılı
deiumunıisi, biı:c :.U t elgrarı gönder· yor. 
miştir: Umum müdür ve mühendisler, dö-

"Gazetenizde çıkan yazı mcmuri
yetimizi şu tavzihi yapmağa luzum 

nüşte, hususi muhasebeye 'ait olsn 

buradaki.kaplıcaları da gözden gecir-
hissettirmiştir: 

İzmit okuma salonunda serbest mişlerdir. 
ressamlar tarafından açılan sergide 
görülen açık kadın ve erkek tablola Kütahyada Spor 
rı üzerine, memuriyetimizce isimleri Kütahya (TAN) - Beden terbıye
bizce mahfuz zevatın vaki olan mü - si birliği istişnre heyeti, vali Hfımit 
racaatleri iizcrine, her vatandaşın Oskayın riyasetinde toplanmış, 939 
müracaatini takiple mükellef olan yılı bütçesini hazırlamıştır. Tnhsisn-
memuriyetimiz bu müracantlerin 
mahiyetini anlamak ıçın şikayet 

tın en çoğu Kütahya şehir stadı i~in 

verilmiştir. Tribün inşaatı biten sta
dın önümlizdeki mali yıl içinde ta-
mamlanmış olacağı umuluyor. 

* Kütahya (TAN) - Çocu~ Esir· 
geme kurumunda yeni intihabat ya

pılmış, beş muallim ekseriyet ka-
zanmıştır. Bunlar, aralarından lise 

kimya muallimi Muzaffer Erkanı reis 

mevzuu olan tablolann müstehcen 
olup olmadığını salahiyettar hakim 
vasıtnsiyle ehlivukafa muayene et -
tirmek üzere tevdi etmiş ve dort ki -
şillk ehlivukuf tarafından neticeyi 
tetkiklerinde altı tablonun müsteh -
cen olduğu raporu verilmiş olınnsı ü
zerine usulü dairesinde tahkikatın ik
mali için evrak zabıtaya havale edil
mekle beraber bu tetkiklerle iktifa seçmişlerdir. 
edilıniycrek tabloların Akademiye =======-===-===== 
sevkine tevessül edilmiştir. Şu iza - rakmamaktan ibaret kaldığı ve neti
hattan da anlaşılacağı üzere memu - ce hakkında şimdiden bir şey söyle
riyetimizin vazifesi, yapılan bir mü- nemiyeceği tavzihan gazeteni7.in ay· 
rcıcnnte tavassuttan ve takipsiz b t _ ni siitununda nesrini rica ederim." 
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Toyynre knçakçılığı dolnyısiylc, e\'rnk salıtcldirlığındnn suçlu Ruhi

nin muhakemesine evvelki giin Ankara adliyesinde başlandı. Bu re İm· 

de, su~luyu mahkemede sorgu esnasında göniyoruz. 

Dlin Galafa!;nray lisesinde talel>c tat af ımlan mu\'affakıyetli bir mii

sanıcrc veriJmiştlr. Bu re imde, müsamerede rol ahın kiiçiiklcri sahne 

kıyafetleri ile görül oruz. 

Dlin ~işli Halkc\'İndc yoksul çocuklnra, elbise te\'Zİ edilmiştir. B~ 

resimde, elbiseler dağıtılırken giirilyoruz 

••••••• Dünyanın en meşhur Dans P erileri 

FRED AST AIR GINGER ROGERS 'in 
en son ve en mükemmel şaheserleri : 

UÇAN VALSLER 
( SHALL WE DANCE) 

,_Pek yakında L A L E Sinemasında_, 

, - ' BU ÇARŞAMBA MELEK 1 te AKŞAMI 

s M ON E s i M O N un 

En güzel filmi - En büyük muvaffakiyeti 

Dansing Melegi 

· ANKARA RADYOSU 
1'iirkiyc Rad~ odifiizyon Postalnrı 

Tiirki.}c Jtadyo u Ankara Radyo ıl 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 188 Kes. 120 KW· 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 }{\\ 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 K\ 

Pazartesi, 24. 4. 1939 

12.30 Progrnm. 12.35 Turk müzllti _. 
Pi. 13 M<'mleket sant ny. rı, njnn \·e mr
teorolojl haberleri. 13,15 - 14 l\tilzı\::: 
Senfonik pHiklnr). 

18,30 Program. 18,3:i Müzik (Operet
ler - Pi.) Hl Konuşma (Çocuk E ir2cmc 
Kurumu - Çocuklara masal) 19,15 Tur!ı: 
mOzJğl (Halk turkOlrrl ve oyun haval • 
rı - Sadi Yaver) 19,35 Turk mOzlğl (K -
rısık program) Hakkı Derman, Eşref K d 
ri, Hasnn Gur, Hnmdi Tok y, Basri Üf
ler. 20 Memleket saat ay. rı. ajans ve me
teoroloji haberleri. 20,15 Türk müd ı 
(Kl~ıılk program) Ankara Radyosu Kürr 
HeyeU. f d:ırc edeni Mesut Cemil. 1 - C"
mil Beyin - Kurdilıhicazkar pe e~ ı. 
2 - Doktor Suphl -Kürdılihkazkfır ş r
kı - Birlikte bir nkş::ım. 3 - Rnhml Bı:
yln - Kürdnihlcnıo:kılr arkı - S~ylc "' 
mızrabı nazcndc cdn. 4 - Arif Bcyf!l 
- Kilrdillhlcazk:Ar şarkı - Sende acap 
uşşaka eziyet mi çoğnldı. 5 - Rifat Be
yin - Kürdilıhlcnzkar :ıarkı - Bu sel-ı 
recnyı dil oldu. 6 - Rifat Beyin - Kilr
dlllhlca:z.kl\r şarkı - Ol goncanın etrafını 
nlmış yine güller. 7 - Arif Beyin - Kür 
dlllhicazkar şarkı - Kanlar döküyor. 8 -
Arif Beyin - Kürdilihlcnzkfır şarkı 

Gurup clU guneş dünya karardı. 9 - Ru
!!1?11 Kam - Kemen~e taksimi. 10 - S -
dullah Ağa - Hıcazkdr şm"la - Hıram 

et gülşenc. ı 1 - Çorlulunun - Hicazk~,. 

şarkı - Aldı beni iki kasın arası. 12 -
Kemal Nfynzi Seyhunun - Hicazkfır :ız 

semaisi. 21 Konuşma. 21,15 Esham, tah
vfü'ıt, kambiyo - nukut ve ziraat bonıesı 
(fiyat). 21,25 N~eli plfıklar - R. 21,30 
Folklor (Halll Bedi Yonetkcn) 21,45 Mü· 
zlk (Odn müziği - Belhoven: Trio (do 
minör). Ulvi Cemal Erkin· Plnno, Nec
det Rcmıo:i Atak: Kcmıın. Edip Sezen: Vı
yolonsel. 22,10 Müzik (KuçUk Orkc.s. 
trn - Şef: Necip Aşkın), ı :_ Bcccc - f
kınci ftalyan Sulti, 2 - J. Strauss - Bu 
nağmeler seni sarsın ey dünya (Val ) , 
3 - Lindner - Bacchannle (Şarap ilflh 
BakOs şerefine dans, 4 Micheli - İklncı 
küçük sult, 5 - Munkel - Vcncdlk lıa
tırası - Scrennd 6 - Zlehrer - Aşık -
Romans. 23,10 M(ızik (Caıo:band - Pi l 
23,45 - 24 Son ajans haberleri ve yarın
ki program. 

Bergama Kermesine 
Hazırhk 

Bergama (TAN) - Bu sene üçiin
cu defa apılncak olan R.,,,. .. ~-
mesi için hazırlıklara başlanılmış-

tır. Kermesın geçen yıllardakinden 

daha canlı olması maksadile .!:ıer şey 

yapılacaktır. Bergama tütiınculer ko
operatifi de bu seneki hasılatından 

kermese 500 lira vermiştir. 

Erzincanda Yeni 
Hapishaneler 

Erzincan (TAN) - Bır kaç yıl ev
velki şiddetli zelzelede yıkılan cskı 
hapishane yerine Adliye Vekaletı, 

burada yeni bir hapishane inşası kin 
yüz yirmi bin lira sarfına karar ver
miştir. Hapishane yerinin tesbiti 
müddeiumumiye bırakılmıştır. Ha
pishanenin, hükumet civarındaki es
ki arsasında yapılacak ve buna mülu
sık ve belediyeye ait bir arsanın da 
ekleneceği anlaşılmaktadır. 

Vekaletin buraya ayrıca bir ziraı 
hapishane tesisine karar verdiği ha
ber alınmıştır. Müddeiumumilik, boş 
ve ziraate elverişli arazi göstedlmP
si hususunda deftcrclarlığa müracaat 
etmiştir. 

Bir Koyun, Dört 
Kuzu Doğurdu 

Sındırgı, (TAN) - Aktaş köyünde 
tıliscyin oğlu Kadirin bir ~oyunu , 

i.içü di~i ve biri erkek olarak dürt 
kuzu birden doğurmuştur. Bir mislı 
daha billnmedl ~i iç;ln bu hadise hay-
ret uyandırmıştır. ~ ' 

Perıembeden 
itibaren SARA Y..__v_e ...... i PiıllliiiE .. K_S_i_ne_m_a_ıa_r_ın_d_a_, 
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24 Nisan 1939 
TAN, Suriye ve Sur iyede cereyan eden hSdiseler hakkında hakikate en uygun malumatı 

TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi . 

vermek isted iği için, bu salGıhiyete sahip b1r meslektaşın devamh yardımını temin etmiştir. 
Suriyenin en yüksek tira ih gaze tesi olan .. Elhadis .. in değerli muharriri E§ref Kôtip, TAN'da 
sık sık Suriye mektupları yazacaktır. Bu §ayanı dikkat mektuP.ların birint:isi aıağıdadır. 

Kr. .. 1 Sene 
6 Ay 

Kr. .. o o o 1400 
750 
400 
150 

.. .. 3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
soo 

.. .. 
Milletıerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~uk 
pul ilfıvesi lazımdır. 

Suriye H idiselerinin 
GÜNÜN MESELELER& 

Yu9oslavyanın 
Vaziyeti 
M acar Hariciye Nazırının Roma 

ziyaretini takip eden Yugos • 
lav Hariciye Nazırı :Markoviçin Ve
nedikte İtalya Hariciye Nazırı ile 
yapmakta olduğu mülakat umumi a
laka ve dikkati davet ediyor. 

Arnavutluğun işgalinden sonra 
Yugoslavyanın vaziyeti nezaket kcs
betmiştir. Bu Balkan müttefikimize 
Berlin • Roma mihverine girmesi tek 
lif edilmiştir. Yugoslavya mihvere 
girerse, Balkanların vaziyeti sarsıla
caktır. Onun için herkes Venedik 
mülakatının neticesini merakla bek
lemektedir. 

Yugoslavyanın menfaati bitaraf 
kalmaktadır. Filvaki Yugoslavya e -
ya bağlıdır; ihracatının yüzde doksa
nını bu iki memlekete yap -
maktadır. Berlin ve Romayı gü -
cendirmek onun ışıne gelmez. 
Fakat mihvere iltihak Yugoslavya -
nın istiklalini tehlikeye düşiirebilir. 

Halbuki Yugoslavya her şeyden ev
vel ve her şeyden ziyade istiklalini 
ve tamamiyetini kurtarmağa ~alış -
maktadır. 

Şimdiye kadar bu gayesini temin 
edişinin en büyük sırrı Almanya ile 
İtalyanın bu sahadaki menfaat teza
dı idi. Bugün Berlin ve Roma birbiri
ne daha sıkılıkı bağlanmış olmakla 
beraber, bu menfaat çarpışması baki 
dir. Yugoslavya bugünkü vaziyetten 
istifade edecek ve Vcnedikte hudut
larına riayet edilmesini temine çalı -
şacaktır. İtalya, Almanyayı Ad.riya· 
.... , .... ı.. ;11,.~nll .. aiirmektensP-, mii,,o;ln~ 
kil bir Yugoslavyayı tercih etmekte-
dir. Bu sebeple Yugoslavyanın is
tiklal ve istikbali şimdilik tehlikede 
değildir. 

Zaten Almanyanın da birinci he· 
defi Romanya ve Yugoslavyanın bir 
harp vukuunda bitaraflığını temin 
etmek, fakat harp esnasında bu iki 
memleketin iktısadi menbalarından 

geniş mıkyasta istifade etmketir. Bun 
dan iki ay evvel Alman Maliye Na
ztrı Dr. Funk'un Belgratta akdettiği 
ticaret anlaşması Almanyanm bu 
maksadını kısmen temine hizmet et
miştir. Şimdi olsa olsa İtalya ile müş 
tercken Yugoslavyaya, Romanya ile 
yapılan iktısadi anlaşmaya benzer, 
bir yeni anlaşma teklif edebilirler. 
Yugoslavya da böyle bir anlaşmaya 
ne muhaliftir, ne de muhalefet edebi
lecek b ir mevkidedir. 

Binaenaleyh, Vencdik müzakere
lerinden alınacak netice, Yugoslav -
yanın Romanya vaziyetin.e düşme -
sinden ibaret olabilir. 

* Galenko Berlinde 

Ne Yaptı ? 

Romanya Hariciye Nazırı Berlin
de ne yaptı? İngilterenin kendi hu -
dutlarını garanti etnıesiylc Alman • 
yonın isteklerini telif için nasıl bir 
yol bulundu? 

İngilterenin Romanya hudut1a -
rını garanti etmesi Berlini teiaşa dü
şürmüştü. Gafenko Berline giderken 
Bitler Münihte bulunuyordu. Ha-

O kuyucularıma hitap et
miye başlarken, evvela, 

Suriyenin yakın tarihi ve bu 
günkü vaziyeti hakkında ma 
lfımat vermeyi düşünüyo -
rum: Zira, İstanbuldan bu .. 
raya gelen gazetelerde oku .. 
duğum yazılar, maalesef, bu 
umumi ve tarihi malUmatı bi
le hakikate uygun bir lisanla 
verebilmekten uzak kalmış -
lardır. 

Hep biliyoruz ki, Osmanlı im· 
paratorluğunun, Umumi Harp so
nunda kaybettiği Suriye ülkesi, a-
dına "Fransız mandası" denilen 
bir idare altında kalmıştı. Bu man 
da idaresinin başladığı 1920 yılın
da. Fransızlar. bu ülkeyi, bir çok 
devletlere ayırmışlardı. 

Sırası gelince, dinleri, adetleri, 
nüfusları, ahvali içtimaiye ve iktı
sadiyeleri, ahlaki ananeleri, ve bir 
çok şayanı dikkat hususiyetleri 
hakkında da mahimat vereceğim 

bu devletler, şunlardır: 
l - Sahilde Berut, ve Lübnan 

dağlanndan, ve Trablustan müte
şekkil Lübnan hükumeti. 

2 - Şam, Hamalı. Humus vila
yetlerinden müteşekkil Şam hükü
meti. 

3 - Cebelidüruz hukumcti, 
4 - Halep hükümeti. 
5 - Lazkiye hükumeti. 

6 - Müstakil Iskenderun Söm'.ct• 

ğı. 

Bu memleketlerın muhtelif gay
retlerle, tesırlerle biribirlerinden 
ayrılmalarında, dağtlmalarmda, 

zayıflatılışlarında görülen siyaseti 
tahmin etmek te hiç zor değildir, 
sanırım: 

Vakıa, bu hükumetlerin başla
rında v:atani bir.er rpıt< u.ar.da 1"'~ 
Kat o· hükumet reisi de, bir Fran-
sız müsteşarının emri altındaydı. 
Bundan dan anlaşılır ki, bu hükıi
metlere hakim olan idare, - bil
vasıta - , Fransız idaresi idi. Fran
sanın emrinde bulunan yerlı reis
ler de, "frankofil" ::lenilen satıl
mış eşhas arasından seçilirdi. Bu 
vaziyette bulunan bir ülkeye ve-

' rilebilccck en makul isim de, şüp
hesiz şuydu: 

"- Halis müstemleke!' 

Müstemleke şeklinde bir ida
re altında yaşamıya katlan

mıyan halk, istiklal uğrunda bir
çok mücadelelere girişti ve sonun
da da, bu idare tarzını değiştirıni
ye muvaffak oldu. 924 yılında, ilk 
evvel, Halep, Şam ve Iskenderun 
müstakil sancağından müteşekkil 

bir Suriye devleti teşekkül etti ve 
bu devfetin riyasetin~ Suphi Bere
kat tayin olundu. Fakat 925 te Şam
da, hükumet aleyhine yapılan ve 
Cebelidüruz, Meşk isyanı, ismi
le meşhur olan hareketler, tam bir 
buçuk sene bila fasıla devam etti: 
Neticede ise, Şamda ve Halepte 
kurulan parti, şu ismi alabildi: 
"- Vatani Partisi!" 
Müstemlekeciliğe, \'e müste:nle

kecilere düşman tanınan bu parti, 
halktan her türlü yardımı gördü. 

Ilk zamanlar içinde memleketin 
en vatanperver şahsiyetleri bu
lunan bu parti 928 yılında progra
mını da neşretti. Bu programdan 
anlaşıldığına göre. Vataniler ~am-

riciye Nazarı Fon Ribbentropa tele- Bu itibarla Dobricanın Bulgaristana 
f l R H · t e Nazırını is· . on a omanya arıc Y • verilmesine meydan vermemek ısti • 
tasyonda bizzat ve büyük rner~s~m~: 

1 
yordu. Almanyanın üçüncü maksadı 

karşılamasını emretti ve kendı:ı da Romanyanın Rus ordularına yol 
Gafenko ile bizzat görüşmek uzere vermesine mani olmaktı. 
süratıe Berline d~ndü. • iyi Müzakerelerin iki tarafı da mem-

Gafenko Berlınde fevkalade · tt" ~ · b kıhrsa Almanya iste-
b • k b 1 .. d"" K d" • "zarni de- nun e ıgıne a , 
ır a u gor u. en ısıne a d"kl . . R nya da hudutlarının . . . . 1 Ro· ı erını, onma 

recede ıltıfat edıldı, A ınanyanın A t" · • t · muvaffak oldu 
f.1_. d ol seJame ını emıne · 

men hudutlarına tecavüz ı.ıuın e • h k·k" · t Gafenkonun 
d • erildi Fakat, a ı J vazıye 

madığı hakkın a temınat v · d t 1 dan sonra anlasa -• ya Lon ra emas arın . 
H"tforin maksadı evvela Romanya, k Ev Al anya Romanyaya 
t .1 1 . . "ht• aç ol _ laca tır. ger m ' 
ngı teren n garantısıne ı ıy v dl 1 Ih cephesini bu 

. . k • S a do yaptıgı vaa er e su 
ınadığı kanaatı~ı verme tı. onr . d n ar alama va muvaffak ol
Biikreşte aktedılen anlaşma mucı • ı nokta a P ç . g .. • • 
h . Al D b l d bı"r takım muşsa İngilterenın teşebbuslerı yenı 

mce manya o r ca a l ak d ekt"ır · sı anac em • 

• 
lçyüzü • • 

.......... m ........... " yazan : ......................... , 
1 l 

1 Eşref Katip 1 
1 (Suriyede Çıkan "Elhadi• ,, Siyaai Muharriri) İ 
1 : ....................... ._.._..._ .....•......... ·-················ ············------·· 

Suriye - FralUIZ maalıw!Je•İ V atan i liderleri tar.alımlan 
Parüte im1uılanırlıen 

.......__.. naıepcws; ·~elid~an, 
Lazkiyeden, Cezireden, ve Isken
derundan, Trablus Şamdan ve Be
rutun dört kazasından müteşekkil 
büyük ve müstakil bir Suriye dev
leti kurmak emelindcydiler. 

Bu programın neşrolunması, hal
kın bu partiye rağbetini, sevgisi
ni, saygısını, itimadını, ve yardı
mını büsbütün arttırdı. 

Parti reisi Ibrahim Henanunun 

vefatından sonra halk, Isyanı me
deniye teşvik olundu ve neşredi
len programda gösterilen gayeye 
bu suretle varılacağı söylenildi: 
935 senesinde, Şam ve Halep kaza
larında yapılan ve tam 50 gün sü
ren grev de, bu teşvikler sayesin
de başladı. 

Bu elli gün zarfındı:ı. bütün dük
kanlar kapalıydı, ticari muamele, 
gümrük muamel':!leri, hükumetin 

'Ankarada Petrof 
Eğlenceleri . . 

Ampulleri Tak Yak, Var ise Aklu Şuurun ! 

Petrol Var imiş Y aki Yokolmuş, Ne Umurun 1 

Yazan : Aka Gündüz 

A nkaramn eğlenceleri basit 
ve masumanedir. Şakalaş

maları da öyledir, batta şakalaş • 
mak için yılda bir gelen (bir nİ· 
san) ı beklemez, azımsar. Arada 
bir, belki de ayda bir iki defa ni
san balığı, mayıs balığı, şubat ba
lığı yapar. Netekim bu nisanda da 
klasik bahktan başka iki balık da
ha tatlı su~a saldı. Bunlardan bi
rincisi Ankara garında ham petrol 
kuyusu bulunduğuna dairdir. İkin
cisi de (Vakit) refikimizin Ankara 
muhabiri tarafından kendi gazete· 
sine kapıp koyverdiği tngiliz • Tiirk 
anlaşmasının çift kuyruklu sazan 
balığı ... 

Birincisi elektrik şirketinE' za • 
rar vermiyecek derecede olmadı
ğı için hoş görüldü. Fakat ikinci 
balık - tatlı su balıklan hep böyle 
())ur • Fazlaca kılçıklı olduğundan 
ötürü hoş görülmedi. Tabii hoş gö
rülmez. Her balık, kılıç, torik. )ev• 
rek, ala, barbunya olmaz ki. Ba • 
lıkçı olmayanların eline düşerse 
böyle kılçıkhsı çıkar. 

Biz yine petrol bahğından bah
sedelim. Ne kılçığı var, ne dikeni. 

Ankaramn basit ve masuma • 

ne eğlenceleri arasında şu petrol 
eğlencesi pek hoş ve pek siyasi o
lanıdır. Öyle ya, eskiden dünya bir 
rivayete göre balığın sırtında imiş. 
öbür rivayete göre de ökiiziin boy
nuzunda. Bugünkü dünya jse dü-

bcdüz ve tam ilmi, feleki, coğrafi, 
fenni bakımdan petrolün üstünde 
sallanıp duruyor. Bir kibritlik ca· 
nı kaldı. Bu kibriti ya petrol! De
yip çakabileceğe peşin, peşin aş -
kols1m, diyebilecek dillere, akıl -
lara askolsun! 

Ankara ganndqki petrol kuyu
lannm ana hakikati şudur: Ankl\
ra garının bitişiğinde geçen aya 
kadar büyük bir atelye vardı ki 
An.karaya demir yolu geldiği gun
denberi işliyordu. Burada lokomo
tifler temizlenir, yağlanır, cilala -
nır, evrilir çevrilirdi. O zamandan· 
beri de petrol, mazut, vakum gibi 
çeşitli maddeler makinelerden dö
külürdü. Bunlar yıllardanberi dö
kiHe damlaya toprağın bir kac;- met 
re derinliğine kadar işlemiş. 

Yeni demir yollar merkezi ida
re binası buraya yapılacağı ıçın 

eski atelye yıkıhyor ve arsa hnz1r
(Sonu 10 uncuda) 

işleri, ecnebi şirketlerin işleri ta
mamen durdu. Sıkıyı gören hüku
met te, bu isyanın müşevviklerini 
zindanlara, menfalara tıktı. Men
!alar ve zindanlar, Suriye vatani
lerile tıklım tıklım doldu. 

F akat bir mi.iddet sonra, men
faatleri kökünden sarsılan 

Fransız şirketleri müdahale lüzu
munu duydular- O vakitki Fransız 
ali komiseri Kont dö Martel de, 
vatani liderlerini zindanlardan çı
karmak mecburiyetinde kaldı. Da
va da, kısmen kazanılmış oldu: ?:i· 
ra Fransız hükümeti, Halep. Şam, 
Cebelidüruz, Lazkiye, Cezire ve 
Iskenderun mıntakalarından mü-, 
teşekkil müstakil bir Suriye kurul· 
rnasına razı olacağını bildirdi. Fa
kat buna mukabil bir 1ek şart koş
tu: Lübnan cümhuriyetinin hudut
larına tecavüz olunmaması~ 

Bu şart, bir çok münakaşalarıı 
sebebiyet verdi ve vatani liderleri, 
maalesef, - kurdukları program 
hilafına - Trabbs ve Lübnanın 
dört kazasını Suriyeden ayırmıya 
razı oldular. 

Ayni liderlerden müteşekkil bir 
heyet Fransaya ~itti. Fransız lıü
kümetile muahede akdine giri~ti. 
Bu iş, tam altı ay siırdü. Bu müd
det esnasında da, Suriye vatanile
rile birlikte çalıştıkları halde, js. 
tiklaline kavuşacak oian hududun 
dışında bırakılan Trabluslular ve 
Lübnanlılar da boş durmadılar: 

Onlar da, başka bir devletin hi • 
mayesine girmiye karar verdiler 
ve bu kararı verdikten sonra, ken
dilerine en yakın devlet olarak 
Türkiyeyi hatırladılar. işte bu su
retledir ki, oralarda, Türkiye le
hinde muazzam bir propaganda 
başladı. Bu muazzam propagan
danın en kuvvetli tes!rleri, Tevfik 
Rüştü Arasın, Mısır st:'yahatinden 
dönüşü esnasında tezahür etti: Av
detinde Trablus Şamdan geçen fe\'
fik Rüştü Arasın bindiği otomo
bil, halkın omuzlarına kadar yük
seltildi ve Türk bayraklarile do
natılmış takların ı:ı.ltından, omuz
lar üzerinde taşınan bir otomobille 
geçen Rüştü Ar as, bir fatih gibi 
alkışlandı. 

B u arada, Paristen dönen li
derler de, yaptıkları anlaş

mayı bildirdiler. Verilen kararlara 
göre, Şam, Halep, Cezire, Isken
derun, LazkiyP., Cebelidüruz mın
takalarından müteşekkil müstakil 
bir Suriye hükumeti kurulacak
mış. Fakat bu müstakil (!J hüku
met, üç senelik bir tecrübeye tabi 
olacakmış. Eğer, müstakil (!) hii· 
kumet, bu üç senelik tecrübe es
nasında, istiklale liyakatini isbat e
derse, muahede uzatılacakmış! O 
zamanlar, zavallı Suriyelileri bu 
vaatler bile mesut etmişti: Vatani 
liderler, birer kahraman gibi kar
şılandılar. Bir müddet sonra da, 
Fransızlar, vaatlerinde durarak bir 
millet meclisi seçimi yaptılar. 

Bir hükumet heyeti, bir de Ciim
hurreisi secildi. Fakat tam o sıra
dadır ki, Hatay davası ortaya çıktı. 

Türklerle Araplarm arasını boz
mak istiyenler ve bu arada bilhns
sa İtalyanlar da, Hatayda faaliye
te geçmiş bulunuyorlardı. 

İtalyanlar, hem Fransa, hem de 
Türkiye aleyhinde propaganda ya
pıyorlardı. Hatta, bu maksatla Su
riye ve Lübnanda, "Kasa Italya
na" namile muazzam bir kit.ip te 
açtılar. Bu klüpte. her haft.2 balo
lar veriyorlar, halkı da bu kadınlı, 
içkili, eğlenceli balolara, parasız o
iarak davet ediyorlardı. 

Iş bu kada~la ~a kalmadı. Yine 
ltalyanlar, Berutta, Halepte, 
Şamda arapça gazeteler çıkararak, 
halkın dimğını da çelmiye çalış

tılar. Suriye ve Lübnanda ~talyan 
müesseseleri çoğaldı. 

Çabucak mektepler hastaneler. 
yollar açıldı. Radyolarda Arapça 
neşriyat, alaturka saz fasılları kı
zıştı. Bir çok mektep talebelerini, 

(Sonu 10 uncuda) 

5 

M'1!*mm~ 
Kültür Hicret mi 
Ediyor? 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

I ngilterenin meşhur muharrir • 
!erinden B. Priestley, yine 

meşhur yazıcılardan Handrik Van 
Loon'nun "Kültür A vrupadan hicret 
edi~·or" başlıklı bir yazısını okumuş. 
Yazının hulasası şu: 

"Kiiltür itibariyle Avrupa bit· 
miştir. Eğer bundan sonra bi.iyük ro· 
manlar, büyük eserler, büyük mu -
zik, meşhur hikayeler yazılacaksa, 

Amerikada yazılacaktır. Kültür yap· 
ma imkanları Amerikaya hicret et
miştir." 

Priestley bu yazıyı okuduktan 
sonra, Anıerikada ~·aşayan, ve ken· 
disiniu dahi olarak kabul ettiği bu 
muharrire kanaatini bozan amillerin 
ne olduğunu telgrafla sormak iste • 
mi~. Fakat sonra bu yazıyı mübala
ğalı bulmakla beraber sebeplerini 
şöylece tahlil etmiş: 

"Amerikaya Anupadan kültür 
akını Umumi Harpten sonra başla -
dı. Bu devirlerde Amerika para için
de yüziiyor. Avrupa sefaletten inli
yordu Hele bu son senelerde merkezi 
Avrupa bir baruthaneye döndükten 
sonra, aklı }~aşında, hürriyet '\"e insa
niyet a~ıkı bütiin muharrirler, mü .. 
zis~·enler, alimler hep Aınerikaya 

hicret ettiler. 

''Bugün Anştayn, Thomas :Mann gibi 
büyük Alman alim '\"e muharrirleri 
Almanyadan ziyade Aıuerikada yer
leşmişlerdir. Büyiik İtalyan müzis -
yeni Foscanini İtalyan ntandaşlığın
daıı istifa edip Amerikan vatandaşc 
olmuştur. Van Loon haksız değildir. 

İngiltercdcn de Lugene O'Nevill gj. 
bi en büyük dramatist, ve İngiliz ya
zıcılarmın en tesir yapanı olan Al -
dous HtLxlcy dahi bir daha dönme
mek iizere Amerikaya hicret etmiş -
!erdir. Kültüriiıı Atlas denizini aşa
rak Amerikaya geçtiği, hakikati da
ha bunqn yanma bir çok isimler sı
ralarsak açık açık göze çarpar. 

"Avrupa bunu beklemeliydi. 
artistler, alimler, mütefekkirler, in· 
kişaf için huzur veren bir muhite, 
hiirrh·ct kokan bir havaya muhtı1ç -
tırlar. Eğer si::rnsi polis daimi surette 
kendilerini takip eder, yazdıkları 
her yazının hesabını, emniyetin gizli 
odasında vermek mecburiyetinde ka
lırlarsa. yazamaz ve yaratamazlar. 
Temerkiiz kampları kültiirün inkişa
fı için gayri miinbit bir topraktır. 

Biiyük sanat eserleri, göğün karan -
tıklan içinde, ve bomba yapan fab
rikaların giirültüleri içinde doğa • 
mazlar. 

"Totaliter devletlerin kültiir ta• 
rihi, bembeyaz bir kağıttır. Musso -
lini dipçikle, bombaya verdiği ehem
miyeti, filozofa vermiyor. Bundan 
sonra Almanya bir propaganda na -
zırı Göbels yetiştirebilir, fakat bir 
Göte yetiştiremez. Totaliterlerin dik
tatorası ne kadar müthiş, iradesi ne 
kadar ateş olursa, o nisbette insan 
ruhunda yaşayan güzellii:,ri '\'e güzel
lik aşıkını kuvvetle boğar, 

"Yaratıcı irade emirle çiçek aç • 
maz. Biitün servetinizi çizmeye ve 
baruta harcettiğiniz yerde kültiir, 
çöle dikilmiş tohum olur. Eğer, ar -
tistler, alimler, mütefekkirler, Ame
rikaya hicret ediyorlarsa, Avrupa 
bir kiiltiir iflasının karşısında ise, 
totaliter taliine ağlasın." 

AlTupa, yalnız bu kiiltiir hicreti· 
nin arkasından değil, asırlarca yap • 
tığı. ve eli~·le yıktığı tekamülün ar• 
kasından ağlamağa namzettir. 

r"Bize tereyağ değil, filozof de • 

ğil, top lazım." diyen bir nıedeniyet, 

A vrupanın ortasına konmuş bir bom 

hadır. Bu patladığı gi.in, medeniyetle 

beraber Avrupa Kurunuvusta me • 

deniyetiyle omuz omuza gelecektir. 

Bundan ne Priesley'in İngiltcresi, ne 

de en hücra toprak masun kalmıya • 
caktır. 

Bu patlayış ilk işaretini İspanya
da \"ermişti . Oradaki kültür eserle • 
rinin. iskambil kağıdından kuleler 
gihi yatısını lakayt. seyreden Avrupa 
diplomasisi . makus taliine çok ağla -
masın , mesuliyetin büyük bir payını 
omuzlarında taşıyor. Ağlamak hiç 
bir suçu olmadan bu badirede var • 
lıklannı kaybeden ve edecek olan 
milletlere düştii. 
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açDa1rn 

Dün, Vela takımının 4 - 1 mağ/Ubiyetile neticelenen Galatas!fray - Vela maçından iki muhtelif enstantane 

Milli Küme Maçları 

Galatasaray. Dün 
Vefa Takımını 

4 • 1 MaglUp Etti 
Yazan: Eşref Şefik 

Dün Taksim stadında yapılan cum açarak Vefa kelesine kadar ya-
Galatasaray - Vefa oyunu naştılar. Merkezden sağa geçen topu 

~k geçe kaldı. Şişli - Süleyınaniye sağ açıktan kale dışına çekerek kay
muhteliti ancak saat on yedide bitti. betti. 
Galatasaraylılarla Vefalılar 17.10 da 2 inci dakika: Vefanın ortadan 
sahaya çıktılar. Oyunun başlangıcı güzel sür ükleyip sol açığına verdiği 

17,15 te çalmabildi. Hakem Refik pası hakem ofsayt addederek kesti. 
Toptu. 3 üncü dakika: Vefalılar merkez-

Vefa eski kadrosuna, Güneşten 

geçen Hakkıyı sağ içe alarak çıkmış
tı. 

Galatasaraylılar şu şekilde yer 
aldılar: 

Osman - Adnan, Faruk - Yu -
suf, Bedii, Musa - Necdet, Süley -
man, Salahattin, Boduri, Sarafin. 

Galatasaraylılar sağdan bir hü -

ı-
Takımlar 

Nas il 
Oynaddar? 

Galatasaray galip vaziyete 1 

geçtikten sonra paslarını düzelt
ti. Üçüncü golü atıncaya kadar 
hakimiyeti esaslı şekilde tesis e
dememişti. San kırmızılılar, 

muayyen bir sistemin icabettir
diği tarzda henüz oynayamı -
yorlar. 

den hücuma geçtiler. Galatasarayın 

müdafilerini atlayan sol iç Sülhi önü 
boşken telaşlandığından bu gol fır -
satını boşa vurmuş oldu. 

5 inci dakika: Galatasaray soldan 
kazandığı korneri iyi çekti. Fakat Ve
fa kalecisi yakaladı. 

10 uncu dakika: Galatasaray mü
him bir fırsat kaçırdı. Ortada Vefa 
muavinlerinin falsolu topu iyi he -
saplayamadıklarından hasıl olan mü
sait fırsatı da Vefa kalecisinin yanlış 
çıkışına rağmen içeri atamadan geri 
döndüler. 

20 inci dakika: Galatasaray mer
kez muhaciıni önü açık vaziyette ya
kaladığı topu tam köşeden çekmek 
arzusiyle direğin dışından çıkardı. 

22 inci dakika: Vefalı Gazi Gala
tasaray kalesinin yakınlarında, Ga -
latasaray, müdafilerinin bozuk ma -
nevralarla dağıldıkları zamandan is
tifade edemedi. Kalenin hayli açığın
dan geçen bir şütle iktifa etti. 

Takımlarındaki yeni ele -
manların diğerleriyle olmı an -
!aşmaları eksik olduğundan te
sadüfi hissini veren akınlar çok 
oluyor. 

24 üncü dakika: Galatasaray sol 
müdafiinin elle durdurduğu bir Vefa 

I akın~ ~~layısı~Ie_ Galatasaray aleyhi
! ne fırıkik verıldı. Muhteşem düzlük-

' ten çeşti. Galatasaray kalecisi 

1 

kornere çıkararak tehlikeyi atlattı. 
Korneri de Vefa neticelendireme-Dün Galatasaray hücum hat

tının sol içi ile açığı iyi idiler. 
Bilhassa sol iç vaziyet bera -
bere iken de şuurlu oynuyordu. 

Müdafaada, sol müdafiin id
man hamlığı göze çarpıyordu. 

Kendi oyununun epey dununda 
çalıştı. 

Vefaya gelince: 
Beraberken rakiplcriyle mii-

savi oynayabildiler. Takımın 

nefessizliği hissediliyor. 
Merkez muhacim top kontro

lti hususunda ve stoplarda pek 
aksadı. 

Muhacimler paslaşırken ek -
seriya topu dönerek geri alıyor
lar. Yüzü kaleye müteveccih 
ve topun geliş süratine göre 
koşuşu uydurmuş muhacim dün 
Vefada az görUldü. 

İlk devre muavir~ hattı pek 
sıkışmadığından vazifosini ya -
pabildi. İkinci devrede çok ak -
sadılar. 

E. Ş. 

ı . 
dı. 

Gal.atasarayın ilk golü 

32 inci dakika: Vefalılar ka!ele -
rinin merkezi açığında hata yaptı -
lar. Galatasaray lehine firikik veril
di. 

Merkez muhacim Salahattin mü -
kemmel bir vuruşla ilk golü yapmış 
oldu. 

35 inci dakika: Galatasaray golü 
üstünden iki dakika geçmeden Sarı
kınnızılıların sol müdafilerinin Gazi
ye yaptığı hatadan Vefalılar da bir 
firikik kazandılar. Sağ içleri Hakkı 

pek isabetli güzel bir çekişle kalenin 
üst köşesinden beraberlik golünü 
yaptı. 

Birinci devre bu şekilde 1 - 1 be -
rabere nihayetlendi. 

ikinci devrede 

Galatasaray sıkı başladı. İlk da
kikada sağdan bir korner kazandı -

Dünkü maçtan diğer bir görünü, 

r 
Küme Puvan Cetveli l Milli __ _...... 

Takım 

A. Gücü 
Fener 
Beşiktaş 

Demir S. 
Ateş 

Vefa 
Doğan 

G. Saray 

Ma~ 

8 
5 
6 
4 
7 
5 
5 
4 

G. 
6 
4 

3 
3 
1 
2 

1 

B. 
1 

1 
1 

1 

M. 
1 

1 
3 

5 
3 
4 
3 

A. Y. P . 

24 10 21 
12 5 13 
13 6 12 
11 3 11 

6 21 10 
11 11 9 

6 22 6 
5 10 5 

Süleymaniye - Şişli Muhteliti Galip 

Karışık Takımlar 

Maçında Neticeler 
Karışık takımlar maçlarına dün 

Taksim stadında deva,n edildi. Su
leyma'niye Şişli muhteliti ile Kasım
paşa Galataspor mLthteliti karşılaştı. 

Oyun ilk dakikada Sülcymaniye 
Şişlinin hakimiyeti altına girdi. Ga
lataspor Kasımpaşa müdafaası biri
birini kovalıyan hiicumları kesmek
te güçlük çekiyordu. 
Sağdan açılan bir hücumda Agop 

Süleymaniye Şişli muhtelitine ilk go
lü kazandırdı. 

Bu golü iki dakika sonra Nobarın 
yaptığı ikinci gol takip etti. Oyunu 
Galataspor Kasımpaşa nısıf sahasın
da oynanıyordu. 

Suldur frikikten üçüncü goli.i de 
yaptı ve devre 3 - O nihayetlendi. 

lkinci devre yine Süleymaniye, 
Şişli hakimdi, Hraç dördüncü galü de 
yaptı. Bir Galataspor Kasımpaşa hü
cumunda penaltı oldu ve yegane gol
lerini kazandılar. Maçta 4 - 1 Süley
maniye Şişli lehine kapandı. 

I kinci küme maçlarl 
Şeref stadında ikinci küme takım

ları arasında tertip edilen maçlarda 
Beylerbeyi Demirsporla, Galatagenç-

Demirspor Beylerbeyini 2 - 1 mağ
lup etmiş, Galatagençler Bozkurtu 
1 - 1 berabere kalmışlardır. 

Bisiklet 
Şampiyonası 
Nihagetlendi 

Seri bisiklet yarışlarının sonuncu
su dün sabah Topkapı ile Silıvri ara
sında ve 150 kilometrelik bir mesa
fe dahilinde İstanbul ve Kocaeli böl
geleri bisikletçileri lirasında yapıl

mıştır. 

Neticede sltanbul takımından Sü
leymaniyeli Haralambo 5.01 de bi
rinci ve Feneryılmazdan Torkum 
5.31 de ikinci olmuşlardır. 

Izmit takımından Ibrahim 5.56 da 
birinci, bir tekerlek farkile Şükrü i
kinci ve Mithat üçüncü olmuşlardır. 

Yapılan tasnü neticesinde 9 pu
vanla Haralambo 1939 İstanbul seri 
bisiklet yarışları birincisi, Torkum 
da 18 puvanla ikincisi olmuşlardır. 

Federasyon tarafından kendilerine 

Hususi Bir Miisabaka 
Fenerbah~eliler de 

Pera Takımını 
7 • 2 MaglUp Etti 

o ün Fenerbahçeliler Peralılarla firikikten Esat üçüncü Fener golünü 
Taksim stadında hususi bir yaptı. 

maç yaptılar. Beşiktaş-i 3-0 yenildik · Fenerbahçe bundan sonra oyuna 
ten sonra san lacivert takımın Rebi- tamamile hakim oldu. Bilhassa Filc
inin iltihakile ne ;:iekil alacağı me- ret, Rebii cenahı Pera kalesi için 
rakla bek~enmekte idi. Fenerbahçe- daima tehlike oluyordu Dokuzuncu 
nin, belkemiğini teşkil eden Fikretin dakikada Ali Rızadan gelen topu 
takıma girmesile büyü1< bir kuvvet Rebii stop etti ve falsolu bir vuruşla 
iktisap edeceği muhakkaktı. Stadda Pera ağlarına taktı. Ve dördüncü 
mühim bir kalabalık kütlesi vardt. gol de bu suretle kaydedildi. 
Takımlar sahada şu k:ıdrolarla yer 10 uncu dakikada soldıın wn,.- - 4 

aldılar: vasıtasile Pera kalesine inen Fener 
FENERBAHÇE: H.üsamettin - muhacimleri, Yaşarın kafa vuruşile 

Yaşar, Lebip - M. Reşat, Ali Rı- beşinci golü de kazandılar. 
za, Muzaffer - Naci, Basri, Esat, 14 üncü dakika: Fikret Pera mü-
Fikret, Rebii. dafaasından topu söktü ve ortaya ge-
PERA: Çafatino - Hıristo, Cive- çirdi, Fazıl yetişerek altıncı Fener 
lek - Çiçowiç, Etiyen, Fador - Tal- golünü de yaptı. 
ca, Bambino, Vasili, Çulaki, Mesi-ı Bir dakika sonra Peralılar Fener 
nezi. kalesine indiler. Hatalı bir hareketi 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyun çok seri başladı. Fenerbahçc 

takımının teşkilinde isabet olmadığt 
ilk dakikadan göze çarpıyordu. Pe
ralılar güzel bir anlaşma ile Fener 
kalesine iruneğe başladılar. İki gol 
fırsatı da kaçırdılar. Oyun bundan 
sonra karşılıklı hücumlarla geçme
ğe başladı. Fakat Fener hücum hattı 
aksıyordu. 

19 uncu dakikada Bambino topu 
Culakiye geçirdi. Attığı sıkı bir şüt 
direğe çarparak geri ge1di. Pera hü
cumları birbirini takip etmeğe baş
hıdı. Bir Pera hücumunda büyük bir 
tehlikeyi Reşat güçlükle uzaklaştıra
bildi. Takım teşkilindeki isabets"zlik 
nasılsa görebilen Fenerbahçeliler, 
Muzafferi çıkararak Esadı merkez 
muavine, Ali Rızayı sağ muavine, 
Yaşan da ortaya aldılar Bu değişik
lik üç dakika sonra semeresini ver
di. Ortadan bir hücumda Yaşar topu 
Fikrete geçirdi. Fikret güzel bir vu
ruşla Fenerbahçeye ilk golü kazan
dırdı. 

30 uncu dakikada Bambino bir a
ra pası aldı. Yaşan at!a~trktan sonra 
Hüsamı da geçerek beraberlik golü
nü kaydetti. 

Oyun mütevazin bit' şekilde de
vam ederken Fener lehine olan bir 
kornerde Nacinin atışı kale önünü 
karıştırdı, kaleci topa yumruk sal
ladı. Fakat falsolu bir vuruş Fener
bahçeye ikinci golü kazandırdı. Ve 
devre de 2-1 Fenerbahçımin lehine 
neticelendi. 

ikinci devrede 
FeneI'bahçeliler ikinci devreye 

takımlarında tadilat yaparak çıktı
lar. Ve hücum hattı şu şekli aldı: 

Fazıl, Naci, Yaşar, Rebii, Fikret. 
Hücum hattı, senelerdenberi müda· 
faa ettiğimiz gibi Fikretin sol açı~a 
alınmasile en isabetli ~ekli almış~ı. 

hakem, penaltı cezasile tecziye etti. 
Ve Peralılar ikinci gollerini yaptılar. 

23 üncü dakikada Fazıl Pera ka
lesine sürüklediği topu Naciye ge
çirdi. Naci yedinci ve son golü de 
kaydetti. Maç ta sarı lacivertlilerin 
7 - 2 galibiyetile neticelendi 

Nasıl oynadılar? 
Fenerbahçe takımı dün ikinci dev

rede ilerisi için ümitli bir oyun çı

kardı. San lacivertliler Esadı mer
kez muavine almakla en büyük isa
beti gösterdiler. Fikret, Rebü cena
hı hücum hattım iş görür bir vazi
yete soktu. Bizce ortada Yaşardan 

ziyade Basrinin oynatılması daha iyi 
olur. Fazıl uzun zamandanberi an
trenemansız olmasına rağmen fena 
değildi. Muavin hattında Ali Rıza en 
iyileri idi. Bu oyuncu her hafta üs
tüne koyarak iyi oyunlar çıkannağa 
başladı. Esat merkez muavinde takı· 
mın oyununu tanzim etti. Bu mev
kide oynatılması en doğru hareket 
olur. Lebip Yaşardan daha iyi idi. 

M. Kemal 

Ateşspor Ankarada 
Demirspora Yenildi 
Ankara, 23 (Tan Muhabirinden)

Jzmir Ateşspor futbol takımı ikinci 
müsabakasını bugün Ankara Demir
sporla yaptı. Izmirliler. birinci haf
taymda 2-1 vaziyette iken i.kinci 
haftaymda 3 gol yemek suretile 5-1 
mağlup oldular. 

Izmirliler, çok enerjik ve atik oy
nadıkları halde, bu gayretleri neti
ceyi değiştirmeğe müessir olmamış
tır. Gollerin bu derece fazla olması
na sebep olan kafile üçüncü reisi o
larak Ankaraya gelen ~ski kaleciler
den Saminin asıl kaleciye fazla gol 
yediğinden dolayı kızarak kendisinin 



- H-4-939 

Ev Kadını Olan 
Genç Kadınlara 
Bazı Tavsiyeler 

Herıeyclen Evve~ Bir Ev Kadınını Ev lılerlnde 
Muvaffak Eden Ya11talan Öğrenmek Lcbundır 

E vlenincey~ kadar ev gailesini üzerine almamış olan ve 
evlendikten sonra da zevciyle yalnız yaşayan genç bir 

kadın· ilk günlerde tecrübesizlik dolayısiyle bazı müşkülata 
'Uğrar. Fakat aşağıdaki tavsiyelere dikkat eden bir ev kadını 
bir kaç ızün içinde evinin iş ve idaresini pek kolaylıkla temin 
edebilir .. Bunun için evvela bir ev kadınını ev işlerinde mu
vaffak eden vasıtaJann ne olduğunu tayin etmek Iazımdır. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1 - Mutbakta kullaııılaoak bütün 

Rüzgara 
ve Güneıe 

Karıı •. 
-

Yüzünüzü Nasıl 

Koruvebilirsiniz 1 

takımlar. 

2 - Temizlik vasıtalan, mümkün
se elektrik süpürgesi, mümkün ol
madıjı takdirde adi süpürge. yünl Ü 

veya ipekli eskiden hazırWımış cila 
bezleri, toz bezlerL 

3 - Yemek kitabL 
4 - Günlük masraflan kaydede-

cek masraf defteri .. 
Yukarda saydıjunıZ vasıtalara sa

hip olan bir n kadım evinin işlerini 
hizmetçi olduğu veya olmadığı tak
dlrde başka türlü halledebilir. 

Hizmetçi olduğu takdirde: Evvel& 
hizmetçiye muayyen işlerin ne tarz
da yapılmasını istediğini anlatması, 
sonra da bu muayyen işlerin hangi il 
günlerde ve hangi zamanlarda ya
pılacajını söylemesi llzımdır. 

Evinin idaresini üstüne alan bir 
n kadının hizmetçisi olsa dahi eve 1 
alt alıı verip bilhassa kendisinin 
yapması lazımdır. Bunun için evvela 
mu1ıbak ve temizlik için ne gibi ve 

ne miktarda malzeme alacağını evde 
bir deftere tesbit ettıkten sonra, çar
pya gidip bu malzemenin en iyisinin 
ve fiyat itibarile en el verifliainlıı ne- 1 
rede satıldıjını tayin etmelidir. Bil

haasa kasap hususunda gayet titiz 

!'AN 

~---=-==--=-- ~---~------- ---

KADIN. MODA 
-- - -

--- ---- - - --

den tedarik etmelidir. Bakkal hususu tlctverttlr. 

do böyledir -=:ıı-===-=-------------ı::s:=-==-=--==-= 

Vücut Güzelliğini lyi satıcıları temin ettikten sonra 
bunlarm daimi müşterisi olmalı ve 
alman eşyanın eve gönderilmesi hu
susunu de temin etmelidir. Ev hanı-
mı, erzak alırken aylık ve günlük o
lanlan da tesbit ederek masr:af def
terini ona göre tanzim etmelidir. 

Kazandıran Jimnastik 
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Çocuklarımızın 
Dişleri Azami Bir 

ihtimam ister 
Diılerin Sağlam Olma 11 ve Vaktinde Çakma11 
için Çocuğun Ye•ğl Gıdalara Dikkat EhneH 

Çocuk altı '·eya sekiz aylık olduğu 7-aman ilk defa olarak 
iki aJt ön dışi çıkar ve iki ay sonra da dört tane ön üst 

dişi çıka::-. Bundan sonraki iki ay içinde alt dişinin kalan iki 
ön dişinin kalan iki ön dişi çıkar ve çocuğun bir yaşında oldu
ğu sıralarda da bu dişlerin altlı üstlü sekiz ön dişi çıkmış olur. 
Çocuk on dört \ey& on altı aylık olduğu zaman yanlarına birer 
tane ilave oJarak altlı üstlü dört dişi daha çıkar. Ve çocuk bir 
buçuk yaşına geldiği ı.aman da yan dişleri de çıkmağa başla-! başlayarak on altı dişi olur. 

ı Bu suretle çocuk sert gıdalan çiğ
nemeye hazırlanmış olur ve çocuk i
ki yqma geldiğı zaman her türlil gı
dayı yemeğe musait olacak şekilde 
yirmi süt dişi olur. 

1 Anne sütü ile beslenen çocukların 
dişleri umumiyetle erken ve kolay 
çıkar ve bazı ailelerin çocuklannın 
dlfleri çabuk çıktıiJ halde bazılahı
nınki de geç çıkar. Fakat çoculun 
elit çıkarmasındaki pcikme veya tn
tizamsızlığm lebebı umumiyetle, ço
cuğa verilen gıdanın uygunsuzlutu
dur. Bu vaziyette doktora müracaat 
etmelidir. Fakat dit çı'kma müddeti 
pek gecikirse, bir kemik hastalıjı 

batlangıcına alimettir. 

Dİf plıanrken ne yapmalı? 

1 Çocuklar dit çıkarırken ekseriyetle 
basta olurlar. Çocuğun dit çıkarması 
kemiklerinin ve adalelerinin inkişafı 

gibi tabii bir hadise olduğu için bu 

vaziyetlerde annenin telqa düşmesi 

lazundrı. Yalnız bu devrelerde ço- ı 
cuklarda görülen her hastalığı uişe 

atfetmemelidir. Çocuğun diş çıkarma 

allmeti şunlardır: Çocuk keyifsizdir, 
ağlar, atep olur, dif etleri ıiJmifür. 
Ypaoek q bu N e&leri ..t bir av· 
.......... ·11~1 iti--~ 
den hem çocuk ho'1amr, hem de ço

cujun difi çabuk çıkar. 

Çocalrm dif deliffİrmea 

Şık Sofra 
Nihalesi 
İçin Usul 

Nihaleyi Evde Kendi 
Elimizle Y apebiliriz 

Çocuğun sabit difler:nl çıkarması 
ilk ıüt diflerinl çıkarması gibi güç 
olmaz. Çocuk beş altı yaşına geldill 
zaman, daha süt dişlerinden hiç bi· 
r.isi dökülmeden ögutücü arka difleri 
çıkar. Yedi yqında iken de ön dit
leri dii§er ve hemen yerlerine aabit-Yazcl hem rilqlr ~ IODeftell leri çıkar ve çocuk dokuz on yqlan S otradald kuUanacaiJmız ..,.. 

korumak. hem de beslemek Jater hizmetçi olsun, ıater ev hanı- araauıda bulunduğu za..911an da kopek nın temiz olması kadar zevk-
!çln alınacak tedbirler vardır. Bura- mı kendisi çalıpm, evde de tıleri Cg Tavsiyeleri yerine Getiriniz : diperi çıkar. ll ve sofraya Defe verecek fekildo ol-

Hareketleri 
da ıbe "buhara tutma ve temWe- ....r. ... ıuk ve haftalık olarak ayırmalı- 7 On iki ile on dört aruında da c;. muma da ehemmiyet vermeliyız. 
me" u.sulünden bahsedecitz; Bu a- d;;: Günlük itlerde esas, bütün işle- Her kadın, vücudüntin güzelllll l· 4 - Diz üstü dümdüz oturunuz. ğütücü yan diflerl çıkar. Çocuk büyü- Madeni nibalelerln envauu çartıdan 
meliye için, fU matı.emenin ihzarı ll· rln sabah bitmesidir. Bunun için de le yakından alikadardır ve bunu te- SOi elinizle bileğinizi ıutarke-n aaj yüp on akiz yapna geldiji uman almak kolaydır. Fakat evde bunu 
sımdır. ilk it yatakları açarak veya balkona min edecek tedbirleri almaja mec- elinizle de karın 2daleleriııizl tutu- ,.ınız akıl elifleri eksiktir Bunlar kendi emeiimizle daha şık ve daha 

1 - ızs pam raqana fenall •· asıp havalandırırken sabah bula§lk- burdur. Apjıda okuyacajuıız, tavsi· nuz. Dizlerlnlz yerde kalmak prtile cb on sekiz ile yirmi bet 791 aruuı- mvldl yapabiliriz. Nihalede aranılan 
laıL (l'.e:aalwıeden). lannı yıkamaktır. Yemek ve misafir yeler, vücutteld ku.surları düzeltmiye bacaklannızı ve kalçanızı yerden kal· da çıkarlar. evaaf fUlllardır: 

z - Kuyanayı bir kahve delir- oduının günlük tozlarını almalı, ye- yarayacak hareketlerdir. Evveli. beli dırırken yine sol elinizle bilejinlzi, ~_, ,.,..., itina .,,,..,.1 Harareti geçirmemek, suyu 191,ir-
menlne koyup öjiltiinb. • meli de hazırlayıp ate§e koydukt•n içeri, karnı dıp.rı olanlara mahsus o- sal elinizle karın adalf!lerinlzi tutu- --r•• 1 

memek, kaypak olmamak, duz ol· 
3 _ Buıl olan unu ıemt ve dl- .,nra yatakları yapıp. yatak odası- lan hareketleri yazıyoruz: nuz ve karın adalelerinlzl içeri çe- Çocujun diflerine yapılacak itina maktır. Yapacağımız nihalenm bu 

'iti derin bir kaba koyup tıserlne de mn tozlarını almalıdır. Ufak tefek 1 - Hazır ol vaziyetinde ayakta kerek takall6s ettirin.iz. Yine ilk va- si1t cliıtleri tamamlandıktan sonr~ evsafı haiz olabilmesi için lizım olan 
kaynamakta olan iki litre ıu döldl· Çam&flr, ütü ve büyük temizlik idn durunuz. Topuklarınız bitişik veba· zJyete gelirken karı~mızı gevtek bı- bqlar. Bunun için bebeklere mahsus malzeme: 
aüs. haftada birer gün ayırmalıdır. caklarmız dimdik olmak ve karına· rakınız. (Bu hareketi de on defa tek· satılan küçük ve yumuşak kıllı dl 1 - iki tarafı ve kenarlan rende-

C - YU:ıtlnU.U bu ncak ıu ve ru- daleleriniz gev19k olmak şartile ya- rerlayınız). fırçalarından alarak çocuğun d tleri~ lenmit. istenılen büyüklükte ıace 
7ana buhanna tutup baımm ve ,.U· Yemek lütainin tanzimi vat yavaş kollarınızla beraber vücu- Her biri on defa tekrarlanacak bu ııi pce yatırırken w sabahları fırça- marangoz tahtası. 
dnllsfl bir Jaavlu ile kapatnı• ve b• dunüzü mümkün olduju kadar yere hareketlerin biriblrini müteaktp sa· lamalı veya çocuğu fırçalamıya alış- 2 - Kitap ve mecmualardan be-
'YUiyette 4 5 tlakika durun•· Yemek listesini tanzim eden e~ ka- bükünüz ve yine yavaş yavq dojru· hahları yapılması lhundır O zaman tırmalıdır. Çocuk da.ha büyu·· dilkçe ğenilen kesıbniı resim. 

' dınınm (1) aile efradmm umumı sıh- turken karnınızı içeri çekerek adale· bel h ~ d -' 
1 - YfidlnU.U butOdan ayırdık· hl d··-·-'---ı _ ........ ltı"bara alarak attı çukurluğu ve arın a •·f· her yemekten sonra fırçalatmalulır. 3 - Resmin bozulmamasını temha 

tan 
-.r.h 1 rl l ter sfllfi • ı.u•aua-nıa ._. lerlhizi geriniz .. Yine eğilip dojrulu· kinllji kaybeder. Bu zamanda dif macunu kullandır- eden vernik. 

sonra Y-. yere n e ne gibi yemekler yiyebılecekler1ni, nuz. (Bu hareketi on defa tekrarla· 
l'ike batmlllllf pamukla temlsleyi • (2) Mevsimin sebze ve meyvalarını, vmız ) mamalı, fakat bir miktar suyun içine 4 - Hararet geçlrmlyen rar.ı bo-

• iV &. -•'tle ı•-- de.r.aı.ur) • · eri Gl-+"'ymoline ilave ederek bu su ya (metalik boyalar muessirdir). nıs. , ... a •• ız rn re ...,.. •• • (3) Giııılük yemejin aile için kaç ku- 2 - Dümdüz yere yAbp kollaruıı- Moda Halteri 3
..,.., .... 

1 - Borate de poute ile kant • rup mal olacajını tesbit etmesi, (4ı zı bapnızm hizasında geri uzatınız ile fırçalatmalıdır. Dişlerin fırçalan- & - Zamk. 8 - Kuçük boya fır.. 
lnlf soluk ıu huırlayıp bu ıuyu yit· Yukardaki esulara göre elindeki ye- Gövdeniz ve baıınız yere yaplflk ol· RENKLD: Deniz suyu renginde mas':,~ d:!:reketler yanlara oldu- = ~e!a~ ve resim üze-

sü.ntbe çarpuuz. mek kitabından muhtelif yemek ve dulu halde yavat yavaş be~nlzi yer- ye§il, zeytuni yetil. ~ !ır:.:. di •:t~=i:l:ahdıral~ Tahtayı istenilen bQyilldükte "..,. 
Yüz nuukai luaırtama toğukluk seçerek hattanın :>ütiln den kald~ız ve yme indirerek a- ELBiSELER: Gece elbiselerinde muı lhımdır.' fll'ç ttrip her ild tarafını ve kenarlarını 

günlerine taksim Ptmesi llzımdır. mudu fıkannlzi yere intıbak ettlri· iki renk daha ziyade iki parçadan dmeltmell .. 
1 - Yarım ldlo kil alınız. Yemek listesini tanzim için en mü· niz. (Bu hareketi on defa tekrarlayı- ibaret gözüken biçimler. Çocafun difleri netlen p;rllr1 Tahtanın üzerine koyacağımız ra-
2 - Dibi yuvarlak bir kabın lı;l- nasip gün, cumadır. <.-"ünkü cumarte- nız(. Mayolann belden qalı kısmına mln J9rin1 kalemle ipret ttiktea 

ne bir yumurtanın beyazını koyarak si günü yemek listesine nazaıan il· 3 - Dümdüz yere yatınız, kolla· eteklik illveıl. Bu sebepler b&§lıca iıçtür. IODr& kalan kısmı ı.tediğımız ren19 
bir çatalla dövünüz. zım olan bir haftalık kuru malzeme- rınızı geri fırlatarak ellerinizin taba· KUMAŞLAR: Krepaaten. 1 - Çocuja muvafık olmıyan 11- boyamalı ve iki kat boya sürmeli ve 

3 - Dövdüğünüz bu yumurtanm yi tedarik ederek yalnız gündelik ih- nile yere dayanırken baaetiniz yerde KORSALAB • Hafif balinalı kor- dalar ve~lınesl, kurutmalı. 
içıne bir bulamaç derecesine gelin· üyaçları bırakabilir. olmak prtlle govdenlıl yerden kal· salar • 2 - Dıperinin temiz tutulmamuı. Diler tarafta yapıfttracağunız....., 
ciye kadar kil koyup yine iyice dö- itlerini yukarda aıraladığmuz 18- dırımz. · 3 - Çocuğun çllneyecek ve elif mi di1z bir yere koyarak üzerine 

~ kil ve esuta tertip eden bir ev ka- Ellerinizin ta.banlle yere dayanır- m.a.n~ Geceleri bap tuyln etlerini kuvvetlendirecek 8ert gıda· wrn1k •ördükten !ODra kurutmab " w:üz. Göz ka klarınız dudakları· dını, evini ideal tekilde idare edebi- ken kollarınızı bükünüz ve bu va- ~ecek ve tüy yerine, bap filelerle lar verilmemesi. bundan sonra da tahta mertndeki ,. .. 
bo pa - lmak ü Ur Hizmetçi kullanabilecek kimse- ılyette yavaı yavaı yalnız ayak to- örtmek, aylıl zamanda lfindüz1eri de Çocuğun diperlnln salJam olması rlne zamkla düzgun olarak yaplfbl-

:: vheisılynunla uzbmlamaus ,:, .. :,-~ le;in seçecekleri adam hususunda puklarınız yere temas etmek prtile f&pbların üzerine vuvalet yerine kul ve vaktinde çıkması için her .güD '!• malı, resim de dahıl oldu•· baldE' bll-
....-e o n u cı 3-un bütün - d.-1 lanmat dlll ~ .. ı .. ...ı.. iabe et •"' 11Vayıp yirmi dakika kadar durunuz. çok dikkatli olması, ayni zamanda gov .. 3. yerden bldırmız ve · a........u ..... muayyen n tte • tün nlhalenin uzerlne yajh >aya w 

1 
_ Evvelce kullandıtmız borat hizmetçiye de hüsnü muamele ed~ karın adalelerinizi içeri çekiniz. Tek- ETEKLER: Sporlarm ekaerlsi la- yumurta, sebze, meyva, ntfUta ve resim vemiğinden drmeli ve ~ 

dösutlu su ile tekrar bu maskeyi Çl· ret eve umdırarek çall§tırmaları bü- rar ilk vaziyete gellp bu hareketi de •, hafif klof, plllseli veya belden yal bulundurmalıdır ve yemek ara- duktan sonra da ym. 1"r clefa daha 
karıp yüzunüzü tenıizleyinis. yük bir esastır. on defa tekrarlayınız. büzme bol sında hiçbir fflY vermemelidir. TeSmin üaerine sürmeli. 
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Türk Safosunun Hayatı TERFİKA No. 13 

Bafa Elini Uzattı 
Şehzadeye : " Elimi Tutunuz 

Götürmek Lutufkôrhğında 
Daireme 

Dedi 
ve Beni 
Bulununuz .. 

Karakadı, tercümanlık • yapmak 
suretile, onu bu garip sarhoşluk
tan uyandırdı, kızın sözlerini ke
lime kelime terci.ıme etti ve so • 
nunda sordu: 

- Ne emrediyorsunuz şehza

dem, kıza nasıl cevap verelım? 

1 radesini çoktan Bafanın ye
şil gozlerine feda etmiş, yü

reğini onun san saçlarına atıver
miş olan Murat, hiç düşünmcdl'n 
şu cevabı verdi: 

- Kendileri esir değildir, çok 
kıymetli bir dosttur ve sarayımın 
ebedi süsü, hatta ışığı olacaklar
dır. Hareme girer girmez dairele
rinin hazırlandığını, önlerinde di
zi dizi halayıkların diz çöktüğuniı 
göreceklerdir. Bu vaziyetin, ben 
sağ oldukça devam edeceğine i
nanmalarını rica ederim. Cücele
rim dedikleri şeyler, ufak ufak a
damlar ise sarayımda onlardan üç 
beş tane vardır. Kendilerininkini 
de onlara katarız. 
Karakadı bu cevabı italyancaya 

çevirip Bafaya anlattı, o da değ
me aklın tahammül edemiyeceği 

kadar zarü bir tebessi.ımle mem
nun kaldığını hissettirdikten son
ra, elini şehzade Murada uzattı, 

bir imparatoriçe vakariyle ve a
mir bir sesle vazifesini hatırlattı: 

- Elimi tutunuz, beni daireme 
kadar götürmek lıitufkarlığında 

bulununuz! 
Korsanlar, bu laübnlilikten şa

şırıp kalmışlardı . HeJe Şeyh Şüca, 
küçük ve büyük dillerini yutmuş 
gibi derin ve muztarip bir hayret 
içinde sahneye bakıyCJrdu. Fakat 
şehzade Murat ne şaşırdı, ne kv.
dı. Kendine uzatılaq zarü eli me
sut bir heyecanla tuttu, odadaki 
üç erkeğe selam vermcği dahi ha
tırlatmıyan bir neşeli telaş içinı:le 
Bafayı yürüttü, uzaklı.şıp gitti. 

O, Şeyh Şücaın dairesinde ve 
korsanlann yanında memnu bir 
meyva, memnu bir çiçek durumu
na düşen Vencdik dilberini helal 

bir meyva ve helal bir çiçek ha
line çevirebilmek için kendi oda
sına hemen kapanmak ihtiyacın

daydı. Bafanın bir çiit kızıl yakut 
üzerinde belirttiği tebessüm o ih
tiyacı coşkunlaştırmış, elini uzat
ması ise şehzadede şut:r namına 

bir şey bırakmamıştı. Aç bir yii
rek ve aç bir ruh ile dairesine 
doğru koşuyor, iliklerine kadar 
gülümseyen Bafayı da kendine 
uydurup koşturuyordu. 

Odadakiler uzun bir lahza bu 
şahane maskaralığın h&yretini ta
şıdılar, sonra birbirlerinin yüzüne 
baktılar. Deli Caferle Karakadı, 

kısa bir bakış içinde kanaatlerim 
mübadele etmişlerdi ve bu kana
atler ayni şekilde olup şehzadenin 
bir kadın delisi olduğunu gösteri
yordu. 

Fakat Şeyh Şücam düşüncesi 

başkaydı. O da korsanlar gibi şaş
kındı, şöyle böyle mürit edin
diği şehzadenin bir l' renk kızına 
çarçabı.N tutkunluk göstermesine 
akıl erdirememişti. Lakin şim::ii 

onları düşünmüyordu. Kendi bu
dalalığını ölçerek elemleniyordu 
ve korsanların ağızlarını kapamak 
için çareler araştırıyordu. 

Budalalık dedik. Çünkü şeyh, 
Bafayı gördükten sonra yaptığı 

densizlikten bilhassa nedamet ge
tirmişti. Kız onun da, mufassal bir 
dayak yemesine rağmen sarsılma
mış olan, şuuru üzerinde derin te
sirler yapmıştı. Korsanları krzdır
mıyarak kızr şehzadeden önce ni· 
çin görmediğine ve görür görmez 
de niçin gizli bir klişeye kapama
dığına hayıflanıyordu. Fakat iş iş
ten geçmişti, artık o bir içim suyu 
~' ·hzadenin dudağınıfon geri ~ek
mek mümkün değildi. O halde 
yapılacak şey korsanların her do
lnştıklan yerde şu dayak hadisesi· 
ni anlatmamalannı ''e kendi hay
siyetini yıkmamalanm temin et
mekten ibaret kalıyordu. 
Şeyh Şüca işte bu düşünce ile 

- henüz odadan aynlmıyan - kor
sanlara yanaştı. 

- Yiğitlerim, dedi, sikkeme ve 
cübbeme saygı göstermediniz, be
ni incittiniz. Liıkin bir şeyh kin 
tutmaz, kimse için lıınç taşımaz. 

Ben de işlediğiniz günalu unut:ı
cağım, sizi pirime havale edip ce
zalandırmıyacağım. 

Deli Cafer, acı acı gülerek onun 
sözünü kesti: 

- Bizi, dedi, pirine mi havale 
edeceksin? Ulan, pirin yerin di
bine geçsin. Biz de seni Ulu Tan
rıya havale ederiz. 

Ve kollarını kavuşturarak sert 
sert sordu: 

- Pirini, pireni bırak ta ne is
tediğini söyle. Çünkü dilinin al
tında bir bakla döndüğünü görü
yoruz. 

Ş eyh Şüca bu ihtar üzerine 
dileğini açığa vurdu, şura

da burada adının hakaretle anı1-
mamasıru ve dayak yediğinin kim
selere söylenilmemesini rica etti. 
Deli Cafer, dövülmekten değil de 
dövüldüğünün duyulmasından 

korkan bu eli nasırlı şeyhe bakıp 
bakıp başını sallıyordu, nihayet 
dayanamadı: 

-:- Sen, dedi, budala mısın, ne
sin. Biz, işimizi gücümüzü bırakıp 
seni mi düşüneceğiz~ .. Yoksa a
dam dövmek hüner midir ki onun
la diyar diyar övünelim? Bununla 
beraber işin gülünç tarafı var: 
Bizim şu eşikten çıkar çrkmaz se
ni unutacağımıza şüphe yok. Fa
kat dayak yediğin sırada bizi çev· 
releyip seyre dalanl~nn ağzını na
sıl kapıyacaksın? 

Şeyh efendi, onlal'! da sustur
mıya çalışacağını söylediğinden i
ki yiğit denizci odadan ayrıldılar, 
sofada dolaşan uşaklardan birini" 
önlerine katarak dairelerine· doğ
ru yollandılar. Saray'TJI bütün se
lümltk dairelerinde, ahırlarında, 

mutfaklnnnda, bahçelerinde, o-

ı······ · ········· ················._. . ............. ............................... . 
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Diye kekeledi. Ben derhal sözünü haykırarak ta
mamladım: 

- Evet, benim!! .. 
ihtiyar yıldırımla vurulmuş gibi olduğu yerde 

kalmıştı. Elleri titriyor, başını iki tarafa sallıyor, 

lakin konuşamıyordu. 
Bu anda sanki birisi arkamdan itti.. Bir ok gibi 

üzerine fırlıyarak iki elimle boğazını yakaladım ve: 
- Alçak!.. Sefil!.. Diye inliyerek sıkmağa başla

dım. 

Çırpınıyor. kurtulmak için debeleniyordu. Hal
buki kerp(!tenleşmiş parmaklarım onu boğuyor, l:ıo

ğuyordu ... · 
Gırtlağından hırıltılar çıkmağa başladı.. Gözleri 

büyüdü .. Ve nihayet, cansız kaldı ... 
Bir adım geri çekilmiştim. Başı göğsüne düşmüş, 

iki bükliim olmuş, ve elleri yanına sarkmış olan bu 
ölüye bakıyordum ... 
Şu elleri bir saat evvel, bana ettiği sonsuz iyilik

lere teşekkür için minnetle, muhabbetle öpmüştüm. 
1 

Ah insanlık!.. Bazan, uzun yılların içine alama-
dığı vakaları pek kolay ve pek tabii olarak bir kaç 
dakikaya sığdırabilmek, ne inanılmaz ve ne esrarlı 
bir hakikatti! .. 

Bu hakikat artık tecelli etmişfi.. Geri dönemez
dim ...• 
Şuurum avdet ettikçe, işlediğim cinayetin vaha

metini idrak ediyordum •. Ben, kontu değil. kendi 
kendimi öldürmüştüm.. Zira, bir gün, yahut bir 
saat sonra ele geçecek ve derhal kurşuna dizile
cektim ... 

Gözlerim . kararıyordu. Artık ne Nüvid, ne hayat, 
ne saadet bana sokulamıyacaktı .. işte bu andan iti
baren kendime reva görmekte olduğum en fena va
sıflan taşımağa hak kazanmıştım .. 
Akşam yaklaşıyordu. Haliı kararsız ve yan deli 

bir halde ayakta duruyor ve küh koltuğun içinde 

ebedi uykusuna dalmış olan konta, kah aynanın 
içinde insana hiç benzemiyen korkunç hayalime ba
kıyordum .. 

Birdenbire silkindim.. Serbest yaşıyacağım şu, 

bir kaç saatten istifade edebilirdim. Nüvidi ölme
den bir kere daha görmek elbette hakkımdı. Bu ani 

\kararla kapıya doğru yürüdüm. Fakat biraz sonra 
babasını cansız bulacak olan Pıyere bir kaç satır 
yazıp bırakmayı hatırladım .. 
Masanın üstünde kağıt ve kalem vardı. Derhal 

şu pusulayı karaladım: 

"Piyer; 
Annemin oğlu olduğunu öğrendiğim andanberi 

seni böyle çağırmak hakkımdır .. 
Babanın katili benim .. Bir vasiyeti yerine ge~ir

mek, ve ettiğim büyük bir yemini tutmak için bu 
cinayeti işledim .. 

Beni affetmiycceğini biliyorum.. Fakat, kendi 
kendisini affetmiyen bir insanı, senin affın asla ih
ya edemezdi.. 

Cezama intizar ettiğim halde, söyliyeyim ki, bu 
ana kadar hiç bir iyiliği ve hiç bir fenalığı kendi 
kendime yapmadım.. Beni daima idare eden, ihti
yarımın haricinde harekatımı tnyine girişen amil
ler vardı. Eğer bunlar olmasaydı, namuskar ve sa
de yaşıyabilecektim ... 
Babanın katili olan kardeşini affetmezsen bile 

mazur gör .. O, yıllardanberi omuzlarında taşıdığı 

vazifeyi tamamlamakla müsterih olmadı... Bilakis 
müthiş bir vicdan azabına uğradı .. Çünkü öldürdü
ğü adam, ona dünyanın en büyük iyiliklerini yaır 
mış, arzulan uğrunda çalışmış, evladından ayırmı

yacak surette hamilik etmişti. Böyle bir hamiye 
hürmet ve sevgiden başka nasıl bir his taşınabilir
di? .. 

Beni mazur gör Piyer.. Hayatımı, varlığımı ve 
şerefimi oyuncak eden amilleri itham et! •. Bana 18-
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dunluklannda, çamaşırhanelerin

de, muhafız koğuşlarında bulu
nanlar, Deli Caferle Karakndınm 
Şeyh efendi hazretlerine dayak 
attıklarını, ~hzadeyle de senli 
benli görüştüklerini duymuşlardı. 

Onun için adım başında üç beş ki
şi kenara çekilerek boyun kırıyor
lar ve ünlü korsanlara saygılarını 
hissettirmeğe savaşıyorlardı. 

O nlann bu selamlarla ve se
Jamlanrnalarla ilgilendikle

ri yoktu. Her boyun kıran küme
ye veya adama: "Aleykümse· 
Iaın" demekle iktifa edip yolla
nna devam ediyorlardı. Fakat 
boylu boslu, pek yakı.jtklı ve pek 
zarif giyimli bir delikanlının ver
diği seltım onları avlunun ortasın
da adeta mıhladı, ayaklarını yürü
mekten alıkoydu. İkisi de onu ta
nıdıklarına zahip olmakla beraber 
umulmıyan bir tesadiıfün verdiği 
hayretle duralayıvermişlerdi. Hal
buki o güzel ve şık genç. kendile
rini tanımamış gibi cörünerck a
dım adım uzaklaşıyordu. 

Bu vaziyete K.oırakadı, hafıza ha
tasile elemlenmek ıstemedi, he
men seslendi: 

-Bire doğancı, savuşma, dur. 

Pirinç 
Merci mel< 
Bezelye 
Yulaf 
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Genç erkek başını çevirdı, geri 
dönmeğe lüzum görmeden sordu: 

- Beni mi çığırıyorsunuz? 
- Hele anladın. Bari beri gel 

de bizim kinı olduğumuzu dahi 
anla! 

Pirinç Niıastası 
Kornflör 

O, sırmalı kostümünün içinde 
salına salına, fakat nnhoşnut, dön
dü, denizcilerin yanına geldi: 

(Mısır Hülasası > 
Bakla 
Fasulya 
Nohut - Ne istiyorsunu:ı! ağalar, de

di, bana bir emriniz mi var? 
Karakadı, kaşlarını çatarak o

nu isticvaba girişti: 

Arpa ve saire 
Hububat Unları 

- Sen, Beşinoğlu Kaya Beyin 
yanında değil miydin? 

Bu mükemmel ve 
ihtiyacımızın 

e§sİ:ı 
halci ki 

müSfah:ıaraf 
kar§ılığıdır. 

tabii 

- Evet! 
- Bir zamanlar adrn da Artin-

Tarihi tesisi: 1915 M. Nuri ÇAPA Beşiktaş 

di. Sonra sünnet oldun, hak dini
ne girdin, Mehmet ac.ıını aldın. Bu 
da doğru değil mi? 

Sındırgıda Ka rga 
Müca delesi 

Kızılcahamamdak7 
Yatıli Okul 

- Evet! 
- Ey. burada ne arıyorsun? 
- Kaya bey beni doğancı ya-

pıp yetiştirdikten sonra Şevketlıi 
HCinkara armağan etti. O da dev
letlıi şehzadenin av merakını dü
şünüp beni buraya yoıJadı. Şimd! 
şehzade hizmetindeyim. Adım da 
Kara Mehmettir. 

Sındırgı, (TAN) - Bir mlıddetten 
beri burada kargalarla mücadele c
dılmektcciir. Kasabamız içindeki Çı
nar ağaçlarına konan kargaları öldür
mek için rastgelenin vakitli vakitsiz 
silah atması, halkı heyecana düşür
mektedir. Bunun önüne geçilmesi i
çin kargalnnn bir an evvel imhası 

n.ızılcahamam (TAN) - Buradaki 
ilk okulun yatı kısmı lağvedilerek 

yatılı talebenin Etimesut nahiyesin• 
deki yatı mektebine nakledileceği, 

bu sebeple katip ve ambar memuru 
gibi bazı mektep müstı:ıhdemlerinin 

de vazifelerine nihayet verileceği ha· 
her alınmıştır. _.,, 

halkça ~emcnni olunmaktadır. 
- Memnun olduk. Lakin bizi 

henüz tanımadığını da görüp şaş
tık. Ben korsan Karakadı değil 

rclyim, yoldaşım da yine korsan 
Deli Cafer değil miydi? Kaya be
yin çiftliğine az mı gelirdik? 

lnanhda Bir Tarla Kavgası 
Nevıehirde Ka r Yağdı 
Nevşehir (TAN) - Ayın on altısı· 

K ara Mehmet. dalgınlığı,nm 
affedilmesini rica etti, de

nizcilerin elini öptü: 

Nevşehir, (TAN) - !nallı köyün
de Budak oğullarından Selimoğlu 

Osman, Mustafa o,ğlu Durmuş ve Dur 
muşoğlu Hasan, kiiçük bir tarla me
selesinden kav~a etmişlerdir. Dur
muş ve Hasan, Osmanı başından ağır 
surette yaralamışlar, kendileri de ha-

na kadar baharı andırırcasına devam 

eden havalar birdenbire bozulmuş, 

fasılasız yirmi dört saat şiddetli rüz

gar etmiş, ve sulu kar da yağmıştır. 
Karın irtüaı üç santimetreyi bul• 
muştur. 

(Deuamı Var) l fif surette yaralanmışlardır. Osman 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Meyva ağaçları, bilhassa badem ve 
zerdaliler harap olmuştur. 

HalUk Giray ... ,; 
Kağıdı katlamadan. ""hatta mürekkebi kurutma

dan öylece bırakıp dışarı çıktım. Meydanda kimse
ler yoktu .. Büyük salonu geçtik-ten sonra koridor
dan bir ayak sesi geldi. Titriyordum. Bir an nefes 
almadan durdum. Sonra bir kaç adım daha attım. 

Ağır ağır yaklaşan kontun ihtiyar uşağıydı. Beni 
görünce hürmetle eğilerek: 

- Gidiyor musunuz mösyö? .. Kont hazretleri ka
lacaklar mı? .. Diye sordu. 

Soğukkanlılığımı muhafazaya çalışarak: 
- Evet, kalacak! Dedim. Oğlu gelinceye kadar 

odasına girilmemesini söyledi... 
Uşak seHim verdi ve beni kapıya kadar geçirdi. 

Sokaklarda naS1l yürüdüm ve Niividin kapısına na
sıl geldim, bilmiyorum.. Kaputumun yakası kal
kıktı. Yalnız öni.ime bakıyor ve başka hiç bir yeri, 
hiç bir yüzü seçemiyordum. 

-
Hizmetçi beni doğrudan doğruya hnstanın odım-

na almak istedi. Lakin o esnada sofı:ıya çıkan Nü
vid, Ali Rızanın henüz daldığını ve uyanmaması 

için bitişik odaya girmemi rica etti. 
Bir dakika sonra, yalnız kalmıştık. Kaputumun 

içinde büzülmüş gibi, gözlerim hala yerde düşünü
yordum. Yanıma geldi, kolumu tutarak: 

- Ne oldun Haluk? .. Yine nen var? .. Dedi. 
Silkindim ve bir adım geri çekildim: 
- Bana dokunma!. Yanıma yaklaşma!.. 
- Ne var?. Bu halin nedir?.. Beni korkutuyor-: 

sun ... 
- Kork! .. Artık benden korkmalısın .. 
- Anlıyamıyorum .. Buraya niçin geldin? .• 
- Seni son bir defa görmeğe .. Yahut vedaa' ~ 
- Ne diyorsun? .. Allah aşkına açık konuş Ha-

luk! .. Meraktan çıldıracağım .. 
Kollarım yana sarkmıştı. Gözlerim buğulanıyor

du. Onu acı bir bakışla süzerek mırıldandım: 
- Bir saat evvel babamın vasiyetini yerine ge

tirdim .. Belki bir saat sonra da .. idam edileceğim .. 
Nüvidin gözleri büyüdü. Sonra yumruklarını 

göğsü ilstünde birbirine kilitliyerek: 
- Sahimi? .. Bu işi yaptın mı? .. Diye haykırdı. 

- Evet! .. 
- Haluk!.. Sen şuuruna sahip değilsin .. Akıl al· 

,,maz çılgınlıklar yapıyorsun.. Söyle.. Kimdi bu 
adam? .. 

- Kont Voronikof! .• 
Zavallı kadın şaşkınlıktan ve helecandan cevap 

veremedi. Elleriyle boynunu tırmalar gibi hareket
ler yaparak, gözlerime son hadde varan bir ürkek· 
lik ve dehşetle bakarak oradaki bir kanapenin üs
tüne yığıldı Ağlıyamıyor, bağıramıyor; yalnız· 

- Allahım! •. Allahım!.. Diye inliyordu. 
Bir anda gözümden her şey silindi. Müle..,ves el· 

lerimi ceplerimden çıkardım ve onu bir hamlede 
kollarımın arasına alarak göğsümün üstüne bastır· 
dım: 

- Beni affedecek bir sen varsın Nüvit! .. Senden 
istemiş olduğum emellerin, ümitlerin ve saadetin 
yerini affın tutal'!aktır .. Son dileğim budur.. Söyle, 
beni affedecek misin? .. 

Bu anda eski kanmın gözlerinden yaşlar boşan· 
dı. Kollarını hiç çekinmeden. iğrenmeden boynuma 
sararak ve gözlerini gözlerime vererek: 

- Sen benim nazarımda mücrim değilsin ki, af-
fedeyim, dedi. 

Sonra fısıltı halinde ilave etti: 
- Her şeyi anlat bana! .. Bu işi nasıl yaptın?.; 
Gözlerimi bir noktaya diktim ve söyledim, söyle-

dim. Sustuğum zaman Nüvidin hıçkınklan dlnmjş
ti. Bakışlarında ümit pırıltıları vardı. 

- Bu cinayet örtbas edilebilir, dedi 
Güldüm: 
- Cürmümü itiraf ettim.. Etmemiş olsaydım bi-

le, uşak beni itham edebilirdi. .• 
- Ümit kesilmez ..• 
- Çocukça konuşuyorsun Nüvid!.: 
- Hayır!.. Sen hemen garnizona dö~!.: 
- Bunu yapamam.. Senin yanında bir dakika 

fazla kalmak ... 
- Beni dinle!.. Hemen buradan uzaklaş!. 
- Imkansız sevgilim .. 
Nüvid, eskiden yaptığı gibi yanaklarımı ve du

daklarımı hararetle öptii . Bunlar, benim, uzun yıl
lardan sonra ilk defa tattığım aşk buseleriydi. 

fDevann varJ 
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Vahdettin Entrikalar Çeviriyordu 
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~ ~ ~ 
~ IHJölKAYE ~ 
~ ~ 
~ - ~ 

~ DAG YOLLARI~ 
~ ~ 

Kapiten Halidin Saraya Kabul Edildiğini Gizlice 
İngiliz İstihbarat Şebekesine Duyurtmuştu 

~ Yazan : Necla Maraş ~ 
=> > ~> > > >.:>>.:>> >~I e>C<'-C< C<-<i< <:<:<~= 
Çocukluğumun aşağı yukan 

bütün seneleri Anadoluda 
geçmiştir. Bunun ıçin mi, bilmem 
içimde daima oralara karşı bam 
başka bir sevgi, bir yakınlık du· 
yarım. O zamanlar Karadenizin 
iç taraflarında küçük bir !rnzada 
oturuyorduk. Dört tarafı ağaçlık 
kocaman bir bahçe ortasında evi
miz vardı. Orayı oyle sevdırn ki 
bütün günüm, çarşıya biraz uzak 
olan eve ôteberi taşıyan ve boş za
manlarında bahçe ile uğraşan ö
merle beraber geçerdi. 

- Telaş yok. Ömer şehit olmL• Ş. 
Bunu aılesme haber vermek içm 
bana mektup geldi. Bızim adresi 
vermiş te .. 

A çıkçası .. ba~ağı avu.katlığ:-
mızı uzerıne aldı. Padi

şah tarafından Fransa Cümhur· 
reisine gônderilmek üzere kendi 
eliyle giızel bir müdafaaname yaz
dı. Bunun çok iyi bir tesir yapa
cağı, Fransanın bızı himaye ede
tek busbütün taksım ve inhilale 
uğramaktan kurtaracağını kU\• -

Vetle ümit ediyorum. Gerçi bu 
kurtuluş bize biraz fazlaca araı:i 
kaybetmeğe mal olacak amma ne 
Çare. Bu kayıbımızı da kurtulaca
ğımız ağır felaketin kefareti sa
yarız.,, 

Sözlerini söylemiş ve: "Fazla 
mal(ımat vermekten çek" d. ın ı ... ,, 
Demişti. 

Pantikyan efendi de, İhsan be
yin verdiği bu malUmatın kendi
lerine gizli ajanlar tarafından ge
tirilen haberleri teyit ettiğini söy
lemiş ve: 

- O gece kapiten Halidin padi
şahla, mebusan meclisinin hemen 
dağılması, damat Feridin sadrazam 
yapılması, Liıtfi Simavi beyin ma
beyinden uzaklaştırılması, ermeni 
vakalarile harp müsebbiplerinin 
cezalandırılması, rum ve ermeni 
patrikhanelerile bir anlaşma ya
pılması gibi mevzular üze·rinde gö
rüşttiğünü ve bütün bunları padi
şahın kabul etmiş göründüğünü, 
hadiseden az bir zaman sonra 
bizzat damat Feritten, o sıralar
da damat Feridin Fransız dostlu
ğundan soğumuş ve İngilizlere so
kulup ısıhmış olduğunu söyle<li • 
ğini duyduğunu anlatmıştı. 

P antikyan efendi, yine o ge
ce, Vahdetinin Fransa Cüm

hurreisine yazdığı söylenilen mek
tupta, Fransızları memnun ede -
cek bam kayıt ve-.,artlarla boğa

ların serbestisi, 1stanbulun hila -
fet ve saltanat merkezi kalmak 
şartıyle beyJ?-elmilel bir şehir ha
line getirilmesi, Adana ve havali
sinin Fransız himayesine veril -
mesi, Şarkta bir ermeni hükt'.'ıme
tinin teessüsü gibi mevzular üze
rinde bazı teklifleri bulunduğunu 
da, bir gün sarayda ba;,;hekim Re
şat paşadan işittiğini ve paşanın 
göz yaşları dökerek, sözlerine, 
Vahdettinin milletin başına İtti
hatçılardan daha müthiş bir fe
laket getireceğinden pek çok kork
tuğunu da ilave ettiğini,, söyle • 
miştir. 

Tarihi ehemmiyeti ve son Os
manlı padişahının milletine karşı 
ilk ihaneti olmak itibarıyle üze
rinde biraz fazla durduğumuz bu 
goruşme hadisesinin teferri.iatı 

hakkında eldeki mallımat az ol· 
makla beraber şu muhakkaktır ki, 
o gece Vahdettin kapiten Halidi 
sarayına gizlice almış, huzuruna 
kabul etmiştir. Kabineden haber· 
sizce giriştiği siyasi teşebbüsleri
ne bu yüzü karayı alet etmek cü
retini göstermiştir. 

Bu gibi hareketleriyle, daha o 
zamandan millete karşı fiili bir 
ayrılık cephesi ihdas etmiştir. 
Daima şahsının, saltanatının men
faat ve mukadderatını milletin 
umumi menfaat ve mukadderatı -
na tercih ile, bu ayrılık aykırılı
ğı da nihayete kadar muhafau et
miştir 

H alidin huzura kabulü mese
lesini İngilizler haber al

mıştı. İngiliz istihbaratı, bu işte
ki becerikliliğinden ve kulakları
nın delikliğinden ziyade Vahdet
tin ile damat Feridin entrik:ıcılı
ğına borçludur. Çünkü, hadiseyi 
İngiliz istihbaratı haber almış de
ğildi. Vahdettin el altından onla
ra haber verdirmiş ve kaymakam 
Zekisine bu işte güzel bir rol oy
natmıştı. 

Guya bu entrikasiyle İngilizler
le Fransızlar arasında, saraya kar
şı siyasi bir rekabet hissi uyandır
mak istemişti ve bunda muvaffak 
ta olmuştu. Gercekten İngilizleri 

telaşlandırmış, duşi.ınccye dald1r
mıştı. 

M ustafa Kemal Paşanın Yıldı
rım Orduları Grupu ku

mandanlığından ıstifası ve Istan
bula gelışı, hıç şuphesiz kı, şehır
de muhtelif ve birbırine zıt tesir
ler uyandırmış, muhtelif tahmin 
ve telakkilerle karşılanmıştı. Mem
leketin vaziyet ve istikbalinden e
min olmıyan, kurtuluş yollarının 
kapandığına hüküm ile büyük bir 
yeis ve ümitsizliğe kapılan ve te
vekkule dnyanan zümreleı bu ge
lişte hiç bir fevkaliıdelik gurme
mişlerdi. 

Yalnız, umumi vaziyetin göster
diği tehlike ve vahamet karşısın
da itidallerini, cesaretlerini kay • 
betmiycn, kurtuluş çareleri ara -
mak iizere elele veren ve hatta 
yakın bir atide Anadoluda yapıl
ması muhtemel bir mukavemet ve 
müdafaa için, silah ve cephane 
tedarik ve nakli gibi teşebbüslere 
bile gizlice girişen milliyet sever 
zümreler de, bilhassa karakol ce
miyeti mensup ve muntesiplerin
de, Mustafa Kemal Paşanın gelişi 
tarife sığmıyacak kadar büyük 
bir ümit ve sevinç uyandırmıştı. 

Fakat... Bu geliş haberi, mütte
fikin heyetlerinin dimağlarına çok 
manalı ve tereddütlü bir istifham 
işareti çizmişti. Yavaş yavaş is -
tanbulda toplanan ve Vahdetinin 
teşvik ve talebiyle hürriyet ve i
tilaf fırkasını canlandırmıya uğ

raşan şeyhler ve sofular, hacılar 
ve hocalarla makam ve paye duş
künü vezirler ve hırslı paşaları da 
bir hayli üzmüştü. Hele Vnhdet
tini, damat Feridi çok düşündi.tr
müştü. Şehrin o günlerdeki vazi
yeti şöylece huHisa edılebilirdi: 

1 zzet paşa kabinesinin gerek
li, çetin karar ve hareket

lerinden ürküp çekinen, kovukla
rına çekilip çöreklenen yılanlar 

da, o günlerde meydana çıkmış
lardı. Çünkü, Vahdettinin millete 
karşı haincesine bir ayrılık vazi
yeti aldığını sezinlemişlerdi. İktidar 
mevkiine geçen Tevfik paşa ka -
binesinin de, Vahdettinden aldığı 
direktülere uyarak, itiltıf devlet
lerini kızdırmamak, bir sızıltı ve 
şikayete meydan vermemek gibi 
korkakça bir Babıali siyaseti tut
tuğunu da görmüşlerdi. İtilaf dev
letleriyle her hangi bir hadisenin 
çıkmasına sebep olacak her türlü 
hareketlerden kaçınılması için da
hiliye nezaretinden İstanbul polis 
müdürlüğüne gizli ve kat'i emir
ler verildiğini de işitmişlerdi. Bu 
emrin kopyasını bile ele geçirmiş
lerdi. Kabinenin böylece bir göl
ge, polisin bir manken haline ge
tirilmesinden cesaret alan günün 
çıbanları, pavlilcri ve palikaryala
rı, Agopları ve ahbarları, barzi
layları ve bezirganları, pek tabii
dir ki. bu acizden cesaret almışlar, 
ortalığa dağılmışlardt Yeryer hep 
baş kaldırmışlar, çatal dillerini u
zatarak zehir püskürmcğe başla -
mışlard• 

1 stanbulun azınlıkları denilen 
bu azılı azgınların o vakit 

çıkardıkları ermenice "Jogovurt 
çayn,. , "Vcrcinlur,. , "Azadamart,, 
ve fransızca "Renaissance,, , rum
ca "Neologos,, , "Proiya,, , "K.i
riks,, ve fransızca "Bosphore,, pa
çavralarının o vakitki yazıcıları 
hep birlikte, kuduz köpekler gibi 
Türklüğe saldırıyor, dalıyor akıl

larınca Türk varlığını dişleyip di
diklemeğe savaşıyorlardı. Sözün 
kısası esen fesat f ırtması, bu çıl
gınları büsbütün baştan çıkarmış, 
kaplarından taşırmıştı. 

Ya düşman bahriyelilerinin et -
~ıkleri? .. Bu şımarıkların sıyrıklık 
ve sarkıntılıkları, coşkunluk ve 
tac;hınlıkları o dereceyi bulmuştu 
ki, .abitlerimiz resmi elbiseleriyle 

caddelerde gezemez, hele kadınla
rımız. kızlarımız sokaklara çıka

maz olmuşlardı. Sokaklarda iğ 
renç naralar atmak, silah patlat
mak, ev basmak, kapı omuzlamak, 
adam tokatlamak sık sık görülen, 
her gtın işitilen alelade hadiseler 
sayılıyordu ve bütün bu taarruz
lar Türklere, Türklüğe yapılıyor
du. 

- Niçin, neden? .. 

Sebebi sorulamazdı ki. Eli, ko
ıu bağlı, ağzı tıkalı halka karşı 

şehir içinde kafa tutmayı, caka 
satmayı şeref sayan bu düzme kah- J 

ramanların keyifleri boyle istiyor 1 
ve böyle yapıyorlardı. Sanki, Ça

nakkakde ercesipe kırıp attığımız 
gururlarının, parçalayıp çiğnediği

miz azametlerinin intikamını, şim
di bizden boyle ve kahpecesine al
mnk istiyorlardı 

B eyoğlu umduğunu bulmuş, 

ozlediğine kavuşmuştu. İn
giliz altınları, Fransız liraları, İ
talyan liretleri, Amerikan dolarla
rı ar ve ayıbı kaldırmış, bütün ka
pıları ardına kadar açtırmıştı. Ev
leri birer oynak yuvasına, dük
kanları birer içki menbaına çevir
mişti. Caddeler coşkun, taşkın 

çaylara, yan sokaklar da çamur
lu, durgun derelere benzemişti. 

Her tarafta köpüre köpüre zevk, 
sefahat akıyordu. Bu akıntılar a
rasında, sele kapılmış kötükler 
gibi, irili ufaklı, kadınlı erkekli 
fuhşun gönüllü kurbanları, kirli 
ve bayağı aftosları sürükleniyor
du. 

<Devamı nır J 

Ömer bana mcir dalından dü
dük yapıp, kendi de kiıçük kava-

lını aldı mı, bütün zevkim onun, 
içli dağ havalarını bu ufacık tahta 
parçasına sığdıran ncfesıni dinle
mekti. Her ay başı, parasını alıp 
köyüne annesine giden Ömerin 

arkasından hazan saatlerce tepine 
tepine ağladığım olur, bu yuzdcn 
epey de azar işitirdim. Ömerin ko
yiınde bir de ni:ianlısı vardı. Bm

misinin kızı Halime. Bazan yerin
den, annesinden bahsederken ga
rip bir çocukfük tecessiısile lfıfı 

Halimeye getirir, onun büyük bir 

mahcubiyetle kızarıp bozararak 
anlatışını katıla katıla gülerek din
lerdim. O zaman eline geçirdiği 

bir değnekle beni kovalar: 
- Hadi oradan, ne istiyon ben

den .. Diye bahçede dört tarafa ko
şardı 

G ünler öyle glizel geçiy?rdu 
ki, aybaşı geldiği halde Öme

rin köyüne gitmeyişini bile unut
muştum . Fakat Ömer artık gülmü
yor, · benimle koşmaca oynamıyor
du. Bir gün onu aşağı bahçede, be
li, kurumuş bir ağaç kütüğüne da-
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KALP AGRISI 
Edebiyat dilinde de bir kalp nğ

rısı vardır. Arada ı;ıradn kiiç~ik 
hikayelerin yahut hiiyücek ronınn
ların başlıklarında göriiliir. O dil
deki kalp ağrısının ne demek ol
duğunu Jlek iyi bilemiyorum. Bu
rada sö~·lt:mek istediğim. göğii:>

te, yür<'ğin bulunduğu ~·erde du
yulan sancıdır. 

Yaşlıca Adamlarda olursa. hu 
kalp ağrısı ehemmiyetli bjr hasta
hğı hatıra getirir. Bereket versin 
ki, kalp ağrısı duyanlar yaşhı·a 
adamlardan ziyade gençlerdir. On
lar da o kötü hastalığı hatırlarına 
getirmezler, çiinkii bunun genç
lerde olmadığını bilirler. 

l•'akat kalp ağrısını duyan genç
ler arasında bunun kalp hastalı
ğından geldiğini merak edenler 
çoktur. J~skiden, yürek çarpıntısı 
için dedikleri gibi, kalp ağrısı için 
de hu ağrı hasta kalplilerde ol
maz, derlerdi. Şimdi o kadar k~
sin söylcııilemiyorsa da, gerçekten 
kalıı hastalığında ağrı duymak pek 
nadirdir. Zaten kalp hastalığı ı.;ö
ğüs iizerinde sancı "·erdiği vakit, 
sancıdan daha ziyade kendilerini 
belli eden başka alametler vardır. 

Halbuki benim söylemek iste
diğim kalp ağrısında, gö~üste san
cıdan brıı:ka belli başlı bir aHiınct 
yok gibidir, olsa olsa yiirek çar
pm~ısı. 1-'akat çok defa yalnız san
cı. insan oturup dururken, bazıla
rına yemekten sonra, göğüste sol 
meme!1in altında bir sancı peyda 
olur. iğne batar ı,:ibi. Kimisinde 
sancı sol omuza, hatta sol kola 
doğru da yayılır. Bundan dolayı 
göğüs anjini hastalığını düşünen
ler de bulunur, O hastalığı dü,tin
menin doğru olmadığını bu l<alp 
ağrısının durup dururken gelmesi 
ispat eder. O hastalıkta sancı az 
çok hir yorgunluk iizerine gelir. 
Mesela merdh·cn yahut yokuş çı
kaı ken .... 

Bu kalp ağrısının ne o göğiiı; 

anjini hastnlığı ile, ne de gerçek
ten bir kalp hastalığı ile miiırnsc
beti vardır. Bu ağrı sadece gö~iis
tc bir sinir ağrısıdır, başka taraf
lardaki sinir ağrısı eibi. Yalntz, 
göğiiste kalp bulunduğu tarafta \'C 

kalbin iizerindc olduğu için boşu
na merak ettirir. 

Aksine gibi, kalp ağrısı, en zi
yade, kendilerini rok merak eden 
sinirli1erde olur. Bu sinirliler t'ok 
ta kuruntulu oldukları için kalp 
ağrısını kuruntuya hamledenler 
de vardır. Sancı zaten herkesin 
ancak kendisinin duyabileceği bir 
şey olduğundan sancı gerçek mi
dir, kuruntu mudur, a) ırdedile -
mezsc de, bunun gerçekten bir 
kalp hastalığından geldiğini san
mak şüphesiz bir kuruntudur. 

Kalp ağrısı, göğsün içersindc 
akciğer zarının iltihabından ileri 
gelebileceğinden sancı uzun ~ürer
se, akciğerleri muayene ettirmek 
çok iyi olur. Mide bozukluğu ya
hut ink • azla birlikte olunca, on
lardan ileri eeldiği belli olur. 

Bir de, hayatın son baharına 
erişen bayanlarda kalp ağrısı olur. 
O vakit kalp ağrısını aşk umudu
nun kesilmesine atfetmek hatıra 
gelirse de doğru olmu. Çünkii 
kalp Uzerindeki sancı ger~ektir ve 
selliilit denilen hastalıktan ileri 
gelir·. Bu hastalık en ziyade - yiiz
de seksen, doksan - bayanlarda, 
hem de o ya~ta mnsaJlat olur. Bii
tiin viicutta airılara sebep oldu
ğu gibi, eöğiiste ve en çok solda 
kalp üzerinde sancı yapar. K.alp 
ağrısının o vakit ~ene ~alp hı.>sta· 
lığiyle münasebeti yoktı.r. 

Kalp ağrısı geldiği vakit ~apı
lacak şey de pek basittir. Göğfü; 
üzerine, sanrının bulunduğu yere 
sıcak suya batırılmış bezler ,ya
hut aksine çok soğuk •, buz ke
sesi konulur. Kolonya ~vile, ko
kusundan tiksinmezseniz, kafur 
nıhile göğsün orası sıkı sıkı oğu~
turulur. 

yalı düşünürken buldum. Hemeı. 
yanına koşarak: 

- Ömer, dr, 1im. Ne yapıyorsun 
orada? Başını hızla çevirdi, gözl<>
rini mintanının yenine kuruladı. 

- Hiç; dedi. Düşünüyorum, bi
zim köye urum girmiş te. 

- Urum mu? O da kim? Beni 
elimden tutup yanına oturttu: 

- Urum deduğün, dağlardan 

sürüyle inen kurtlardan da beter
dir, dedi. Tarlalarımızı basıp mal
ları götürüyomuş .. Telfışla atıldım-

- Ya Halime ne yapmış? Başı
nı iki tarafa büktü. 

- Çocuk, çocuk, dedi. Sonra 
gözlerini yine karşılara daldıra
rak mırıldandı: 

- Ne edecek, kaçtı ise kurtul
muştur. 

Ömerin halindeki durgunluk ar
tık canımı sıkıyordu. Çok zaman 
onun karşısına geçer, saatlerce 
konuşur, :fakat ağzını açtıramaz

dırn. Artık evde de bır tatsızlık, 
gizli konuşmalar, :fısıltılar, bir ta
kım değişiklikler başlamıştı. Ken
di kendime hırslanıyordum. Ome
rin köyüne urum girdiyse ona ne, 
bana neye surat ediyor, evdekilere 
ne oluyor? 

Bir sabah pencerenin önündeki 
seslerle erkenden uyanarak dışarı 
bakınca, bahçe kapısının ontiııcle 

Ömeri omuzunda heğbesile duru
yor, babamla konuşuyor gördüm 

Bir aralık babam: 
- Aman, dedi. Küçük uyanma

sın kıyameti koparır. Daha sözünü 
bitirmeğe vakit kalmamıştı Ki içe-, 
ride bir vavey18. koptu. Ve yalın 
ayak kendimı bahçeye attım. 

O gün Ömerden ayrılıp içer. 
girdiğim zaman tideta 

hasta idim. Gunlerce kimse ile ko
nuşmadım. Hem bu sefer Ömer 
harbe gitmiş, bir daha gelmiyecek
miş. Her gün ondan yeni bir ha
ber bekler, artık yalnız kaldığım 
bahçemde dolaşır dururdum. Me
safeler biıyüklerm kalplerindeki 
en ciddi bağları bile sökerken, ta
bii ki benim çocuk yüreğim de ö. 
meri yavaş yavaş unutuyordu. Ay
lar, seneler birbinni kovalıyarak 
geçtiler. Harp, sulh, düşman soz
lerini yavaş yavaş öğrenmeğe ve 
manalarını kavramağa başlamış
tım. 

Güneşli ve sıcak bir haziran gü
nü idi, bahçedeki büyük kestane 
ağacının altında oturuyor, gazete

lere bakıyordum. Birdenbire bah
çe kapısı açıldı, babam sapsarı bir 
yüzle içeri girdi. Dalgın duruyor 
du. Yanına doğru_ koştuğumu gö
rünce elile işaret etti, durdum. 

- Bak, dedi. Hırçınlık yapmıya
cağına söz verirsen seni Ömerin 
köyüne götüreceğim, otomobıl ya
rım saate kadar gelecek. İçimde, 
eski günlerin Ömeri canlandı. Se
vinçle atıldım: 

- Sahi mi! Ömer gelmiş mi? 

Babam ağır ağır devam etli: 

.Başınla ağır bir şey indi sandım. 
Gözlerım yana yana sulandı. Bü
yuk bir msan ağ1rlığile: 

- Fakat babacığım. dedim Bu o 
kadar kolay değıl, ya Halırne ne 
yapacak şimdi? 

O içerı doğru yürürken. 
- Ora~ınn sen karışma, de::li. 

• !ideceksen hazırlan. 

O otor:ıobil yeşil tarlaların a
rasında kıvrılan yolları a. 

şarken ba~ımı pencereye daya
mış, Omerın son gunlere kadar 
bana tatlı tatlı anlattığı Halimeyi 
düşünüyor, onu kimbilir nasıl ha
rap edeceK ola:ı bu haberi vcnne
meği kuruyordum. Uz.aktan tepe
nin dik yamacına serpilen evler 
görünüyor, yolda başıboş dola -
şan inek ve at sürüleri gürültü ile 
kaçışıyorlardı. Otomobilden inip 
köyün içine sapan yolu döndüğü

müz zaman kulaklarımıza davul 
zurna sesleri ve hora tepen köy 
delikanlılarının bağırışları çarptı. 

Eski bir evin eşiğine çömelmiş o
turan ihtiyar bir köylüye yaklaş
tık. Elimizdeki adresi göstererek 
Ömerin annesini sorduk. Yaşlı a_ 
dam şöyle bir yüzümüze baktı, 

sonra: 
- He, anladım, dedi. Emme on-

lann düğünü var bugün. 
- Düğünü mü? Kim evleniyor? 
- Halimeyi alıyorlar ya! 
Hepimizin gözleri doldu. 
- Ya! Halline demek gelin ~ 

ıuyor ha .. 
Başka bir şey söylemeğe vakit 

kalmamıştı ki, ihtiyar yerinden 
sıçradı, elini karşıya doğru uzata
rak: 

- Nah, dedi. Güvey geliyor. 

B aşlarımızı o yana çevirdiği

miz zaman, başı omuzlarının 
üstünde yükselmiş, kırmızı bir 
kordela ile tutunan İstiklal ma
dalyasını taşımağa layık mağrur 

göğsü öne doğru çıkmış, kollarına 

sıkıştırdığı koltuk değneklerile 

gülerek bize yaklaşan Ömeri gör

dük. Yavaş yavaş hararetini kay

beden güneş karşı tepelere sırma 

şeritler gibi uzan~n dağ yollarını 

parlatıyor, ufukta taze ve kızıl bir 
akşam başlıyordu. Demindenberi 
sakin havada akisler yaparak uza

yan davul zurna sesleri yeniden a

teşlendi ve dağ havaları oynı

yarak şarkı söyliyen köy delikanlı

larının sesleri rüzgarın itişile yanı

mıza kadar geldi. 

Gözlerimde çılgın sevinç yaşlari

.e Ömere doğru koştuğumu ve o
nun koltuk değneğine tutunan ke

sik bacağına deli gibi sarıldığımı, 

basit bir çocukluk hatırası değil, 

büyük bir sergüzeşt olarak içımde 
saklarım ... 

Eğridirde Yeni Bir 

Mahalle Kuruluyor 
Eğridir (TAN) - Buradan yirmi 

dakika uzaktaki Sekıbağlar mevkiin
de yapılmakta olan yeni hükumet 
konağının inşaatı mayıs sonlarına 

doğru bitecek, hükumet daireleri hır 
hazirana kadar buraya taşınacaktır. 
Yine orada ilçebaylık konağı ile asri 
hapishane inşası için havale gelmiş
tir. Yakında bunların da inşasına 
başlanılacaktır. 

Sekibağlarda teşekkül edecek ye
ni mahallenin planı belediyeye gel
miştir. Belediye orada ucuz arsa sa
tışına yakında başlayacak ve yeni 
mahalle süratle teessüs edecektir. 

Buradan kırk dakika uzaktaki Ker
vans&-ay mevkiinde, Eğridir Birlık 

şirketi tarafından büyük bir kerestE 
fabrikası yaptırılmaga başlanılmış 
tır. 
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15 Günde 
22000 Japon 
Telef Oldu 

Çunking, 23 {A.A.) - Çekiai ajan
sı bildiriyor: 

Tsangçeng şehrini istirdat eden 
Çin kıtaatı Kanton - Kcvlon demir
yolu üzerindeki Şihtan istikametin
de düşmanı takip etmektedir. Çin 
kılaaatının şehre girmesine tckad· 
<lüm eden iiç gün zarimda Japonlar 
bin kadar ölü. bırakmışlardır. 

Çinliler tarafından Tsengçeng ve 
Puahsien ~irlerinin geri alınması 
son on beş gün zarfında Kvangtung 
vilayetinde Çinlilerin elde ettikleri 
iki parlak muvaffakiyeti teşkil et
mektedir. 

Çin istatistiklerine göre, Japonla
rın 1 nisandan 15 nisana kadar yapı
lan 340 muharebede verdikleri tele
fat yekunu 22 bine yükselmektedir. 

Suriye Hcidiselerinin 

iç yüzü 
(Başı 5 incide) 

bedava okutmak bahanesile, alıp 
ltalyaya götürdüler ve onlara fa
şizmi aşılamıyn çalışt:lar. 

Neticede, Hatay meselesi ma
lum şeklini aldı. 

Suriye hükıimeti ise, muhte
lif hataları, idaresizlikleri 

yüzünden zayıf düştü. Vataniler 
de, bütün şehirlerde kuvvetsiz kal
dı. Böyle olunca, Fransızlar, mua
hedeyi bozmak istediler. Cemil 
Mardam, Fransız hükumetinin bu 
arzusuna hizmetkar oldu. O kadar 
ki, onun Fransada, Suriye istiklali 
aleyhine imzaladığı protokollere 
halk: "Vetisan - Mardanı ittifakı"; 
''Bone - Mardam ittifakı" adlarını 
verdi. 

Vakıa, Cemil Mardam, bu itti
fakları ilan etmedi: Fakat Fransız
lar, bu ittifaklara dayanarak bir 
çok kanunlar ne~tmiye başladı
lar. 

Suriye hüki'ımetine 1.ebliğ olunan 
,.c tatbik edilmeleri jstenilen bu 
kanunlardnn birisi de diyanet işle
rine mütealhktır. 

Bu kanunun intişarı, lstamları 

heyecana düşürdü. lsyankiır hoca
ların içtimalan, protestolar, mi
tingler biribirini takip etti. Hele 
Cemil Mardam, polislere, miting 
yapan talebeler üzerine ateş açmnk 
emrini verince, bütün tezahürat 
doğrudan doğruya hükumet aley
hine döndü. Nüm3.yişler, grevler 
devam edince, hükümet te istifaya 
mecbur kaldı. Bu hadiseleri ve hü
kumete girmekle büyük bir hata 
işlemiş olan vatanilerin zaafmı fır
sat sayan Fransa, Suriye ile yaptı
gı muahepeyi bozmak istedi.: Ce
bclidiıruz, Lazkiyc ve Cezire, 
Suriyeden tekrar ayrıldı ve yalnız 
bir Şam - Halep devleti kuruldu. 
Eski muahedenln projesi de Fransız 
parlamentosunda kaldı. Şimdi ise 
grevciler o muahedenin tnsdıkini, 
ve diyanet işleri hakkında neşro
lunan kanunun liığvını istiyorlar. 
Vakıa, Fran~. diyanet işleri ka

nununun Jsl!ımlara müteallik mad
delerini kaldırdı ve Nasuhi Ellu
harinin riyasetinde de bir hükumet 
kuruldu. 

Fakat bu yeni hükumet, progra
mını hnla neşretmedigi için, grev 
durmadı. Şimdi, bir aydanbcri bü
tün Suriye şehirlerinde flükkiınlar 
kapalıdır ve ahali, ihtiyaçlarını 

teminde çok zorluk çekmekti!dir. 
Fransız ali komiseri, hükumetile 
temasta bulunarak, yeni Suriye 
hükumetinin programına, halkı 

memnun edecek bir şekil verme
dikçe, bu vaziyetin değişmesi de 
muhtemel görünmüyor. Maamaf ıh 
şimdiki hukiımetin gayet bitaraf 
ve temiz şahsiyetlerden müteşak
kil bulunması. halka emniyet ve 
ümit vermektedir. Halkın ihtiyaç
larını giderebilmesi için, günde bir 
saat açık bulundurulan dükkan -
lar ve ticarethaneler de, ecnebiler
le alış verişi tamamen kesmişler
dir! 

izmirde Bir Tren Kazası 
Izmir (TAN) - Bornavaya giden 

tren Halkapınar istasy:>nuna g!rer
ken, oradaki cer atelyesinde çalışan 
amele Omer oğlu Sait atlamak iste
miş, trenin altına gitmiş ve iki aya
Jı birden kesilmi tır. 

Ankarada Petrol 

Eğlenceleri 
(Başı 5 incide) 

lanınağa başlan.yor. Derken hir 
yağ kokusudur yayılıyor. Bir a\·u~ 
çamur alıp kibrltliyorlar, pofur 
pofur yanmasın mı! Petrol koku
su da yayılıyor. Haydindi bir te -
la~, bir yaygara, bir eğlence, bir 
şakadır ba~lıyor. .. 

Bu eğlencenin bir eşini de hir 
kaç zaman önce e' imli gazeteci • 
lerimizdeıı dostum Bay Mecdi Sad 
rettin Sayman ~ apmıştı. Şöyle ki: 
Ankaranın yazlıklarından me-ı; • 

hur Dikmen bağlarının deresinde 
bir küçiik memurun bağcığı ve bağ 
evciği Yardır. Yanında da sızıntı 

halJnde bir çeşme eskisi bulun -
maktadır. Komşu bağlardan biri -
nin be leme kızı bakkaldan bir şi
şe petrol alır. Evine gelirken çe~
meden su içmek ister. Şişe elin ~ 

den dü üp kırılır. Kızcağız korkar, 
şişe kırıklarını toplar bir gizli ye
re atar ve oradan sıvışır. Petrol 
kokusu etrafa yayılınca ilk habe
rini zeki gazeteci nlır \'e gazete i
ne orkinos biiyüklüğündc bir bn • 
hk uçurur: Dikmende petrol ma
deni bulundu! Dikmende ~ağı tar
lası olanlarda bir sevinç! Sokoni 
Vakom, Standart Ovil, İstatva R.o· 
na şirketlerinin İstanbul ~ubele -
rinde bir endişe! 

Ben bile iki gece \'e gece yarı -
sı iistüste uşağını O mania birer 
kazma aldık, bağımın ötesini beri
sini gizlice kazdık. Niye knzmıya
yıın ? Herkes bedavadan demir krn· 
h, şeker kralı, yapı kralı olur da 
ben şu diinyadan gider ayak ne -
den eski Karadağ kralı çapında 

bir petrol kralı olmayayım! 

Yalnız hen mi kazdım? Benden 
çok daha akıllılar bile bağlarını 

arsaya çevirdiler, kazıkludılar da 
arştnını yliz liradan aşağı satma -
yacaklarına dair çoluk çornk ye -
min ettiler! 

Bununla beraber söyleyene 
bakma, söyletene bak derler; bir 
çıkmasın petrol , iki çıkmasın )let
rol! 'Üçünciisündc ister mi in bur· 
da vurdum kazmayı l\Jusulda al -
dım petrolü \'ecizesi mucibince o
lanca coşkunluğunla fışkırnsın? 

Neye yarar ki o zaman dahi 
bizim kandil yine yağsız, petrol • 
süzdür. 

NOT: Dünyanın hu sıkıntılı, 

bu omurtkan, bu mendebur dev • 

r inde gülüp eğlenmekten başka 

çare kalmadı. Ben de bu bakım· 

dan bunları yazdım. 

J.fıf sonunda şu hakikati de 

söylemeli: Bir memlekette ki ne!'\e 

var, neşeli halk \'ardır, o memle

ket sulhte, selamette ve emniyet -

te demektir. 
---O--::. 

Esirgeme Kurumu 
Çocukların Bayramını 

Tebrik Ediyor 
Hakimiyeti Milliye ve 23 Nisan Ço

cuk Bayramı münnsebetile Çocuk E
sirgeme Kurumu genel merkezi bü
tün Türk çocuklarına aşağıdak1 hita
bede bulunmaktadır-

"1\1ukaddes Türk yurdunun me:.ut 
Türk çocuklanna: 

Tiirkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 

genel merkezi, y urdun.bahtiyar ço 
cuklannın b u şerefli ve mesut gii
n ünii kutlular, biitün Tiirk yavru
larının ı:anh \'e yiice Ti.irk ulu tı· 

na layık büyük ülkülii, gürbiiz \'\! 

fazilet li olmasını diler . ., 

Bölgede iki Tayin 
Bedenterbiyesi Istanbul bölgesi 

~üro şefliğine 150 lira aylık üc
retle senelerdenberi bölge katibliği
ni yapmakta olan Haiid Tüccarbaşı, 

katipliğine de, bölgede Halid Ttic
carbaşından evvel katiblik yapmış, 
ve Hilal kliıbünü senelerce umumi 
katipliğini ifa etmiş olan Ilifat 125 
lira aylık ücretle tayin olunmuşlar
dır. 

---ö-

Voleybol Turnuvası 
Şifi! Halkevl Spor Kolundan: 

Evimiz 1;por kolu Halkcvlcri, federe ve 
gayri federe klilpler, liseler arasında 'bir 
voleybol turnuvası tertip etmiştir. Bu 
turnuvamıza iştirak etmek isteyen klüp, 
lise ve Halkevlerinin 29 - 4 - 039 cumar
tesi günü saat 5,30 da görüşmek üzere 
Şişli Halkevlne birer murahhas c:ônd r
mderı ric olunu . 

Yugoslav Naibi 
Romaya Gidiyor 

Romen Hariciye 
Nazırının 
Temasları 

(Ba§ı 1 incilleJ 
cümeninde vermiş olduğll mahrema
ne izahat esnasında bunun böyle ol
duğunu tasrih etmiş bulunduğunu 

yazmaktadır. 

DÖRDÜNCÜ 
Harp SilCihı : 

Propaganda (Ba§ı I incide) 
sanet bulmuş ve kuvvetlenmiştir. 

Tuna havzasında sulhün idamcsi 
ve istikrar şartlarında ıslahı için :;i
ya i sahada olduğu kadar ekonomik 
sahada da İtalya ile Yugoslavya ara
sında \'C keza Yugo ·Iavya ile Alman· 
ya arasında itimatlı tc ·riki mesainin 
derinleştirihnesi tckarrür eylcmi~tir. 

lacnrist:mln olan miinaselıata 

gelince, iki hariciye nazırı en son 
tczahiirlcrdcn lın ıl olan vaziyeti tet 
kik etmişler ve bunun Relgrada \"C 

Budape~te hiikiunetlcri arasıııdn 

faydalı bir anlayışa yol açmış oldu • 
ğunu memnuniyetle mü ahcdc eyle
mişlerdir."' 

Yugoslavya mihvere giriyor 
Havas ajansının bild~rdiğine göre. 

Yugoslav - İtalyan dostluğu Ciano -
Markoviç müUı.katmdan kuvvetlen
miş olarak çıkmaktadır 

Her iki taraf mahafilinde de beyan 
olunduğuna göre, bund&n iki sene ev
vel Bclgradda aktedilPn İtalyan-Yu
goslav anlaşmaları bütün kuvvetini 
muhafaza etmektedir ve iki memle· 
keti de doğrudan doğrı.:ya alakadar 
eden umumi meseleler üzerinde Yu 
goslavya ve İtalya hükumetlerinin 
ayni görüşte oldukları müşahede o
lunmuştur. 

İtalyanlar Venedik mülakatından 
büyük bir memnun!yct duymakta
dır. İtalyan mahafilinc.-? beyan olun
duğuna göre Yugoslavya kati olarak 
mihver sistemine iltihak etmektedir. 
Son İtalyan - Macar konuşmalarını 
tamaınlıyan İtalyan - Yugoslavya 
komşularından sonra Belgrad ile 
Budapeşte arasında bir yakınlık te
sisi meselesine halledilmiş nazarile 
bakılmaktadır. 

Macar Hariciye Nazın Kont Cza
ky'nin ynkmda Belgradı ziyaret ede
ceği söyleniyor. Bu ziyaret esnasın
da Macar - Yugoslav ademi tecavüz 
paktı hazırlanacaktır ki, bu paktın 
mayıs sonuna doğru imza edilmesi 
muhtemeldir. 

Bu paktın imzasını müteakip Yu
goslavya antikomintern paktına ilti
hak edecek ve Milletler Cemiyetin
den çekildiğini bildirecektir. 

Yugoslavya Macar ekalliyetlerinin 
hukukuna katiyen riayet edileceği 

teminatını verecek ve Yunanistan 
da Yugoslavyadan her türlü talepten 
vazgeçecektir. Roma hükumeti uzun 
zqmandanberi bu anlaşmayı kolay
laştırmıya sebatla çalışıy~u. · 

Macar - Yugoslavya anlaşması İ
talyanın hedeflerinde ilk merhaleyi 
teşkil eylemektedir. İkinci merhale 
Macar - Yugoslav - Arn<ıvut - Bulga:
blokunun teşkilidir. 

Bu vaziyet böylece hasıl olduk
tan sonra Macaristan vt> Romanya :in 
taleblerini daha emniyetle yapabile
cektir. Bu hususta Popolo di Roma
nın neşrettiği bir makale çok mt'mıı
lıdır. 

Bu gazete, Yugoslavyanın nntiko
mintern paktına yakında iltihak e
deceğini ihsas ederek diyor ki: 

"Macaristan, Yugoslavya ile mü
nasebetlerini tesbit eyledikten son
ra Romanyaya karşı daha emniyetle 
bakabilir." 

Macariatan vaz iyetten memnun 
Diğer taraftan, Pcşıede iyl malu

mat alan mahafilde beya.n olundu
ğuna göre Venedikte Yugoslavya ve 
ltalya Hariciye nazırları arasında ya
pılan müzakerelerin neticesi Macar 
siyaset mahafilinde beklendiği gibi 
çıkmamıştır. 

Tebliğdeki, "Buda.peşte ve Belgrat 
hükumetleri arasında anlnyışa yol a
çılmıştır" fıkrası ehemmiyetle kay
dedilmekte, Venedik mülakatının bu 
neticeyi Romada .. '\facar ve Italyan 
devlet adamları arnsında cereyan e
den müzakerelerin tabii ve makul bir 
mütemmimi olduğu mütaleası ileri 
sürülmektedir. 

Diğer taraftan kaydedıliyor ki, 
Macar efkarı umumiyesi Yugoslavya 
ile Macaristan arasında bir yakınlık 
tesisine hazırlanmıştır. Yugoslavya 
Hariciye nazırı Berline 25 mayısta 
ve Macar Başvekili ile Hariciye Na
zırının dahi Berline 28 mayısta ya
pacakları ziyareti dönüşlerinde Ma
car ve Yugoslnv Hariciye nazırları
nın görü~eleri ve bu paktm tahak
kuk sahasına çıkması pek muhtemel
dir. 

güne kadar, Alman hükumetinin da
vetine icabet ederek Berlini ziyaret 
edecektir. Gaybubeti esnasında ne -
zaret işlerine münakn1at nazırı Spa
ho bakacaktır. 

ltalyan gazetelerine göre 
Giornale d'İtalia gazetesinde "Vir

giniozayda" Venedikte yapılan İtal
yan - Yugoslav görüşmelerinin yeni 
itilaflar akdine müncer olmayacağı
nı sadece İtalyan - Yugoslnv paktla
rının çerçevesi içinde mütekabil va
ziyetlerin tcsbitine yardım edeceğini 
yazmaktadır. 

Hudsonun müşahedelerine r,öre, 1 

Avrupanm küçük milletleri. Düyiik 
Britanyamn silahlanma sahasında 

henüz kafi derecede terakki etmem\ş 
olduğunu ve zengin lngiliz sınıfları
nın her ne bahasına aluısa olsun har
bin ôni.ine geçmiye karar vermiş ol
dukları mütnlcasmı serdetmektedir
ler. Bundan başka küçük milletler, 
Ingiltereye yapılmı§ olan hnrp leva
zımı siparişlerinin yerine gctirılme

(Başı 1 iHciclc.>) 

:rnpan milletin harp zamanıncl 
beklediği me~ ayı toplamıı• 

mümkün olsun. Harp 7.anuınındıı 
ki propaganda. sulh zamanınd 
yapılan llropngandanın hir de' il 
mından iharet olmalıdır. Dalı~ 

sulh (Zamanından i-.tiliı cdilcccl; 
milletin psikolojisi hazırlanmı~ ol 

malıdır. 

Arnavutluk meselesi karşısında • sindeki teessürden dolayı hayal in
Yugoslavyanın ittihaz ettiği tarzı ha- kisarına uğramışlardır. Mesela, Por
reketten sitayişle bahseden bu gaze- tekiz, iki sene evvel lngHtereyc sipa-

t Y 1 Al İt 1 riş edilmiş olan tankları beklcınck-

Gerek diplomatların gl·rek harr 
kumandanlarının huna ilıtb açln· 
rı 'ardır. Biitün diişman ve hit11· 
raf memleketlerde muavin propn· 
ganda hiiroları gayel<'rinc u~ gu:ı 
bir şekilde biitiin propaganda vıı

sıtnlarındun g"izlicc istifade etme· 
lidirlcr: Radyo, !'incmn, cnsuslııl .. 
umumi 'e hususi mÜ<•sse eler hep 
propaganda \'asıtar;ı <ılarnk knll11· 
nılmahdır. Bu propaganda sıılh 

zamanında ne kadar ku\'vetle yn

pılırsa, ordu hiicum:ı haşladığı ·ı:ı· 

man o kutlar iyi nwy,•a verir.'' 

e ugos avyayı manya ve a ya- d' 
tc ır. 

nın muhasarası gibi boş ve tehlikeli 

bir teşebbüse sürüklemek isteyen 

Fransa ve İngilterenin sarfettikleri 

gayretlerin boşa gittiğini kaydeylc -
mckt~dir. 

Giornale d'İtalia Yugoslavyanın 
' . mihvere ve Italya tarafından ileri a-

tılan Yugoslav - Macar paktı fikrine 
karşı tarzı hareketini değiştirmiyece
gini yazmakta ve Budapcştede mü -
sait bir şekilde karşılanan bu fikrin 
tahakkuk edeceğini ve mayısta bu 
paktın imza edileceğinden şüphe e -
dilmcdiğini ilave etmektedir. 

Paris gazetelerine göre 

Paris gazeteleri, İtalyan - Yugos

lav görüşmeleri ile meşguldür. Echo 

de Paris diyor ki: 

"Yugoslavyada zeminı hazırlamak 

vazifesi İtalyaya verilmiştir. Hatt.1 

merkezi Roma olmak üzere yeni bir 

Balkan antantı da mevzuubahs ol· 

maktadır. Ancak bu, henüz mevsim

siz gibi gözüküyor." 

Figaro diyor ki: 
"İtalya hi.tkumeti - sonra da Ber

lin hükumeti - blıtün gayretlerini 
Yugoslavya üzerinde teksif etmiş 

bulunuyor. Ancak şunu unutmamnk 
lazımdır ki, İtalya Arnavutluğa ta
arruz etmeden birkaç gün evvel Bel
grad hükumetine kati teminat ver
miş ve Arnavutluğa tecavüz edeceği 
haberlerini tekzip eylemişti. Bazı 

yüksek Yugoslav şahsiyetleri Arnn
vutluğa yapılan taarruzun arifesinde 
şöyle diyorlardı: "Çirkin bir tarzda 
atlatıldık" bu şerait altında Venedik 
ve Berlinde yapılacak beyanatın kıy
metinden ne kadar şüphe edilse ye
ridir. Her ne olursa olsun bir harp 
çıkarsa, muhakkak o~an bir şey 

varsa o da harp ordusu Fransa ve 
Fransız oldusu da Sırp ordusuna kar
şı yürütülemiyecektir. Öyle beşeri 
hakikatler vardır ki, tehlike fJfıı du 
en iyi tertip edilmiş diplomatik o
yunları bir saman parçası gibi süpü· 
rür ve götürür. İşte mihver devletle
ri bu hakikate karşı gelmek için uğ
raşıyorlar," 

Hitler \arafından küçük rlevletle
re gönderilen sual listesini mevzuu
bahis eden Pettt Parisien diyor ki: 

"Cermen korkusu karşısındn her
kes biliyor ki, küçük devletlere dü
şen şey ihtiyat göstermektir ve hiç 
şüphesiz ki Hitlerin galibiyeti Üzer
lerine çekmemek için bu devl<>tler ·o
nun beklediği cevabı vereceklerdir. 
Bu, hakikaten çok kaba bir ınnncv' 
radır. Hiç kimseyi aldatmaz." 

Sual liateıi için telıirler 
Populaire guzctcsi de vaziyeti ŞÖY' 

le görüyor: 

"Hitlcr için işin kötülüğü şurada
dır ki, bu suallerin ve cevapların hiç 
bir kıymeti yoktur. Gozönünde tutu
lacak şey bu memleketlerin cebren 
kendilerinden alınan beyanat d~~H, 
fill:s"attır. Filhakika Holanda ve Bel
çika o kadar az korkuyarlar ki ihti
yatlarını silfilı altına çağırdılar ve hu
dutlarında tam bir müdafaa tertibatı 
aldılar. Isviçre hudutlarındaki bütün 
köprülere ve yollara dinamitler yer
leştirdi. Romanya, Londradaki elçi-
51 vasıtasile Chamberlain'e Hitlerden 
bir ültimatom aldığını bildirdi ve 
binaenaleyh mühim müdafaa tedbir
lerine tevessül eylemiş olduğunu ha
ber verdi. Yunanistan 7 nisanda ltal
yanın Korfoya bir taarruzda buluna
cağından korktuğunu lngiltercye yaz 
dı. Iskandinavya memleketleri bile 
milli müdafaa tahsisatfamıı arttırdı
lar. Baltık devletleri i.sc Moskova ile 

Evening Standard, bundan başka, 
Hiidsonun Londraya avdet edeli iki 
hafta olduğu halde raporunu vcrmi
ye davet edilmemiş olmasını ve ken
disinin ne Chambcrlain·t ne de Lord 
Halifaksı görmemiş bulunmasını ga
rip görmektedir. 

Baldvinin nutku B u nazariyeden mulhem olun 
Alman Propaganda Neznretı. 

Toronti, 23 (A.A.) - Lord Baldvin dünyanın her tarafına..ı geniş pro 
bura üniversitesinde dün akşam söy- paganda teşkilatı vücude getirmiştır. 
lediği bir nutukta demiştir ki- .Nezaretin, senevi butçesi 500 mi.lyon 

"Bir harp olursa medeniyet belki altın marktır. Bu parnnın yarısı Al
mahvolacaktır. Fakat nazilik menşe manya haricinde propaganda ıçın 
hudutları haricine çıkıırsa medeniyet sarfolunur. Almanyanın hariçte ma
muhakkak mahvolacaktır. Her millet aşlı 25 - 35 bin a3anı vardır. Bun-
istediği rejimi kabul etmekte serbest dan maada yabancı memleketlerde 
tir. Bu onun kendi bileceği bir şey- bulunan her Alman Propngandn Ne
dir. Fakat bu rejim başkalarına da z:ıretinin bir ajanı sayılır. 
cebren kabul ettirılmek istenildiği Hariçteki propaganda teşkilatı her 
takdirde bu, bütün hür insanları ala- memleketin hususi şartlarını içti
kadar eder ve biz şimdi biliyoruz ki, mai bünyesini. ve muhtelif imkün-
böyle bir ihtimal karsısında her ~c- 1 .. ·· .. d b d k .r- J arı gozonun e uıun urara laa ı-
ye hazır bulunuyoruz." ı yetini ona göre tanzim eder: Belçi-* kada işçi arasında r,alışır. ln~iltcred' 

Londra. 23 (A.A.) - İngilterenin diplomatlnrı elde elmey~ tercih eder. 
Bcrlin büyük elçisi olup 19 mart- Kliıplerde, suvarclerde. ziyafetlerde 
tanberi Londrada bul•Jn&n ve vazife- faaliyet sarfcder. Ft."ansada gazetelc
si başına ancak mayıs başında ~it- rı satın ahr. 
mesi mukarrer bulunan Hendcrson Alman propaganda teşkilatı Islam 
birdenbire bugün Berline gitmek Ü· memleketlerle me~gul olmnk üzer" 
zere vapura binmiştir. Berlinde ayrıca "Musllınani~chc Gc>· 

Romanyadaki 
CA 

EkaHiyetleri 
Bükreş, 23 (A. A.) - Ro -

manyadaki Macar ekalliyetleri 
hükumete bir muhtıra vererek 
aşağıdaki metalibatta bulun -
muşlardır: 

"Macarların ekseriyet teşkil 
ettikleri mıntakalarda Macar li
sanının kullanılması, Macarla -
rın cemiyet teşkil edebilmeleri, 
Macar çiftçilerinin silah kullan
maları." 

Galat asaray Dün 

Vefayı 4 -1 Yend j 
(Başı 6 ncıd.ı> 

lar. Vefn kalecisinin kurtarmasına 
rağmen hücumlarını bozmadılar. 

İkinci dakikada tekrar sağdan bir 
korner kazandılar. Bunu da Vefalı
lar taca çıkararak uzaklaştırdılar. 

Vefalılar Sarı kırmızılıların taz -
yiki altında ilk devredeki oyunlarını 
muhafaza ediyorlar. Galatasarny kı
sa paslannı bıraktığından daha rahat 
oynayabiliyorlar. 

Dördüncü dakikada Galatasaray 
muavininin gerilerden sol açığına ka
dar uzattığı pas üstüne Vefa müdafi
leri pek canlı çıkamadılar. Galata -
saray sol açığı önünde kalan tek mü
dafii de kıvırarak önünü tamamen 
açtı. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
sırada onu da ve çok çalımı ile şaşırt
tı. Ve soğuk kanlılıkla rahatça gii -
zel bir gol yaptı. 

İkinci golden sonra Galatasaray
lılara tam bir emniyet geldi. Emni -
yetin verdiği serin kanlılıkla daha 
şuurlu oynuyorlardı. Halbuki Vefa -
lıların asapları gerilmiş halde p;ısla
rını fena veriyorlardı. 

Bu vaziyetten istifade eden Gn -
latasaraylılnr hücumlarını sıklaştır -
dılar. 

meinschaft" adıyla bir şube tesis et
miştir. Bu şube bilha~n Yakın Şar't 
memleketlerinde ve Araplar ar ın

daki propaganda He meşgul olur. 
Alman propaganda teşkilatı, Pro· 

:fesör Branse'nin tavsiye ettigi büti.ın 
vasıtalardan istifade edE'r: Radyo. ki
tap, gazete, broşür ve saire . Para 
sarfotmekten. gazele ve adam satı :ı 
almaktan çekinmez. 

Bütün bu faaliyetler Bcrlindc ec
nebi propagundn teşkiliıtının başın· 
da bulunan M. Boh:e tarafından ida
re edilir. 

Almrı.n propaganJası gnyet ilmi ve 
metodik bir şekilde idare edildigi ı
çin her yerde biıyı.ik neticeler ver
miştir: Avusturya ışgal edilmeden 
evvel propaganda ile fethedilmiş: Çe
koslovakya zaptedilmeden evvel pro
paganda saycsınde parçalanmıştı. 

Hulasa Almanya bu yeni harp si
m.hını muvaffakıyetle kullanmakta 
ve istila siyasetinin en büyiik ve mu
essir silahı olarak propagandadan is
tıfade etmektedir. 

* Kıssadan hisse : 

Nereden gelirse gct .. in, hariçten 
gelen propagandayn karşı uyanık 
hulunnlım. Bizim olnuyan hiçlıir 
fikre, hiçlıir öze, hiçbir harekl'il
ehcınıniyrt \'crnıiyclim. Ruhumu
zun fctlı \e i tilü edilme İne ıniı· 
saadc etıniyeliın. 

reğe carptı, geri döndü. Fakat 
leymnn tekrar kaparak Ustündcn çek
ti. 

Ga1atnsaraylılar bir korner da -
ha kazandılar. Fakat ortaladıkları 

zaman topu kybettiler. 
Galatmarayın dördüncü golü 

Oyunun nihayetine sekiz dakika 
kala ortadan gelen pası sag açık Nec
det yakaladı Sürerek kaleye yaklaş
tı. Kaleciyi çalımla şaşırttı. Ve sol a
yağı ile dördüncü golü yaptı. 

Maç bu netice ile 4 • 1 Galatasa
rayın lehine bitti. 

ŞiJIİ Halkevi Şampiyon 

Yugoslm Hariciye Nazırı, bir iki istisarelcre hıısladılar." 

14 üncü dakikada: Ortadan hü -
cum açan Galatasaray forvetleri ö -
nünde Vefa muavinleri ve müdafile
ri aksadılar. Sağ iç Süleymanla be -
raber Boduri topu düz bir hatta sü -
rcr<.'k kaleye aktılar. Cekilcn sut di-

Türkspor Kurumu İstanbul Vo -
leybol Ajanlığı tarafından tertip e -
dilen maçların sonuncusu dun Şı 1i 
Halkevi ile Fatih Halkevi arasındn 

oynanmıştır Neticede Şişli Halkevi 
giizel bir oyundan sonra Fatih Hal -
kevine galip gelmiş ve ortaya konan 
kupa\'! knzanmıstır 
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Adapazarlı Gençler 
Hendekte Temsil Verdiler 

T email veren gen~ler 

Hendek (TAN)-:.... Adapazarı halk-~ ı 
evi temsil kolu azası buraya gelmiş- , !!!!~ii!!!!!ii!iii!!!!i!!~~!!!!!!!!!i!!i!!i!!!!!I, .. 

ler, geceleyin 200 davetlinin huzu- K U R U S 1 S T E M 
runda "Kavga sonu" piyesini muvaf-
fekıyetle temsil etmişlerdir. Bilhassa 
Bayan Süheyla, Mediha ve Bedriye ı,.\. \ V,OHf QA~ 
ile baba rolünde Adapazarı orta mek- -\~· LD en 
tep türkçe muallimi Hasan Balcı çok ,. 
muvaffak olmuşlardır. 

:
11111 TAN Gazetesi ""; 

m = 
E ilan Fiyatları s - -- -= -o- = - -E 1 lncl sayfa ıanfimi 400 a 
= 2 ' ' ' 250:;; 
E 3 , , , 200 5 
- z E 4 , , , ıoo. 

KURU SiSTEMLE 

yapılan KELEBEK ~arka 
Kontr ·Plaklar § lg sayfalarda , 60 ! 

! Son sayfa ' 40 i Çarpılma, Çatlama, Kabartma ve = . = saire gibi hiç bir arıza göstermez E Dıkkat: ! 
: : Kontr Plaklar bu gibi arızalara 
E 1 -1 santim: gazetenin ince E karşı garanti ile satılır. 
E yazısile 2 satırdır. 5 KIZIL, KAYIN, 
5 2 - İlanların fiyatı gazetenfn = ;ı. 
5 tek sütunu üzerine hesap- i_ ı KARAA~AÇ'dan e lanmıştır. _ mamul Kontr Plaklar Stok ola-

3 - Kalın yazılar da gazetede E ~ rak her zaman m~vcuttur. 
kaplad A>. •• i- Her yerde satış yerlerı vardır. 
le ölçülür. : azı an-e a resı: ır ecı 1 

16 • yere gore santım· h d . s· k . Mühu"r-

: darzade Han: No: 5 
11111111111 U IUlllll l l il IHl!ll il Hl 111 ı ~ !!!!!!!!!!!!!i!iii!!~~iiii!!!!!!!!!!!l!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Değeri San•afidr 

MÜNİR NUREDDiN 
SELÇUK 'un 

. Yükaek kudretinin beıte halindeki taheaeri olan 

FERYAT 
Bizzat kendiıi tarafından 

o D E o N 
pliklarmda okunmuftur. Yepyeni bir tarzda bulunan bu eaeri 

müteaddid komerlerinde okWDUf ve mümtaz halkın takdir 

ve aHutlanna mazhar olDIUftur. 

270911 No. FERYAT Birinci kısım 
FERYAT ikinci kısım 

MuY&ffalciyetle plaka kaydec:lilmif, •ym ve takdirkar halkı
nuz için ideal bir plak olarak aatıp çıkarılmı9tır. 

SÜMER BANK 
UMUM MODORLOGONDEN : 

Karabük Demir ve Çelik Fabrlkalanmı:r için 

Hurda Demir ve Çelik Ah nacaktır. 
Alakadarlarm teslim edebilecekleri miktarlarla zirdeki te

sellüm mahallerinden herhangi birine nazaran fiatlarmı Ni
san Sonuna kadar Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğü
ne bildirmeleri : 

lıtanbulda tercihimize göre Haydarpatada Y&gonda veya 
irae edeceğimiz vapurda 

Ankarada vagonda 
Filyos - veya Zonguldakta vagonda •. . . 
C)arbıame talep üzerine alakadarlara meccanen gondenlır 

Maadin ve Cevahir ve Mevaddı Madeniye 
Jürk Anonim Şirketi 

Birinci ilan " 
M df C h• Mevaddı Madeniye Türk Anonim Şirketi his-

aa n ve eva ır ve . F k lid f...+· d en·len ka 
sedarlannın 15 Mart 1939 Tarihindekı ev. a e .... ımaın .!"- v. -

·b· k • Şı'rket fesh ve tasfıye halıne vazedilmiş ve Bay rar mucı ınce mez ur . edil i tir 
Adrien Biliotti tasfiye memuru. tayın k m ~ · 445 inci maddesi mu-

Şirketten alaca~ olanların, Tıcare~. anununr::ın b" sene zarfında Şir-
etbince alacaklannı tesbit ettirmek uze~e .. aza. . ır . 
ketin Galata, Bankalar CaddesindE' Assıku.:azıonı Ge~er~ll Hanmm Bı
rinci katmda 3 ve 4 Numaralı daire ine mur.aca~tları ıkttza eder. 

t "bu illn her biri azami birer haft fasıla 1le uç defa neşredilecek. 
Yukarda menuu bahis müddet, i üncü ilanın neşri tarihinden itiba-

TAN 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
24 Nisandan 1 Mayısa Kadar Muhtelif Hatlara 

kalkacak vapurlar1n isimleri, icalkıı gün ve 
ıaatlerl ve kalkacaklan rıhhmlar. 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşenbe 12 de 
(Aksu), Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıh· 

Bartın hattllll 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

KarabS,a hattına 

Bandırma hattına 

tmros hattına 
Ayvalık hattına 

tımından. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ul
gen). Sirkeci Rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 

Tophane rıhtımından. 
Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi vapur
lardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da 
(Trak). Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nh
tımından. 

Pazartesi, Çarşanba ve Cuma 8.15 de (Trak). 
Aynca Çarşanba 20 (Ülgen) ve Cumartesi 
20 de (Antalya). Tophane nhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından 

- Çarşanba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
(Mersin). Sirkeci nhtnnından. 

İzmir SUr'at hattına - Pazar 11 de (Ankara), Galata rıhtımından 
Menin hattına Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Et

rüsk). Sirkeci nhtnnından. 
NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat apğıda tele

fon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 
Karaköy Aeenteliil Karaköy, KöprU başı Tel: 42362 

Galata Acentellii Galata, Deniz ticareti 
MUd. binası altında Tel: 40133 

Sirkeci Acentellfi ;_ Slrktti Yofou salonu ll'el: 227 40 

Şose lnıaata ilanı 
Erzurum Vilayetinden: 
ı - Trabzon • İran Transit yolu ikinci mıntaka dahilinde ve 

272+000 - 295+000 kilometreleri arasındaki (18901) metre tulünde 
pe esaslı tamiri ve (24) adet yüz ve (12) adet menfez inşasile 324+000 -
331+140 kilometreler arasında (7140) metre tul şose esaslı tamiri ve 
Tahir dağı Kavurmaçukuru 442+500 - 462+500 kilometreleri arasın
da (15000) metre tulde şose tarafeyn banketleri üzerine (0.50) metre 
genişliğinde adi kaldırım ve (300) metre mikap istinat duvarı inşası ka
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Keşü bedeli (120670) lira (9) kuruştur. 

2 - Eksiltme 15/Mayıs/939 pazartesi günil saat on bcşt<' Erzurumda 
Transit yolu ikinci mıntaka başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (6) ultı lira (5) beş 
kuruş mukabilinde Erzurumda transit yolu ikinci nuntaka başmüdür
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7283) lira (50) .kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum valiliğinden alınmış ehliyet 
yeeflre• ~ ı&znndır. (Bu vesikanın istihsali için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Erzurum valiliği
ne müracaatlan ve ittidalarına buna mümasil Nafıa inşaatı yaptıklann.ı 
dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesikalannı iliştirmeleri mukta
zidir.) Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplannı ihale günü olan l 5/Mayı5(1939 
pazartesi günü saat On dörde kadar eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2518) 

~ ~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

T~SIS TARiHi 1863 
Statüleri vt Türkiye Cümlıuripeti ile münakit mukavtltnamtsi 

2292 Numarall 10/6/1933 tarilı/i kanunla tasdik edilmıstir 
( 24/611933 ıarthll 2435 Numarall Resmi Oazete J 

Sermayesi: 

i httyat a~çnl : 

10.000.000 lnslflz Lirası 

1.250.000 ınalllz Lirası 

TGrklyenln bathca Şehirlerind• 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN, 1RAN, IRAK, flLISTIN 
ve MAVERAVI EROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE. lUBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve bGtOn OOnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapa. 

Hesabı cari ve mev<'uaı hesaptan 1cUşadı. 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerine ketide senedaı iskontosu. 
Borsa emirlen. 
Esham ve tahvilit, altın ve mtaa Uzerine avans 
Senedaı lahsılaıı ve saire. 

En yükaek emniyet tartlarını hıız kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mOıait tartlarile ( kumbırah veya 
kumbarasız) tasarruf he1aplar1 açıhr· 

-ııtanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 
Salıpazarı önünde denizden çıkanlıp Çırajan sarayı önündeki arsaya 

bırakılan bir adet hurda kazan ankazının sahipleri tarafındun 26/ 4/ 939 
dan itı"baren 15 gün zarfında çıkarma mura!lan ödenerek alınmadığı 
ve kaldmlmadılı takdirde 618 numaralı limanlar kanununun muaddel .. " 

SAÇ EKSiRt 
ı 

KOMOJEN 
Saçlan besler, köklerini kuvvet 

tendirlr, dökülmesini önler, kep,k
leri giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoilu - lstanbul 

il 

lstanbul Belediyesi llônları 
Mahallesi 

Ortaköy Mahmudiye 

Ortaköy Mecidiye 
Bebek 

Teşvik iye 

Kuru Çeşme 
Arnavut koy 
Dikili taş 
Türk Ali 

Cihannüma 

Sinan paşa 

Muradiye 

Ekmekçi başı 

Vişne zade 
Yeni Mahalle 

Şenlik dede 

Köy içi 

Adresleri bilinemiyen mükelleflere 
aid tahrir neticelerini Udh a eden 

cetvellerin aaılacaiı ~er Tillk tari 

Dere boyu Bekçi Hüseyin'in kahvesi 
karşısmda .. " ,, 
Tramvay durak mahallinde kahvecı 
Vasilin 200 No.lı kahvesi önüne -
Teşvikiye mümessili Manav İbrahimin 
dükkanı önüne 
Tramvay caddesinde Polis noktasınd'l 
Arnavutköy Polis karakolu önüne 
Dikilitaş Palis karakolu önüne 
Şehit Asım caddesinde 57 No.lı Aktar 
Karabetin dükkanı önüne 
Has Fırın caddesinde 48/ l No.lı İhsan 
Hoşgör'ün dükkanı önüne 
Has Fırm caddesinde 3 No.lı kahveci 
Ferhadm dükkam önı.ine 
Nüzhetiye caddesinde 3 Nct.lı Nesip 
Erer'in haoesi önüne 
Valde çepesi Su memurluğu kulübe. 
si önune .. " n " " 
Jandarma mektebi caddesinde 5 No.lı 
Ragıp Çaksu kahvesi önüne 
Nüzhctiye caddesinde '3 No.lı Nesip 
Erer'in hanesi onüne 
Has fırın caddesinde 3 No.lı kahveci 

,. 

.. 
" 

• 

• 

• 

• 

" 

" 

Ferhad'ın dükkanı önüne " 
Beşiktaş kazasmın merkez nahiyesinin yukarda yazılı mahallatı için 

de tahrir edilip sahipleri adreslerinin öğrenilememesine bınaen doğru 
dan doğruya tebliğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden birer va 
rakanın hizalarında yazılı mahallere asılarak bu gün ilan olunduğu 
2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci maddesi mucibince ilin tari 
hinden itibaren bir ay içinde v&ki tahrire itiraz edebilecekleri al&ka 
darlara teblii olunur. <B.) (2793) 

·Devlet Demiryolları ve Limanları ışletme U. idaresi ılaniar ı 
Muhammen bedeli 2100 lira olan 250 Kg. muhtelif puntoda pırın 

çizgi 26.4.1939 çarşamba günü ıaat (10,30) on buçukta Haydarpaşad 
gar binası içindeki satınalma komiayonu tarafından açık eksil 
usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 157 
50 kuruşluk muvakkat teminatları ıle birlikte eksiltme günü saatin 
kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu ite ait prtnameler Haydarpapda gar binasındaki komisyon 
rafından paraaız olarak d.ajıtılmaktadır. (2376) 

* Muhammen Bedeli· (1855) Lira olan Muhtelif Eb'atta Demir Rond 
la, Galvanize, KurfUn ve Bakır Rondela ile Yaylı Rondela ve Muhte 
Eb'atta Gupllya ile Muhtelif Eb'atta Çatallı Konik Pim 28 . 4 . 939 ~ 
ma Günü Saat: 10.3C' On Buc;nkta Haydarı:>aşada Gar Binıftl dahilind 
Komisyon tarafmdan Acık Eksiltme usuli ile satın alınac•ktJr. 

Bu işe girmek fstevenlertn (139) Lira (13) Kurusluk Muvakkat Te'm 
nat vermeleri ve Kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte Eksiltme Gun 
Saatine kadar Komisyona müracaatları llzımdır. 

Bu işe ait §Brtnameler Komisyondan parasız olarak dağrtılmak 

(2402 

• 



ZCifı 
A umu mı, 

romatizma, 
kemik, 

kansızlık, 

sıraca, 

• • 
sınır 

llastahklarına, eıhz yavrular, yürümiyen, diş çıliara· 
mıyan ~ocuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, 
vereme istidadı olanlar HASAN KUVVET ŞURUBU 'ndan 
içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, şifai tesirleri çok· 
tur. Fennf surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli 
bir ıuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir. 

-tzMIR PAMUK MENSUCATr. 
T. A. Ş. TARAFINDAN -

Otedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERINJN 

Pamuk Fiatlarınm yükselmesinden dolayı yeni Satış fiatlarımız:ı 
Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 715 Krş. 
4 

" 
,, 

" 
75 ,, 

'' " " 645 
" 5 .. ,, Değirmenli 90 .. ,, 

" " 810 " 5 ,. 
" " 35 " " .. ., 770 

" 8 
" " 

Geyikli 85 " ,, .. " 
765 

" 8 ,. ,, 
" 75 .. ,, 

" " 695 .. 
9 ,, ,. Tayyarcli 85 ,, ,, ,, 

" 695 " 9 ,, ,. 
" 

75 ,, 
" •• .. 630 .. 

11 
" " Köpekli 85 " " " " 670 .. 

11 ,, .. Leylekli Astar 90 ,, 
" 

,, 
" 630 .. 

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

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

dadır. _, 

.,. 

);_-~~ fnlı. 
/..,,,,,nlZ ~ ~ ~ · 
.,_g_ HER YERDE SA1)Lll? 

T' A GUMRUK 
DEPOSIJ:GALA ""• 

SOJ<AK N'! .36 

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

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

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

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

TAN 

----~, 

Şarapl.arı 

Sıhhat ve Neşe 

Kaynağıdır 

~ ............... , 
Bir Elektrikçi isteniyor 

24 - 4 - 939 
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Taliplerin tafsilat almak üzere 
Vezneciler tramvay durağı 62 sürat 
iş yurdu Tevfik Türk Yılmaza mü
racaatları. 

EskiJehir Vilayeti Daimi Encümeninden: Sahibi \'C Neşriyat 1\lüdlirü Halil 

Lütfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik \ ' C 

Neşriyat T. L. ş. Basıldığı yer 

TAN Matbaası 

İki adet seyyar Etüv 4/5/ 939 perşembe günü saat 14,45 e Kaaar pa
zarlık suretile mübayaa edilecektir. 
Teminatı muvakkate 165 liradır. Şartnameyi görmPk isteyenlerin İs-

tanbul sıhhat müdüriyetine müracaatları lazımdır. (2593) . 
# .......................................... . 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~--~--

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rnnkac;ında kumbaralı ve 1 hhnrsız tasarruf hesaplarmda en 
az 50 lirası bulunanlara senede .1 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

4 
4 
4 

.ıo 

100 
120 
160 

Adet 

" ,, 
" ,, 
,. 

" 

pliina göre ikramiye dağıtıb"aktır. 

ı.ooo Liralılı 4,000 Lira 
500 

,, 
2.000 il 

250 
,, 

1,000 ,, 
100 " 4.000 , . 

50 
,, 5,000 ,. 

40 ,. 4,800 
,, 

20 
,, 

3,200 .. 
DİKKAT: Hesaplarındaki !)aralar bir sene içinde 50 liradan aşa({ 

'üşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
l{uralar senede 4 defa, 1 Eylfil. 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Ha7i 
·nn tarihlerinde cekile<'ektir . 

~ ........................................ , 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
27/ 4/ 939 perşembe günü saat 14 te İstanbulda Nafıa Müdiirlüğünde 

(1761.35) lira keşif bedelli Yüksek ~ühendis mektebi pansiyon binası 
rnutbak tesisatı ikmali işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje keşif hulfısasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (133) liradır. 
İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare

lerinden almış olduğu vesikalarla 939 yılına ait Ticaret Odası vesilca-
lnrile gelmeleri (2752) 

ı r----............. -. ................. . 
V E N O S kadar güzel olmak isterseniz 

)leşhur Alman güzellik mütehassısı Pro{esiir Doktor E. WİNTER 
tarafından formiilü yapılan \'e diinyada mevcut miistahza

ratın en mükemmeli olan VE~ÜS güzellik 
miistahzaratı kullanınız. 
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Umumi deı>osu: Nureddin Evliyazade Ecza, alat ve 

Itriyat deposu İstanbul 

'------------------------·-----' 
YE N·I Ç 1 KAN KiTAPLAR 

Hüseyin Cahit Yalçın: 

Galip Kemali 

Abdülhak Hamit 

Jül Vern 

Mitat Tuncel 

Sadi Kırımlı 

Cihan harbinin Şarka ait kaynak-
ları 75 Kun1cz 

İnsan ve Totaliter devlet 50 Kumş 

Makber 

Ay etrafında seyahat 

Tercüme nasıl yapılır 

Atalar sözü 

Halit Fahri Ozansoy: Edebiyatçılar geçiyor 

50 Kuru' 

50 Kuruş 

25 Kuruş 

50 Kuruş 

50 Kuruş 

Behçet Yazar Edebiyatçılarımız ve bu&r{inkü 

edebiyat 150 Kuruş 

Nahit Sırrı Anadoluda yol notları 50 Kunış 

Kazım Nami Duru Kemalist rejimde ö~retlm ve 

eiitim 50 Kuru~ 

KANAAT Kitabevi 

11/8 ....................................... , 
Sultanhamamında Moda 

46 numaralı A P K A Mağazası 
Teşhir etmekte oldu on Moda Modellerden kopya 

edilmiş olan Şapkaları, el çantaları ve eldivenlerinin Zengin ve 
müntehap çeşitlerini görmeğe bütün şık hayanlan davet <'yler. 

• 

KESKİN KAŞELERİ: Kırıklık, Nezle, Grip, Romatizma, Baş ve Diş Ağrılarına Birebirdir. İstanbul 
Bah~ekapı SALİH NECA Ti 

. . -._._ . . ' - . 
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