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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Tarih Bir 
Tekerrürden 

• • 
lbarettır 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

N apoleon zengin bir avu-
katın oğlu idi. Korsika

lı idi. Genç yaşında politika ile 
meşgul olmağa başlamıştı. 23 
yaşında ailesile birlikte Fransa
ya kaçmağa mecbur olmuştu. 

23 yaşında iken hapse girdi. Fa
kat ertesi sene hapisten çııkınca 
Pariste bir kralcılar kıyamını bas
tınnak suretile tarihin önüne açtı
ğı ilk fırsatı eline geçirmişti. 

Napoleonu iktidar ınevkiine Fran
~z ~tilalini karşılamak ihtiyacı ge. 
tırmişti. ~izam ve asayişin temini
ne ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç Napoleo
nun başa geçmesine &ebep oldu. Bir
birini takip eden zaferler halkın he
yecanını tahrik etti ve N apoleonun 
iktidar mevkiinde kalmasına yardım 
etti. 

Filhakika Napoleon 27 yaşında 
İtalyayı, Sardonyayı, Venediği aldı; 
~apayı, Napoli kralını, Avusturya 
unparatorunu sulh dilenmeğe mec
bur etti. 

Meçhul bir aSker olarak iş başı
na gelen Napoleon meşhur bir kah
raman ve büyük bir fatih oluver _ 
mişti. 

Bu nıuzaff eriyetlerden sonra 
Napoleon iki yoldan birini 

tercih mecburiyetinde kalmıştı: Ya 
garbe doğru gidip İngiltereye hü
cum etmek; yahut şarka sarkmak. 

Napoleon şarkı tercih etti. Mısırı 
fethetti. Filistini istila etti. Fakat 
burada İngiliz donanmasına mağlup 
olarak tekrar Parise döndü ve dikta

töQ.üğül'\h\\W>'1t[Ahae ınm.ınıar yap
m~la, büyük 8mme :i§leri görmekle 
Vakit geçiriyordu. 

Fakat harbe ve fütuhata alışmış 
olan Napol · eon yerınde duramıyordu. 
Napoleon bu defa gözlerini İngilte -
reye çevirmişti. 

Fakat İngiltere daha çabuk dav
;;ndı. Rusya ve Avusturya ile itti -

t 
k ederek N apoleona karşı harp a"-

ı. Ve bu ha 12 :s 
lod N rp sene sonra Va ter-
bit~ 

0 
aı:~nun mağlubiyetiyle 

k sted. rekv .~t Napoleon İngiltereyi 
a e 15 nıil üf. 1 " 

çük bir millet ~on n us u k:ü-

ya Y 1 li
40 nıılyonlUk Fransa

o verme ·d· 
Fak 

ır.,, diyordu. 
at Trafalgard 

nanması h lan a Fransız do-
ırpa lttca N l 

lonyayı terketti. A. apo eon Bo-
Viyana üzerine yürü~Payı aş~rak 
be 37 y11~n.da ik ·r,_ ' ~e ertesı se-

-ır· en .uer lın . ldı 
E 

ıa . 
rtesi sene de 1808 de b 

ııı - " k M gar e doğ-
yuruyere adriti aldı ka 

de· t_ ve r -
ŞJ.ni ~panya tahtına otUrtt t 

panyaya saldırışı İngiltel'e)'i u. y

1
s. -

etrneıt içindi. Fakat İspanya mh agb.u~ 
g ar ını 
~nerallarına bırakarak kend.is· p 

rıse dönd ·· ı a-u. 
(Sonu Sa. 10, Sı"i.. 1) 

Galatasaray 
Demirspora 
da Yenildi 

- Or---

Mektepliler Arasında 

Meclis Açılıyor 
Grup Toplantısında 
Riyaset Divanı için 
Namzetler Ayrıldı 

· 'AbdüllKılik Renda 

Bugünkü F evkalô. de 
içtimada Cümlıur 

R eisi Yemin Edecek 
l Meclis Riyasetine Tekrar Çankırı Mebusu 

Abdülhalik Renda Namzet Gösterildi 

Ankara, 2 (TAN Muhabirinden) - Büyük Millet Mec
lisi, yarın (bugün) saat 14 de altıncı devre fevkalade toplantıla
rına başlıyacaktır. Millet vekillerinin tahlifini müteakip, Riya
set divanı seçimi yapılacak, bunu Cümhurreisi seçimi ve Cüm
hurrei"irıin yemim takip edecektir. Parti grupu bugünkü top
lantısında Meclis riyaset divanı için namzetleri tesbit etmiştir. 
Büyük Millet Meclisinin yarınki ~üzakereleri radyo ile neşredi
lecek, Rej5'icümhurun yemin merasimi saat 17 ile 18 arasında 

ya ılacaktlr. 

Bek Londrada 1 
"'Parti papa fOlllan4ı 

Ankara, 2 (A.A.) - C. H. P. B. M. 
MeclJsi O"Upu bugün 2-4-939 öğle
den sonra saat ~• -...P·-·h- .. 
grup reisi Dr. Refik Saydamın riya
setinde toplandı. 

Polonya ile lngiltere 
Bir Mütekabil Müdafaa 
Paktı lmzalıyacaklar 
Polonya Baıvekil Muavini " lstiklCilimizin 

Bir Zerresini Bile Feda Etmiyeceğiz~, Diyor 

Va~ova, 2 (Hususi) - Polonya Hariciye nazın Miralay 
Bek, Londrayı resmen ziyaret etmek üzere bugün hareket et
miştir. Kendisine, Hariciye nezareti Garbi Avrupa işleri şefi 
refakat etmektedir. Bek, bu gece yansı Berline varmıştır. Ya
rın sabah Ostend' de vapura binecek ve akşam üzeri Londrada 
olacaktır. Teşyi merasiminde İngiliz sefiri de bulunmuştur. 

Bek, dün riyaseticümhur sarayın
da Reisicümhur, Mareşal 'Rydz Smig
li ve Başvekil ile uzun müzakereler_ 
de bulunmuştur. 

ltalya, talebi reddetmİf 
Roma, 2 (A.A.) - Emin bir mem

badan öğrenildiğine göre Kont Cia
no ile Ingiltere maslahatgüzarı Noel 
,Çharles arasında son günlerde ya
pTlan görüşmeler esnasında Italyanın 
Almanya ile Polonya arasında tavas
sutta bulunması ihtimalinden bahse
dilmiştir. 

Söylendiğine göre, Polonya ile Al
manya arasındaki gerginlik zail ol
duğu takdirde lngiltere şimdiye ka-

Bu toplantı ruznamesini Büyük 
Millet Meclisinin altıncı devre fev
kalade içtima yılına &.it riyaset di
vanı intihabı ve Parti grupunun re
is vekillikleriyle idare heyeti üyele
rinin seçimleri teşkil ediyordu. Bü-

( Sou Sa. 10. Sü. l de) 

Müsabakalara Başlandı 
Dün, şehritnizdc ve Ankaracl:ı çok dar yalnız Polonyaya verdiği temi-

canh spor hareketıer; oldu. natm orta ve cenubu şarki Avrupa 
~ektepliler a:-arındaki bölge spor memleketlerine de teşmilini derpiş 

ınusabakalarına 3 bin talebenin iş- Hariciye Na:r.ın Beclı edecektir. Italya, Ingiliz teklifini red-
tirakiyle Taksinı ~tııdınd:ı b:ışl:.ındı. detmemişse de Ingiltere tarafından 
Milli küme maç!oıındn Fcnf'rbahçe H ı yapılan hareketin Almanyanın mU-
İzrnirin Atessponınn 2 _ 0 mağltıp itlerin Nutku hasarasını istihdaf etmesi laz:ı.m gel-
ettı G l t di"''ini, Italya hükümetinin buna şid-

. a a asaray Ankaracla Demir- E d• U 6 

spora 2 o n ıce yandırdı detle muhalif olduğunu bildirmiştir. 
p . - Yenıldt Beşiktaş ta, :'f 
er~ _ıle yaptığı hususi tıir maçta Hitıerin evvelki gün söylediği ve "Polonya, iatiklalinin bir 

rakıbıni 3 - 1 rnağliıp 1.?ttı. Dunkü Chaınberlain'e cevap teşkil eden :r.erreaini letla etmiyecelıtir.,, 
spor hareketlerinin bütün tafsilatını nutku, Pariste ciddi endişe uyandır- Başvekil muavini Kuatkovski, 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli ~. 

dımcm., çocuğun en zengin kiltüphanesldlr. Cocuğunu s 
ven her babanın yavrusuna verebil~eğl en güzel hediye 
dlr. Milessesemlz tarafından neşredllmlstir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

~neral KCizım Karabekirle MülCikat 

G ENERAL DiYOR Ki: 

Matbuat, Hadiseleri 
Yeni Nesle Olduğu 
Gibi Nakletmelidir 

' 
Birtakım ıahsiyetler, yanhı olarak gösterilmiıler ve 
ifa ettikleri hizmetler bir kalemde ~izilmiıtir. Bu 
suretle memleket bunların olgun ve dolgun batla· 

rından istifadesiz bırakllmı,tır. 

U zun bir avnlıktan son-
ra tekrar sivasi havata 

avdet eden İstanbul mebu -
su General KAzım Karabekir. 
Ankarada Y enisehirdeki evin 
de kendisini zivaret ettiğim 

zaman. söze sövle basladı: 
- Memlekette menfi oro

oaı?anda ile olduğu kadar 
"modem hurafe .. ile de müca 
dele şerefli bir vazifedir. Bu 
mücadelede baslıca vazifenin 

ı matbuata düstüifü kanaatin 
devim ... 

Sayın General, mihnetli geçen 
uzun yılların yıpratamadığı ka -
dar dinç, sıhhatli ve zinde görü
nüyor. Fakat saçlarındaki "ak,. lar 
siyah telleri gizliyecek kadar ço -

ğalınış. Çok selis bir ifade ile ve 
dinleyicilerini peşinden sürükliye
bilen bir hatip kudretiyle konu • 
şuyor. 

Ona ilk sualimiz şu oldu: 
(Sonu: Sa. 4, sü. 4) 

Safiye Sultan 
M. Turlıan 1 A N 

resinılerile birlikte spor sayfamızda :mıştır. telgraflar ü- milli müdafaa için tertip edilen da-
bulacaksımz. "'-' ç.. (Sonu: Sa. 10, ıü. 4) ı LÜTFEN SEKiZiNCi SAYFAMIZI ÇEViRiNiZ .. 
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pe•CEREMDEN 

CAI Sultan 
Yazan: M. Turhan TAN 

1 

l ıık 
SUAL CEVAP? 

Para 

f 0:aa;1T:.r;~ Ôz~~~r:ü:~l: lstanbul Şehir 
nızu adile bir Tehber tertip etti ve 'T'.• 
bu rehberin birinci fasikülü Devlet .l zyatrOSU 
Basımevt tarafından basıldı. Çok 

Adliyeye Mühim!Kzzzta9 . 
1Sanal Evı 

Ne Zaman 

f icat Edilmiştir? 
S - ilk para ne zaman, hangi 
millet tarafından ve naaıl kul 
lanılmıştır '! 

faydalı bir eser. Öyle anlaşılıyor ki Hataya Gidiyor 
• müze arşivi tarih bilgileri üzerinde 
.. yU değişiklikler temin edecek ve Her sene olduğu gibi, bu sene de 
Mrçok yanlışlan düzeltecektir. bazı şehir ve kasabalarımızda halkı-

Bir Cinayet 1 ~!~~!~lm:~!.~~!.ko_ 
miserliği, fuar jüri heyeti tarafından 
verilmiş bir takdirnameyi Kızılay u
mumi merkez'ne göndermistir. Bu 
takdirname ile Selanik fuan~da teş
hir edilen Kızılay sanat evi ışlerinin 
pek beğenildiği n b'rinci mükafatı 
kazandığı bildirilmekte, bu eserleri 
vücude getirenlerle beraber bu im
kanı yaratmış olan Kızılay cemiyeti 
de takdir edilmektedir. 

C - Ilk bilinen para Milattan ye
di asır evvel Anadoluda yaşıyan Lid
yahlarda görülmüştür. Fakat ilk za
manlarda sayılarak değil tartı ile 
kullanılırdı. Çünkü bir çok kimseler 
ellerine geçen altın veya gümüşü ka
zıyıp çalıyorlardt. Sonraları parala
rın kenarları çizgilı yapılarak buna 
mani olunmuş ve para da sayılarak 
kullanılmıya başlanmıştır. 

Bu kanaat bana arşiv kılavuzunnn mızın sahne ihtiyaçlarını tatminı lhb y ld 
Cem Sultan hakkınd11 haber verdiği için İstanbul Şehir Tiyatrosu, Cüm-ı arı apı 1 
'ftSikalardan geldi. Çünkü Fatihin bu huriyet Halk Partisi Genel Sekre -
Avare ve mağdur oğfonun hayatını terliği tarafından bir turneye çıka - İ 
roman t~rzınd~ yazan yegane Türk nlma~dı~. . 

1 
Bundan ta~r~~en 15 gün mukad-ı t~bi.t edilerek defnine ruhsat veril-

muharriri benım. Bir başka yazıcı Şehır T1yatrosunun bu seyahatı 4 dem Kadıkoyunde Kurbağahdere mıştı. 
ll)'nl mevzuu piyes olarak kaleme al- nisan salı sabahı başlıyacaik ve 11 ha- civarında bir bostan kuyusunda genç Evvelki gün Üsküdar müddeiumu
mıştı. Fakat hakikat pek fazla talı- z~an pazar günü Ankarada bitecek- ve gebe bir kadın cesedi bulu,, ıuş- mili.ğine bir ihbar yapılmış ve Emi-
ni edllmit olmalı ki hilk6met, Ve- tır. tur. 0 zaman yapılan tnhk'k t ti nenın kuyuya kazaen düşmediği, bi-
tliler Heyeti kararlle o eseri toplat- 4 nisan salı sabahı 10 treniyle Kon-

1 
a ne - lakis ölcliirüldükten sonra atıldığı id-

h 
CE.-sinde kadının o civarda bakallık e-

ti ve benim eserim yine yegane k.ıl- yaya areket, 5 nisan çarşamba (Bir dia edilmiştir. Bunun üzerine müd. 
4ı. Gerçi üstad Ahmet Refik mer- muhasip aranıyor), 6 nisan per,embe den ve Kurbağalıdere caddesinde o. deiumumilik cesedi mezardan c;ıka
humun da Sultan Cem adlı bir eseri (Oğlumuz), 7 nisan cuma (Satılık, turan Ahmedin karısı 20 yaşında E- rarak morga kaldırmış ve ihbarın 
var. Lakin oı tehzadenin hal tereli- kirlaık), 8 nisan cumartesi (Korkunç mine olduğu anlaşılmış ve bir kaza doğru olup olmadığı tahkikine başla
ıneslni kısaca hikaye eden bir kitap- gece), 9 nisan pazar "Talebe ve halk eseri olarak kuyuya düşüp öldüğü mıştır. 
'tir ve benim romanımın üçte biri terbiyesi eseri olarak matine,, (Ze -
kadardır. hirli kucak), süvare (Sürtük). 

Benim eserlmbı bugiln mevcudu 10 nisan pazartesi Adanaya hare-
blmamıştır. Fakat onun görmiiı ol- ket (istirahat), 11 nisan salı (Muha. 
tluğu biiyük rağbete rağmen pmdi sip aranıyor), 12 nisan çarşamba (Oğ
anlıyorum ki noksanlan varmıf. lumuz), 13 nisan perşembe (Kor -
Çtinkl ben Cem Sultanı yazdığım 51• kunç gece), 14 nisan cuma (Daına 
rada "Vakıatı Cem'' adlı eserle Hou çıkmış güzel), 15 nisan cumartesi 
Sadettin tarihinden başka türkçe <Satılık, kiralık}, 16 nisan pazar "Ta

Suriyede Kaçakçılık 
Yapan Adam Tutuldu 

mehaz bilmiyordum. Vertot'nun, lebe ve halle matinesi,, (Zehirli ku -
Thuasne'in Cem hakkında yazdıkla- cak), süvare (Sözün kısası). 
n.. ldtapları şark mchazlerile karşı- 17 nisan pazartesi Mersinde (To
laştırnuya imkan yoktu. Guy Allal'd sun), 18 nisan salı ((Zehirli kucak), 
adlı bir muharririn 270 ve Rocolcs 19 nisan çarşamba (Satılık kiralık), 
ism'ni taşıyan başka bir muharririn 2~ nisan perşembe (Oğlumuz), 21 
)üz yirmi yıl evvel • Cemi mevzu nısan cuma "vapurla İskenderuna,, 
)'aparak - kaleme aldıkları rom:ın- (Tosun), 22 nisan cumartesi (Büyük 
ların ise tarih bakımından hiçbir hala), 23 nisan pazar "Talebe ve halk 
kıymeti yoktu. Bununla beraber ben matinesi,, (Zehirli kucak), süvare 
Cem'ln karakteristik taraflarını te- (Satılık kiralık). 
.. rilz ettinneğe savaştım, 0 isim et- 24 ~s~n pazartesi Antakyaya ha-
rafında dönen siyasi hallenin bütiin reket (ıstırahat), 25 nisan sah (Mu 
.. eeliklerini göstermeğe uğraştım.. hasip aranıyor), 26 nisan çarşamba 
Eserimin gördUğii rağbet, çektiiim (Oğlumuz), 27 nisan perşembe (Ko?'
sahmetln mükafatı idi. kunç gece), 28 nisan cuma (Sürtük), 

J,akin, dediğim gibi, hayli eksiğim 29 nisan cumartesi (Sözün kısası), 
varmıı ve bu noksanlar Caovnln 30 nisan pazar "Talebe ve halk,, (Ze. 
!tlalipera ve benzerleri mlsllUi Ce~ hirli kucak), süvare (Satılık kiralık). 

çağdaş tarihçilerin de eserlerinde 1 mayıs pazartesı Gaziantep'e ha-

Otedenberi Suriye ve Lübnandan 
memleketimize kaçak eşya nakleden 
bir kaçakçı dün gümrük salonunda 
yakalanmıştır. 

Ahmet adında bir adamın Istan
buldan sık sık Beyruta gidip gelmiş 
olması gümrük muhafaza memurla. 
rının nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Ahmet geçenlerde yine Suriyeye git
miş ve evvelki gün Daçya vapurile 
limammıza gelmiştir. Salonda mua
yeneden evvel gümrük resmi veril
memiş hiçbir eşyası olmadığını söy
lemiştir. Memurlar hakikaten Ahrne. 
dln eşyasını tetkik etmişler bir şey 
bulamamışlardır. Fakat Ahmcdin ka
çakçılık yaptığından şüpheli olduk
lan için bir defa da yorgan ve yas
tıklannm içlerini aramak istemişler-

ProfasörJarver 

Hilmi ihtifali 

dir. Bu sırada Ahmet şaşa kalarak 
eşyalarını salonda bırakıp kaçmak is
temişse de memurlar tarafından ya. 
kalanmış üç yastık ve iki yorgan i
çine istif edilmiş 70 kilo kadar ipek 

kumaş ve dört kilo da ipekli eşya 
meydana çıkarılmıştır. Memurl:ır 

bundan sonra Ahmedin elbiselerini 

de çıkararak üzerini aramışlar, beli. 
ne, kollarına ve bacaklarına sarılı 5 
kilo ipek kumaş bulmuşlardır. 

Yapılan tahkikatta Ahmedln muh
telif zamanlarda külliyetli ipek ku
mq getirerek piyasaya sürdüğü ve 
Istanbulda da bir çok yatakçıları bu
lunduğu anlaşılmıştır. Dün gece Ah
medin evinde bir araştırma yapılmış
tır. Tahkikata devam edilmektedir. 

Adapazannda 
14 Dükkan Yandı mevcut. Sebebi ise onlar, o tnilver- reket (istirahat), 2 mayıs salı (To -

""11er kendi gördüklerini, duydukla. sun), 3 mayıs çarşamba (Satılık ki -nnı ve okuduklarını eserlerine ge- ralık), 4 mayıs perşembe (Zehirli ku- Dit tababeti ve eczacı mektebi mü- Adapazarı, (Tan Muhabirinden)-
flrdiklerl gibi ben de elime geçebi- cak), 5 mayıs cuma Mardine hareket dürü merhum profesör Server Hil- Bakırcılar çarşısında bir yarigın çık. 
len vesikalara göre romanımı yürüt- (istirahat), 6 mayıs cumartesi (To - minin ölümünün onuncu yıh r.ıüna- mış ve kısmen yanan noterlik daire-

IDuşüm. Halbuki Topkapl Sarayında sun), 7 mayıs pazra (Zehirli kucak), sebetile dün saat 11 de Merkezclen-
ifal 

sile birlikte 14 dükkan yandıktan son 
Cem'e dair el değmemiş vesikalar 8 mayıs pazartesi (Satılık kiralık), 9 dideki mezannda bir i:ht' yapıl-

büyük gayret sayesinde söndürül

müştür. Dükkanlan yananlar terzi 

vannış. Bunu Arşiv kılavuzundan mayıs salı Diyarbakıra hareket (isti- mıştır. Ihtifalde üniversite profesör ra, etrafa sirayetine meydan veril
anhyoruz. rahat), 10 mayıs çarşamba (Muhasip ve tlebelerile Server Hilmiyi seven meden itfaiyenin göstermiş olduğu 

Ayni zamanda şunu öğreniyoruz aranıyor), 11 mayıs perşembe (Sözün bir çok dostları bulunmuş, memleke
ld Cemin izini parmak parmak Sul- kısası), 12 mayıs cwna (Tosun), timizde diş tababeti ve eczacılı.lt mes 
-n Beyazıda haber ••ermekte yarışa 13 mayıs cumartesi (Korkunç ge. leklerine hizmetler! anlatılmış ve 

rahim, terzi Mı hmet, Bozüyük tuha

fiye mağazasının ardiyesi, bakırcı 

- " f .. d kto z· c 1 b Hasan, bakırcı Muzaffer, bakırcı lb-
~ıkan Osmanlı beylerile, paşala.rile ce), 14 mayıs pazar "Talebe ve halk pro esor 

0 
r ıya ema ve aş-

- t' (Zeh 1 asistan Lem'i tarafından hatırası ta-
Frenk prensleri dukaları ve kralları ma ıne ir i kucak), süvare (Sa-' t 1 k ki l·,-) 15 · El. ziz edilerek mezarına çelenkler kon-
• rekabet etmiştir. Sicilya kralı ile 1 ı ra ~ • mayıs pazartesı a. 

olya dukası bu cümledendir. Arşiv, zığa hareket (Tosun), 16 mayıs salı muştur. 
ltunlann mektuplanndan birkaç nü- (Zehirli kucak), 17 mayıs çarşamba Adagidede Bir 
ınuneye malik. (Satılık kiralık), 18 mayıs perşembe Kaza Ölümü 

Yine Ccme taallt\k eden vesikalar Malatyaya hareket {istirahat), 19 ma Ödemif - Adagide nahiyesine 
arasında "Cem'' kelimesinin mana- yıs. cuma. (~osun), 20 mayıs o.umar- 1 bağlı Bademiye köyünde askere gi
mna dair yazılar varmış. Tebessilm- tesı (Zehırlı kucak), 21 mayıs pa- decek gençler şerefine eğlence yapı
le karşılanacak şey. <;.'ünkü Cemın zar. (Satıh~ kiralık), 22 ~fU pazar- lırken 24 yaşlannda Mehmet Çat'm 
ft aslı olarak kabul olunan Cemıtdin tesı Akşehıre hareket (ıstırahat), 23 havaya attığı kurşunlardan biri ka
ae demek olduğunu Bürhan Katı'lar, mayıs salı .<T~sun), 24 mayıs çar - zaen Halil kansı Ayseye ra!tlam1ş 
l'erhengi Şuuriler, FerhenKi Cihan- şamba (Zehırlı kucak), 25 ~a~ıs per- ve 25 yaşındaki bu kadını öldürmiiş
sldiler uzun uzun yazmışlardır. Cem şembe Afyona hareket (ıstirahat) , tür. Suçlu tutulmuştur 

Süreyya, yazmacı Zehra, manüatu

racı Mehmet bu arada bir boş Bü'k
kiın, yazmacı Ayşe, terzi Ayşe, yaz-

macı Esma, yazmacı Bedriyedir ki, 

bunun dükkanila beraber çekmecede 

bulunan 700 lira parası da yanmıştır. 

Yangın ittisalinde bulunan Türk Ti
caret Bankasının Adapazıir şubesile 

Ziraat Bankası Adapazar şubesi, bü-

yük tehlike atlatmış bulunmaktadır. 
4e, kardeşi ve katili olan Sultan Be- 26 mayıs cuma (Muhasip aranıyor), 

7
un ta • meseli • şehnameyi oku- 27 mayıs cumartesi (Zehirli kucak), si (Zehirli kucak), 4 haziran pazar Yangının yapmış olduğu zarar ve 

muılar, Cemşidin şarap mucidi ol- 28 mayıs pazar (Satılık kiralık), 29 Antalyaya hareket (istirahat), 5 ha- ziyan 30 bin lira tahmi!l edilmekte
m~a töhretlendlrilmlş yan masal mayıs pazartesi İspartaya hareket ziran pazartesi (Muhasip aranıyor), dir. Zabıta tahkikat yapmaktadır. A
J'&n doiru bir hükümdar oldutun~ (Tosun), 30 mayıs salı (Zehirli ku- 6 haziran salı (Tosun), 7 haziran teşin bakırcı lbrahimin dükkanının 
s.a.--ı.1 idi zl C cak), 31 mayıs çaruımba (Satılık ki- çaruımba (Sürtük) 9 haziran cuma .._..~ er • Bu \'il yette em . r- r- ' . arkasında bulunan boş arsadan çık-
kellmeslnln minasmı araştırmıya a- ralık), 1 hazıran perşembe Burdura (Oğlumuz), 10 hazıran cumartesi .. . 

.. . hareket (Tosun) 2 haziran cuma J (Satılık kiralık) 11 haziran pazar tığı soylenmektedir. Yangında hır de 
ba neden lüzum ıormüılerdir? . ' ' j · · f · ,._ ul (Satılık kiı1llık) 3 haziran cumarte- Ankaraya hareket ıtfaıye ne erı yaralanmıştır. 
_,_ S tam, o isimle yazdıiJm ' · 

Kızılay cemiyeti sanat evinin mu
tena eserlerile Nevyork sergisine iş
tirak etmiye karar vermiş bulunmak. 
tadır. 

Türk el ve işçiliğinin en mutena 
örneklerini pek büyük bir muvaffa
kıyetle meydana getirmekte olan bu 
sanat yuvası 1913 yılının 25 tem
muzunda kurulmuştur. 

• 
S - Altın standardı uaulü 
nedir'! 
C - Para sistemini kabul eden 

memleketlerin hepsinde muayyen bir 
kıymet vahdeti kabul edilmiştir. Me
sela Amerikan altın dolarınm karşı
lığı 25,8 buğday altındır. Buna "al· 
tın standardı,, usulü derler, bazı mil
letler standard olarak hem altını 

' hem gümüşü kullanmışlardır. Buna 
da .'muzaaf standard usulü,, derler. 

Balkan harbı dolayısile burayn hfc 
ret eden şehit ve muhacir kızlarının 
himayesi icap etmiş, tamamen insani 
bir gaye ile Kızılay cemiyeti bu 
(Darüssınaa) yı tesis ederek doksan • 
Türk kızını burada çalıştırrnıya baş- S - Greıhan kanunu nedir? 
lamıştır. r C - Muzaaf standard kullanan 
Müessesen~n kadrosu ve teşldlntı milletler iki para arasındaki kıyme

zamanla genışletilmiş ve bugün cld- tin farkını tesbit ederler. Kıymetler 
~en övün~lecek bir sanat yuvası ha- arasnıdaki değişiklik birinin kıyme
lıne gelmıştir. tinin artması, diğerinin azalması ne. 

Türk zevki seliminin en eski örnek ticesi vukubulur. Bu takdirde halle 
leri, asırlarca evvelki çevre, antika kıymet kesbeden parayı saklar. Te
oya, dokuma, havlu ve örtüler bulu- davülde yalnız ucuzlayan "'ara kalır 

k 
- I" ' 

nara uzerlerindeki nakışlar büyük çürük paranın sağlam parayı teda-
bir maharetle kopye edilmiş. aynca vülden çıkarması temayülünü Gres
çok eski çini ve tezhip, oyma, ve va- han isminde bir İngiliz iktısatcısı 
zo tezyinatından da güzel örnekler keşfetmiştir. Onun için buna G;es
cıkanlarak, bluz, mqllh, manto, han kanunu denmiştir • 
mendil i.şlemlye mahsus ömekldrln 
kolleksiyonu zenginleştirilmiştir. 

Kızılay sanat evinde bunlardan 
başka Kızılay cemiyetinin harp mal
zemesi meyamac:la bulun• yatak, 
çarşaf, doktor ve hastabakıcı göm-
1 ..... 1.1,,, .. : h!>c:::t.a ....... ,, ... __ ,_, __ !-!- _ ,:.,: _ 

ma, aba ve saire gibi levazımla milli 
ve Kızılay bayrağı da hazırlanmak
tadır. 

Mütekaidini Askeriye 
Cemiyetinin Toplant1Sı 
Umum Mütekaidini askeriye ce

miyetinin yıllıkkongresi dün saat 13 
te Şehzadebaşındaki cemiyet bina
sında yapılmıştır. llk defa bir sene. 
lik faaliyet raporları okunup ekseri
yetle tasvip edildikten sonra yeni 
idare meclisi azalarının seçilmesine 
başlanmıştır. Neticede orgeneral Ce
mfll, Albay yusuf, Ali, yarbay Azi7., 
Mehmet, Hüsnü, Şerafettin, binbaşı 
Muzaffer, Ruşen, Lütfi, Vehbi, yüz
başı Muzaffer ve Cemal intihap edil
mişlerdir. Bundan sonra Reisicümhur 
ismet Inbnü ile Genelkurmay başkanı 
Fevzi Çakmak ve General Asım Gün
düze birer tazim telgrafı çekilmesi. 
ne karar verilerek kongreye nihayet 
verilmiştir 

kamyondan Düıtii, Öldii 
Kozan (TAN) - Ceyhandan Kadir

liye gelmekte olan Cebelibereket - 7 
numaralı v~ şoför Hasanın idaresin
deki kamyonun üstüne çıkan yolcu
lardan Hüseyin oğlu Ahmet, Kadirli 
yakınında düşmüş ve hemen ölmüş
tür. 

• 
S - Yeni Mlllet Meclisinde 
en gaflı mebus kimdir? 
C - Rize nıeb~ EbubekiJ.: Ha

zımdır. -S - Meccani leyli olarak bef 
yıllık muallim mektebinden 
mezun olan bir muallim, her
hangi bir ıebeple muallimllli 
bırakmak isterıe, Bekiz sene· 
lik mecburi hizmete ttibi ol • 
duğuna nazaran ne mıktar 
tazminat vermeğe mecbur tu
tulur? 
C - MualUm mektebine girer. 

ken her talebe bir taahhütname im
zalar. Bu taahhütnamede, sözünil 
tutmaz kendisine verilen vazıfeyl 
yapmazsa, vereceği tazminat mıktan 
da yazılıdır. Mecburi hizmet müdde
tini bitirmeden çekilirse, taahhüt et
tiği tazminatı ödemeğe mecbur olur. 

Bay Stayn Sofyaya Glffl 
tı ve işçi sigortalan mevzuu üze. 

rinde tetkikler yapmak için lktısat 
Veklletinin davetile Ankaraya geleiı 
Milletler cemiyeti içtimai muavenet 
şubesi müdürü Ştayn, dün sabah An
karadan şehrimize gelınit ve akp!D 
ekspresle Sofyaya gitınlştir. Sofyada 
da ayni ınevzu üzerinde tetkiklerde 
bulunacak ve cuma günü tekrar Jt
tanbula gelerek tetk1klerine devanı 
edecektir. 

nmaııdan dolayı, örnek olarak al
mm ve bu örnekle Topkapı milıe~i 

arşivinin kıymeti üzerine dlkkat ce1-
ltetme'k istedim. Bakabm, öbür f'a
.Udi11er bize daha ne gibi meçhulle

Oilrıil~ Re!!!iilı:~~l~rl 
[ TAKViM ve HAVA 1 
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rin anahtannı ıetlrecek? •• 

* l'atlhte llM mezunlarından Bay Sadri 
TemlzyUreOe: 
Cıkntın Azer! veya Kazan lehcelerln

de de var olup olmadığını bilmJyorum. Bi
zim lehcemizde dolap, çark mlnasına ıe
Ur ve bilhassa kuyudan su çıkarmak ve 
pamuk eğirip sarmak için elle kullanılan 
ft7& aUa ifletilen çarkı lflıdede kullanılır. 

M. T. T. 

Fakir Talebeye Yardım 
Eğridir (TAN) - İlk okul himaye 

heyeti bu ders senesi başından ltiba
ftn 40 fakir talebeye haftada ancak 
'bir kere sıcak yemek verebilmekte
dir. Heyet, bu talebeye 23 nisanda 
Jeni elbise ve ayakkabı tevziini ka
rarlaştırmıştır. 

SelhJk henelmllel fuannm takdlrnameslnl kazanan KmJay Sana 

4 üncü ay Gün: 30 
Arabi: 1358 
Sefer: 13 
Günea: 5.42 - öııe: 
tıdndl: 15.53 - Akşam: 
Yatsı: 20.07 - tmsAk: 

Kasım: 147 
tlumf: 1355 

Mart: 21 
12.1'1 
18.35 
3.05 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllköy meteoroloji iltasyonundan alı• 

nan malOmata göre, hava yurdun Trakya. 
Kocaeli bölgeleri ile Karadeniz kıyıların• 
da çok bulutlu ve mevzii yağışlı, yurc!UJI 
diler bölgelerinde umumiyetle bulutlU 
geçmlı, rüzglrlar bütün bölgelerde ~ 
ki istikametten orta kuvvette esml•tlr· 

Dün tstanbulda hava az bulutlu geÇ• 
mlıtlr. Rüzglr şimali ıarklden sanıyed• 
3-5 metre hızla esmlıUr. Saat 14 te ha~ 
~kı '180.1 mntmetre idi. SOhunet d 
7fikHk 15.8 ve en dilfük t,9 aanUcrat tt
larak kudedlımı.tlr. 
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1 BUGÜN 
Son Nutukların 
Özü 

Y.azan: Ômer Rıza DOGRU L 

Geçen hafta çok mühim ve tari
hi değeri haiz nutuklar söylendi. 
Evvela İtalya başvekili Sinyor Mus
solini bir nutuk söyliyerek Fransa 
ile İtalya arasındaki ihtilaflardan 
bahsetti, Süveyş, Cibuti ve Tunus 
ıneselelerinin halledilmesi lazım 
geldiğini anlattı. 

M. Daladiye bu nutka cevap ver
di ve Fransanın topraklarından bir 
karış vermiyeceğini, haklannın bi
rinden feragat etmiyeceğini, 1935 an 
laşması dairesinde yapılacak her 
tekli.fi tetkike hazır olduğunu, fa
kat hiçbir tehdide boyun eğıniyece
ğini söyledi. 

İtalyada, bu karşı verilen cevap 
İtalyanın beklemeyi bildiği mahiye
tinde idi. 

• 
İtalya ile Fransamn bu şekilde 

konuşnıalarına mukabil İngiltere ile 
Alınanya da buna benziyen bir şe
kilde konuştular. 

İngiltere Başvekili Mister Cham
berlaJn Avam Kamarasında söyledi
ği tarihi bir nutukta hern İngiltere, 
hoın Fransanın Lehistan istiklalini 
tehdit eden blr tecavüz vukuu tak· 
~de İngiltere ile Fransanın Le -
histana bütün kuvvetlerlle yardım 
edeceklerini bildirdi. Mister Cham
ber laini, bu taahhüdü \:ermeğe sev
keden amı1, İngiltere hükfunetinin 
Lehistana karşı bir taarruz hazır • 
landığına dair malumat alması de
ğildi. İngiliz kaynaklan bunu ap
açık söylemekte ve böyle bir hare
ketten haberdar olmadıklarım itiraf 
etmektedirler. Fakat zamanımızda 
emri vakiler ansızın vuku buluyor, 
ve emri vak.ilerin tahakkukundan 
sonra o yolda kurban gidenlere göz
yaşı dölanekten başka yapacak bir 
şey kalmıyor. Yahut bu emri vakile
rin hedefi olanlar, dostlarından ne 
hekliyebileceklerini, onlara ne de
l'ece güvenebileceklerini bilmedikle

ıiı~r"ııe · imzalİyacak deTecede kor
kaklık gösteriyorlar. 

İngiltere hükumeti lıütün bunla
n gözönünde bulundurarak ve ~e
nıelin istirdadından sonra Litvanya
nın Almanyaya karşı çok zayıf kal
dığnıı, hatti Almanyaya sarılm::ık 
iztırarını hissettiğini, bu yiizden Lc
~i.stamn üç taraftan Alman çenberi 
ıçıbe girdiğini görmüş, Almanya ile 
Lehistan nasında Dantziı meselesi 
gibi emri vaki siyasetine müsait bir 
nıesele bulunduğunu da nazarı dik
kate a\nuş, Lehlstanın kendini ala
kadar eden hayati meseleleri azami 
~~rriyet ve itima~ içinde karşılaması 
ıçın ona son temınatı vermiştir. 

Bu teminatın manası, demokrasi
lerin artık ricat siyasetinden silkin
ıniş, oldukları, ve Çekostovakyadan 
sonra yeni kurban vermek niyetin
de olınadıkları idi. 

ller Hitlerin dünkü nutkunun 

Mister Çemperlayna cevap teşkil et
nıesi bekleniyordu. 

Fakat Her Hitlcr, Mister • 'Çem
bedayna doğrudan doğruya eevap 
vermedi ve onun nutkunda teına5 et
tiği noktalara temas etmedi. Nutuk
ta, miiıakere ile mesele hallohınaca
ğına inanılmadığı izah olunuyor ve 
Alınanyanın bu müzakere yolunu on 
beş sene beklediği, fakat bir netice 
)'e varmadığı anlaşılıyor. 

Fakat Lehistanın mukadd·eratın • 
dan ve nıilJetJc,..in mukadderatına 
hakimi;) eti prensibinden bahsolun • 
nıuyor. 

Çekoslo\•akya emri vakiinden 
sonra böyle bir şeyden bahsolunsay
dı, herhalde itimat ile karşılanınıya
cağı muhakkak olduğu için, ihtimal 
ki bu noktalara temas olunmamıştır. 

Hülasa vaziyet takarrur etme -
nıiştir. Henüz her mesele muallak
tadır. 

Babasının Açtığı 
Çukurda Öldü 

Eceabad (TAN) - Kazamrzın Al
çttepe köyünde yerleşen Romanya 
muhaeirlerinden F:talil, köy içinde 
kazmış olduğu kerpiç kuyusunu ~a
patmamıştır. Evvelki gün dört ya
şındaki oğlu Tahir oynarken bu ku
yuya düşmüş ve ölmüştür. 

İspanyada 
Muharebe 

Resmen Bitti 
---'O,---

General Franko Bir 
Resmi Tebliğ Neşretti 
Burgos, 2 ( A.A.) - Dün. r;ece sa:t 

23.15 tc nasyonalist umumı kararga
hın. Ispanya dahili harbi h~kk.ın~a 
aşağıdaki son tebliği neşredilm'.ştır: 

Ordularımız, kızıl orduyu esır e
derek silahtan tecrit etmiş ve bu su
retle son askeri hedeflere varmıştır. 
Harp bitmiştir. Burgos ı Nisan 1939. 

Irnza: Franko 
Muhtelif FranSlz limanlarında bu

lunan 67 Ispanyol gemisi, yakında 
Burgosa teslim edilecektir. Bordo 
makamları ile Ispanyol konsolosu a
rasında gemilerin teslim şartları üze
rinde gôrüşr ı ıere başlanmıştır. Bi
zerte de bulunan harp filosu ise pek 
muhtemel olarak bugün öğleden son
ra ispanyaya hareket edecektir. 

Amerika hükumeti Frankoyu tanı
mıştır. Roosevelt, Ispanyaya gidecek 
silahlara konan ambargoyu kaldır

mıştır. 

Saint _ Domingo ile Haiti, Franko-
yu tanımışlardır. 

Siyasi mahfiller, sab1k İspanyol 
cümhuriyetçi teşekküllerine mensup 
olarak tevkif edilen azanın adedinin 
iki bin olduğunu tahmin etmektedir. 

Morava Nehrinin 
Yatağı lslah Ediliyor 

Belgrad, 2 (A.A.) - Moravya neh 
d yatağının ıslahı için geniş mikyas
ta ameliyat yapılacaktır. Bu ameli -
yattan sonra nehrin büyük bir kıs
mında gemiler sefer edebilecekler -
dir. Bunun için 500 milyon dinara ya 
lnY>-;-n"'"l'! "l"'rFM;l.,.,.PJctir 

nır ıtaıyan şır1rntı ou ışıe alaka-
dar olarak, alakadar makamlara ba
zı projeler tevdi etmiştir. Bu ameli
yatın tahakkuku Yugoslavya için 
büyük bir iktısadi ehemmiyeti haiz 
olacaktır. 

Polonya ve Ariantinde 
iki Alman Tevkif Edildi 
Varşova, 2 (A.A. - Bydgorzcz P.)

lonya makamları Pomerania'daki 
Almanların fena muamelelere ma
ruz kaldıklarına dair yalan haberler 
gönderdiği için Alman istihbarat 
bürosunun muhabiri Fenskeyi te•ı
kif etmişlerdir. Fenske, Polonyadaki 
Alman ekalliyetine mensuptur ve 
Polonya tebasıdır. 

Buenos _ Aires, 2 (A.A.) - Nazi 
partisi şefi Müller Patagonyada pro
pagandasına mütealli.lt dosya mese
lesinden dolayı tevkif edilmiştir. Al
man binbaşısı Victor Von Schubert 
te tevkif edilmişse de bir müdd~t 
sonra serbest bırakılmıştır. 

• Buenos - Aires, 2 (A.A.) - Arjan-
tinin hakimiyeti altında bulunan 
topraklara karşı Almanyanm taar
ruz emelleri bcslediğıııc dair dola
şan haberleri Alman sefaı-eti saçma 
olarak tavsif etmektedir. 

Aydında Bir 
Tren Kazası 

Aydın 2 (A.A.) - Seyyar gaze~e 
rnüvezzilerinden Süleyman Tezgider 
Selçuk istasyonunda hareket halin
de bulunan posta trenine atlarken 
müvazenesini kaybedel'ek tekerlek
lel'in altına düşmüş ve ağır surette 
yaralanmışt1r. İlk tedavisi yapılarak 
ayni trenle Aydına getirilen Süley
mal'\ yatınldığı Memleket hastane
sinde birkaç saat sonra ölmüştür. 

Karahisar imar Planı 

1 
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i SON HADiSELERDEN RESiMLER 1 : . 
ti 

Mcmclin Alman askerleri tarafından işgalini müteakip Alman Devlet 
ReisJ Her Hitlcr, Memcle gitmiştir. Bu resimde, Hitleri l\frnıcli ziyareti 

sırasında görüyoruz. 

Bitlerin Nutku 
P ariste Ciddi 

Endişe Uyandırdı 
Almanya ile lngilterenin Arası Bariz 

Bir Şekilde Açılmıı Addediliyor 
Londra, 2 (Hususi) - Hitlerin 

Vilhelmshaven'~e söylediği nutuk 
Pariste Alman siyasetinin bundan 
evvelki direktiflerini ve bilhassa Ro
ma - Bertin mihverinin .müşterek bir 
tehdide karşı tedafüi tesanüdünü ol
dukça ihtiyatlı bir lisanla tekrar e
den bir intizar nutku mahiyetinde te
Hıkki edilmekte ve hu nutkun sar$l
rı-a:tten mahrum olduğu söylenmekte-
dir. 

Siyasi Fransız mahfilleri bilhassa 
sulh taraftarı olan devletlerin birleş
mesi karşısmda Hit1erin sulhe bağlı
lığmdan ve genişlemenin iktısadi cep
detmektedir ler. Bu mahfiller, bu tar
ZJ hareketi Mussolininin son nutuk
larındaki sözlerle karşılaştırmakta ve 
Hitlerin lngilterenin teşebbüs ettiği 
beynelmilel hareketin inkişafını bek
lemek istediğini zannetmektedirler. 

Ayni mahfiller, küçük devletlere 
yap1lan ihtarları tehlikeli addeyle
rnektedirler. Diğer cihetten dünkü 
nutukta tekrar edilen "hayati saha., 
tabirinin, Almanyanın orta Avrupa
yı hakiki bir Alman müstemlekesi 
şekline getirmek istediği ve bu mın
takalarda ne Ingilterenin, ne de Fran 
sanın ne de diğer devletlerin müda
haleye hakları olmadığı manasını ta
zammun ettiğini kaydeylemektedir
ler. Almanya. lngilter~ye meydan o
kumamaktadır. Fakat bu iki devlet 
arasındaki muh.:>lefet bariz bir şekil

de görünmektedir. 

Amerikadaki tefsirler 
Siyasi Amerika mahfilleri, Hitle

rin Vilhelmshaven'de söylediği nut
ku, Ingiltereye karşı bir meydan oku
ma mahiyetinde telakki etmekle be-

raber Almanyanın 1935 tarihli deniz 
muahedesini feshetmek hususundaki 
tehdidini hayretle karşılamaktadır

lar. 
Bu mahfiller, Hitlerin muslihane 

müzakereler sisteminden vazyeçmiş 
g!.bi göründüğünü ve bütün ümidi 
kuvvetle veya kuvvetin tehdidi ile 
ır ..... ,.ı;.,;_,.,. Ve .. a~1in, Avusturya -
nın, Çekoslovakyanın, Memelin or
tadan kalkması ve Almanyanın ge -
nişlemesine saik olan bunlara 
benzer teşebbüslerde bulunrnaın inı
kanını veren metotların nutkunda 
olduğunu beyan etmektedirler. Ayni 
mahfiller, bilhassa "ateşten kestane
yi çıkarmak,, cümlesile, Polonyaya 
yapılan ihtara ehemmiyet vermekte 
ve bu sözlerle Polonyanın Fransa Vf! 

!ngilterenin idaresi altmrla kurula·· 
cak nazi aleyhtar1 bloka iltihak etme
sine mani olmak gayesi güd[i ldüğiinü 
söylemektedirler. 

Gazetelerin mütaleaları 
İtalyan gazeteleri, Bitlerin nut'l{u 

hakkındaki yazılarında bilhassa İtaL 
ya - Almanya dostluğunun selabeti
ni tebarüz ettirmektedir Hitlerin bu 
nutukla İngilterenin iki yüzlü me-
todlarını sarih surette açığa vurdu
ğunu kaydeylemektedır Yan resıni 
Vocce d'ltalia, Alman milletinin çen 
ber içine konulmas1nn müsaade et
miyeceğini yazıyor. 

Alman matbuatı Hitlerin nutkı1-

nu İngilterenin Almanyayı muhas3-
ra siyasetine karşı bir mukabele ~ek
linde telakki etmektedir. 

Amerika gazeteleri, İngilterenin 
ihtarı üzerine Almany<ının tereddüt 
ettiğini kaydediyorlar. 

Belçikada 
Parlamento 

Seçimi 
---o---

Son İhtilaflara Sebep 
Olan Doktor istifa Etti 

Brüksel, 2 (A.A.) - 202 mebusan 
ve 101 ayan azasının intihabı bugün 
yapılmıştır. Neticeler, pazartesi ak. 
şamından evvel bilinemiyecektir. 

İlk alınan muvakkat neticelere 

3 

Sesler, Sadalar 
Ve Edalar •• 

Yazan: B. FELEK 

1 stiyorum ki; horoza benziyelim. 
Bu bir samimi arzudur. Hüs

nü niyet sahibi bir yurddaşınızm 

samimi bir arzusunu keş görmeyin! 
Tam bir inanç ile bu dileğimi ileri 
sürüyorum.. ve istyorum ki; horoza 
benziyelim. 

Horoza benziyelim de nasıl ben
ziyelim? Bütün fizyolojik ve zoolo
jik hususiyetlcrile benziyelim değil. 

Sadece hepimiz kendi çöpliiğümüzde 
ötclim! Dikkat edin: Ötelim ama, 
kendi çöplüğümüzde otelim. Çünkü 
her horozun bir çöplüğü vardır. Ho
roz ne kadar çok olursa olsun kafi 

göre, Katolik partisi mühim kazanç- derecede çöplük bulunur. 
lar temin etmiştir. Neticeleri belli Yine horoza benzemek için vakit
olan yedi eyalette katolikler yüzde siz ötmiyelim; eğer vakitsiz öten lıo-
5 ila 15 arasından fazla rey almıştır. rozun akıbetine imrenmiyorsak! 
Ayni eyaletlerde sosyalistler yüzde Horoz gibi olalım ama horoz akıl-
3 le kaybetmişlerdir. lı olmıyalım. Çiinkü biitün inıre.n-

Liberallerin de ufak kazanç~arı 1 meme rağmen horozda akıl, minare
vardır. Şimdiye kadar alınan netıce- de çakıl! Zaten - aramızda kalsın -
lerde Flaman nasyonistleri de ufak imrendiğim de bu ya! 
kazançlar temin etmişlerdir. Horoz gibi olalım ... Başka bir ho-

Dr. Martene'in Flaman - Kraliyet roz görünce biraz horoılanabın. Bir 
tıp akademisinden istifa ettiği res • iki ötclim; kabarahm! Birkaç gaga 
men bildirilmektedir. peşrevi yapalrm. Baktık ki... o biz-

Martensin mezkur akademinin den haskındrr, o zaman ipi kualım. 
azalığına tayinine Valonların ve es- Biz ondan baskınsak onu fazla ko
ki muhariplerin şiddetle itiraz etıne; valamıyabm! Ve ... Çoğu olduğu gibi 
si üzerine Spaak kabinesinin düştü- elden pes etmiyelim. 
ğü hatırlardadır. Bizim aşçı bana ne 7aman piliç ıs· 

Pierlot kabinesi de Martens me- marlasa mutlaka aldanıyornıuşum. 
Her defasında: selesinin husule getirdiği buhranı 

t . - Horoz almışsınız! diye kusur izaleye muvaffak olamamış ve ne ı-
cede parlamento feshedilmiştir. 

Beynelmilel Posta 

Birliği Kongresi 
Buenes Ayres, 2 (A.A.) - Reisi -

cümhur Orttiz dün enternasyonal 
posta birliğinin on birinci kongresini 
hükfımet azasının ve kor diplomati
ğin huzuru ile açmıştır. Kongre, bu 
münasebetle bütün dünya memleket 
Ierinin bayraklariyle süslenmiş olan 
mebusan meclisinin ic;tima salonun
da toplanmaktadır. Bu kongre, en -
ternasyonal posta birliğinin cenubi 
Amerikada toplanan ilk kongresidir. 

Poyra Köyünde mr 
Kamyon Kazası 

Bozöyük (TAN) - Poyra lcöyü 
civarında feci bir kamyon kazası ol
muştur. Hadise şöyle geçmiştir: 

Bursadan Eskişchire gitmekte olan 
kamyon, o koy civarında çamurun 
fazlalığından patinaj yaparak bir çu
kura girmiştir. Yolcular inmişler, 
bir kı~mı kamyonu arkasından itme
ğe başlamışlardır. Diğerleri de kam
yonun sol tarafında, yalnız biri sağ 
tarafında durmuştur. 

Kamyon birdenbire çukurdan kur
tulunca, sağ tarı:ıft 11 durmakta olan 
Bursalı havlucu Mehmedin ayağı 

kaymış, kamyon zavallının ba~ı ü
zerinden ge~·mtştir. 

Fakat kimse bunu !arketmcmiş

tir. Kamyon on metre ilerleyince, 
çamurlar içinde birinin çırpındığı 
görülmüş, yanına koşulmuı;;tur. 
l\-Iehmet, bir şey söyliycmeden öl
müştür. 

Yugoslavyada 
Otomobil Sergisi 

bulur. Ben de: 
- Horoz olursa ne olur? derim. O 

da: 
- Eti sert olur; pişmez de, yen

mez de! .• 
Der. 
İyidit' böylesi. llol'oz gllii olalım 

da etimizi her diş kesmesin! Aşçılar 
beğenmesin. Ta ki kuş olup kafese 
girmemişken yolunup tencereye düş
miyelim! 

Horoz gibi olalım da şu aç gözlii
liikten 'kurtulahın. Elin yediğine iç
tiğine gö:r. dikmiyelim. Karnmuz aç 
olsa bile gözümüz tok olsun. Bir :u
pa tanesini bir kümes tavuğa peşkeş 
çeken horozun gönlü kadar gani ol
masak bile onun kadar tok görüne
llın. 

Evet! Siislenmek için, göze çarp
mak için, silik kalınamf.ik için rengn
renk görünelim! Üzerimizde yedi bo. 
yanın hl'r birinden birer parça taşı
yalım. Dışımız ebrulu, çeşit renkli 
olsun. Lakin sesimiz horoz gibi hep 
bir teviyc çıksın! Zamr.nla, zeminle, 
hava ile dcğismesin! Diin nasıl öt
tüysek bugiin de ö~·le otelim. Tiiyü
nıüz renk renk diye sesimiz de per
de perde olmasın! Ve horoz gibi o
lalım da hergiin bir şey yuınurtla
llU;\'almı! .. 

İşte miitcvazı hir yurddaşın sami
mi bir dileği: Laakal horoz gibi ola
lım! .. 

Sesimiz, saclnmız VI! 

za hen:r.csin! 
Postlarını, tfö lerini 

edamız horo-

hntf.a deriJe-
rini aldığımız ha)'\'anlnı bize ses f't

karmıyarlar. Faziletlerini kopya e
dt'ceğimiz horoz da bir sey demez. 
Gönlü gani bir hayvandır. 

Ama diyeceksiniz ki: 
- lloroz çok olursa sabah geç o

htr! 
O laf, sabahı giinc-.;le değil, horoz 

sesilc anlıyanların :ı;öı.iidür; kalptır. Macarlar 
Slovaklarla 
Anlaştılar 

Bratislava, 2 (A.A.) - Macar - Slo
vak ihtilafı halledilmiştir. Slovaklar 
Macaristana 30 kilometre genişliğin
de bir arazi parçasını tE!rketmişler

dir. Buna mukabil Macarlardan bir 

şey almtyacaklardır. 

İtalyanların 
Suriyedeki 
Faaliyetleri 

Belgrad, 2 (A.A.) - İkinci bey _ 
nelmilcl otomobil salonu, kralın mü
messili, hükumet erkanı ve bu teza
hüre iştirak eden memleketlerin dip
lomatik mümessillerinin huzurile dün 
Belgradda açılmıştır. Bu münase -
betle söylediği nutukta ticaret ve 

endüstri naz1rı Tomiç, ikinci otomo
bil salonunun Yugoslavyada motör· 
leşme ve turizmin inkişafı bakımın-

!..._.. .............. ··-ı 
KISA HABERLER 

e ............. ~"........ .'"4 ......... ~~·· 
Yankee Cllpper tayyaresi, Lisbon'dan 

Bordeaux yakınında kılin Biscarrosa mü
teveccihen havalanmıştır. Oradan Marsil
yaya gidecektir. 1çlnde 22 kişi bulunan 
tayyare, hava şıırUnrının fenalığı dolayı
sile doğrudan doğruya Marsllyaya gitme
miş ve Atlantik sahilleri boyunu tercih 
etmiştir. 

e Sofya - Mebusan meclisi hükômet
le hemfikir olarak, inşaat nezareti tara
fından evvelct' istenen frvkalAde kredi 
hakkındııki talebi reddettikten sonra pas
kalya tatiline baslamıstır. 

Yu~o•lacya, Slocakyaya 

ihracatı durdurdu 

Şarki Karahisar, 2 (A.A.) - Bele

diye meclisi dün çalTşmalanna ba,
lamrştrr. Beş senelik imar planının 

ana hatları üzerinde uğraşılmakta ve 

939 bütçesi üzerinde tetkikat yapıl
maktadır. 

Belgrat, 2 (A.A.) - Matbuat ta
rafından verilen haberlere göre, ala
kadar makamlar Yugoslavya ile Slo
vakya arasında yeni bir ticaret iti
lafı imza edilinciye kadar Slovakya
ya yapılan ihracatı durdurmıya ka
rar vermişlerdir. 

Berut, 2 (TAN Muhabirinden) -
Suriyede geçen ~ene teşekkül eden 
Usbetülamelülkavmi adlı cemiyet 
mensuplarından birçokları tevkif edi 
lerek Lübnandaki Fransız askeri 
mahkemesiM sevkedilmişlerdi. Mu -
hakeme Suriyedeki karışıklıkların 
ve tahriklerin mahiyetini aydınlat -
ması bakımından çok şayanı dikkat 
bir safhaya girmiştir. Usbecilerln 
merkezlerinde ve evlerinde yapılan 
araştırmalarda elde edilen vesaikle 
bu cemiyetin ftalyadan para aldığı 
ve cemiyeet mensuplarının İtalya 

hesabına çalıştıkları tesbit edilmiş -
tir. 

dan ehemmiyetini tebarüz ettirmiş
tir. İki.nci otomobil salonuna 25 Fran 
sız, Alınan, İngiliz, Amerikan ve Bo. 
hemya ve Moravya protektorası mü
essesesi iştirak etmiştir. 

Weidman, Kararı 
Temyiz Etti 

Mecfüı yeniden 12 nisanda içtlmalarına 
başlıyacaktır. 

e Faşist tf"...şekküllerl ve korporasyon
lar meclisi alelade toplantı için, 15 nisan
da içtlmaıı çağırılmıstır. 

e imparatorluk Genel Kurmay Başka-
• Katil Weidman, Versay cinayet nı General Gort, rcfakatkdckl zevat •ıe 

mahkemesinin hakkında verdiği idam ka- birlikte, Fransa ziyaretinden tayyare ile 
ranm temyiz etmi~Ur. Londraya dönmilştilr. 



e 
ic 

E vvelceBeraet Eden Bir Sili/ kedeorman 

Ş f •• M h A I Mesaha memuru o or a kum O du Öldürüldü 
Bundan 3 ay evvel Şişlide bir oto

mobil kazası olmuştu. Denizyolların
da memur Mahmut Celalettin ismın
de bir zat Şişlide Kuçukbahçe soka
gındaki evinden çıkıp tramvay cad. 
de ıne geldiği zaman Harbiyeden 
Şı li stikametine giden bır otobüsün 
altında kalmış ve beyni patlıyarak 
olmu tu. 

Otobüs şoförü Habip vakayı miite
akıp firar etmiş, fakat ertesi gımu 

yakalanmış ve o gun cürmü meşhut 
davalarına bakan nöbetçi asliye bi
rinci ceza mahkemesine verllmişti. 

O zaman yapılan duruşma neticesin
de Habibin suçu sabit gonilemcdi
ğinden beraatine karar verilmiş, tah
liye olunmuştu. 
Mağdurun ailesi tarafından tutu. 

lan avukatın kararı temyiz etmesi 
lizcrıne, temyizde tetkikat yapılmış 

Bir Bozuk 

Ekmek Davası 

ve neticede kaza mahallinde keşif 
yaptırılmadıgından karar nakzen ıa
dc edilmişti. Bundan sonra ayni mah 
keme tarafından vaka mahalline gön
derilen belediye makine muhendisle
rinden Beşirin yaptığı tetkikat neti
cesi hakkında verdigi rapor mahke
meye gelmiş ve dun tekrar durusma
ya başlanmıştır. Raporda otobüs şo
förünün kazaya sebep olduğ•.. ve o
nun suçlu bulunduğuna dair bir çok 
fenni hiıkumleri ihtiva etmekte idi. 

Bu itibarla mahkeme müzakereye 
cckilmiş ve neticede Habibin suçu 
sabit görüldüğünden 8 ay müdrlctle 
hapsine ve m.agdurun ailesine de 500 
lira tazminat ödemesine karar verıl
miştir. Esasen hüküm nakzedilir e
dilmez tekrar tevkif edilmiş cılan Ha
bip doğruca hapishaneye gönderil
miştir. 

Bir Kadın 

MahkGm Oldu 
Asliye bu·inci ceza mahkemesi, Bundan bir kaç giin evvel Küçük 

dun gluten derecesi noksan, içınde Liıngada oturan Elmas isminde bir 
çavdan çok ve beledıyenin çcşnisine kadın polise hakaret suçundan asJiye 
uygun olmıyan ekmek satan ve ya- birinci ceza mahkemesine verilmişti. 
pan fırıncı Apostol hakkındaki iddia- 35 yaşında olan suçlunun annesi Ce
:yı tetkike devam etti. Istanbul bele- milenin vergi borcu varmış, bu bor
diye kimyahancsi mütehassısı kim- 'cu tahsil etmek üzere gelen maliye 
yager Hulusi şahit olarak dinlendi. memurlarının refakatindeki polis Ha 
Şahit, rapord .. ki ımzasını gördükten sanla, Elmas arasında bir miinakaşa 
:sonra bildiklerini şöyle anlattı: olmuş ve Elmas, Hasana hakaret et-

- Ekmeği tetkik ettik. Ekmekte, miş, dün mahkemede Elmasın duruş
i>elediyenin kabul ettiği çeşnideki masına devam edilmiş, ve suçu sabit 
un1arın evsafını bulamadık. Çeşni- görüldüğünden 1 ay müddetle hapsi
nin kabul ettjği ça\ ciar miktarı yiiz- ne ve 30 lira para cezası ile 600 ku
de azami yedi ve yahut ondur. Hal- ruş mahkeme masrafı ödemesine ka
buki bu ekmekte çavdar nisbeti yüz- rar verilmiştir. 
de yirmi beş, otuza kadar çıkmıştır. Evvelki celsede tevkif edilmiş o-

Burada suçlunun avukatı şahide lan Elmas, kararı duyduktan sonra 
şöyle bir sual sordurdu: ağlamıya başlamış, kendisinin evli 

- Bu ekmek sıhhate muzır mı- ve çoluk çocuk sahibi olduğunu ileri 
dır? sürerek cezasının tecilini istemiş ise 

Kimyager bu suali karşı1arken: de tevkifhaneye gönderilmiştir. 
- .Burada mevzuubahis olan ek

meğ·n sıhhate muzır olup olmadığı 
değ.i.1, jhtiknr meselesidir. Biz cavdar 
miktarında çok kere esnafın lehine 
hareket ederiz. Çavdar iş ni yüzde 
bir kaç fazla bile olsa biz melhuz za
yiatı gözönünde tutarak cslafı koru
ruz. Bu ekmek öyle değildi. Sonra 
~avdar miktarı artınca gluten mik
tarı azalacak, ekmeğin besleme kıy-

rneti azalacaktır, dedi. 
Raporda bu ekmegin çavdar nisbeti 

tasrih edilmemişti. Mahkeme kimya
haneden muayene edilen bu ekmek
teki çavdar miktarının sorulması 

ve şimdi Yalovada vazife alan şahit 
be1ediye memurunun dinlenmesi i
çin muhakemeyi başka bir güne bı
raktı. 

. 
ı~_tanbul Belediyesi ııan~arı 

Keşü veya 
Muhammen bedeli llk teminatı 

Beş11daş kaymakamlığına beher metre mikabı 
3 liradan 300 metre mikabı adi kaldırım taşı 900,00 
Usküdarda Balaban - Şemsipaşa Tramvay cad-

67,50 

desinde Kanal inşası 3517,50 263,81 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayn ayn açık eksiltmeye 

konulmuştur. Şartnameleri levazım rnüdurluğunde gorulebilir. istekli
ler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gosterilcn ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 6 4 939 Perşembe günü ı.aat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1907) 

E T E L o R R E 

Mr. MOTTO'NUN YEMiN i 
Fransızca sözlü Filminde tekrar Şehrimize geliyor. 

Pek Yakanda S A R A y Sinemasında 
......................................... 

Silifke, 2 (Tan Muhabirinden) -
Silifke orman mesaha memuru Ziya 
Karan evvelki gun şehir haricinde 
gazhane yanındaki sahada ikı yerin
den saplanan bıçakla Silıfkeli berber 
Ahmet oğlu Ziya Gok tarafınd:ın ol
duriılmuştur. 

Katil Ziya 

Katil ka mışsa da zabıtanm sıkı ta
kibi neticesi yakalanmış ve evrakı te
kemmül ettirılerek cürmu meşhut 

mahkemesine verilmiş. muhakeme 
sonunda yedi buçuk sene hapse mah
kum olmuştur. 

Nusret Muhakeme Edilecek 
Vazifesini suiistimal et!igi için be

lediye makine müdürü Nusrete işten 
el çektirihniı ve uakikata baılan

mıştı. Vilayet idare heyeti, Nusret 
hakkında lüzumu muhakeme kararı 
vererek dosyasını dün müddeiumu
miliğe göndermiştir. Asliye birlnri 
ceza mahkemesi yakında davayı tet
kike başlayacaktır. 

ş 
ISTANBULDA 

120 ki§ilik bir trup 
Gözler igin bir Feeri 

Meşhur Komik T A N A Ş E , 60 
Dansozü ve 20 Rakkasesi, Orkestra 
ve Yıldızlan ve muhteşem dekor
lariyle Feerik Kostümleri bulunan 
bir trupla İstanbul'a gelişi her yer
de ve her Salonda Mevzuu bahis 
olmaktadır. 

Böyle Cazip ve muazzam temnşalı 
bir Tiyatro eğlencesine hasret kalan 
İstanbul halkı, bu Haberi büyük bir 
sevinçle karşılamaktadır. 

Temsillere 9 Nisan Pazar giınü 
saat 16 da matine ve 21 de Suvare 
olarak başlanacaktır. 
TANAŞE, bize harikalar vaadedi

yor. Romanyanın bütün vi1ay~tle

rinde pek büyuk muvaffakıyetler 

kazanmakta olan TANAŞE - lSTAN
BUL Revusü lstanbulda da Butun 
Seyircileri son derece memnun bı
rakacağını umid ediyoruz. 
l\IAKSİM SALONU, Trupu Uıyık 

olduğu bir tarzda karşılamak lçin 
hazırlanmaktadır. 

Biletler satılmağa başlandığını 
ilan edilir edilmez hemen hemen 
her temsil için kapışılmaktadır. Geç 
kalanların acele etmelerini ta ısıye 
ederiz . 

~--- ANNABEL.L.A • TYRONE POVER • L.ORETTA YOUNG 
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Sinemanın hakiki bir Mucizesidir. 

TAN 

General Kthım Karabekir mesai odasında 

Matbuat, Hadiseleri 
Yeni 
Gibi 

Nesle Olduğu 
Nakletmelidir 

( e.,, 1 incide } 

- fstiklfıl harbindeki büyük 
hizmetlerinizi milletin mühim bir 
ekseriyeti öğrenmek fırsatını bu
lamadı. Karilerin de, matbuatın da 
bu hususta tenevvur etmek ihti -
yacında olduklarını kabul edersi. 
niz, degil mi? 

General: 
- Evet. dedi, bütün bunlar sı

rası geldikçe ortaya konulacaktır. 
Fakat muhakkak ki bu hakikatle
rin içinde efkarı umumiyeye arzı 
çok gecikmiş olanlar da vardır ve 
bu gecikmeler dimağlarda bir ne
vi hurafe yaratmıştır. Şahsan be-

nim 15 sene menkup vaziyette kal
dığmu biliyorsunuz. Bu menkı'.ibi
yet müddeti bilhassa çoluğum ço
cuğum için pek acı geçti. Buna 
rağmen ben bildiğim yoldan şaş -
madıın. Her zaman için hakikatin 
müdafii olarak kaldım. 

''Fakat ne yazık ki bu on beş 
sene içinde kıymetli, fikirlerle or. 
taya çıkarak hayatlarını istihkar 
edercesine çalıŞ'an ve memlekete 
büyük hizmetler ifa eden bazı va
tan çocuklannın bh; kenarda na
Sll unutulcıUkıarı, kırn nın goıu -
den kaçmamıştır. Onlann bütiin 
hizmetleri yalnız kökünden inkar 
edilmekle kalmamış. belkı onlara 
türlü isnatlar da yapılarak her 
biri dipdiri mezara gömülmek is
tenmiştir. Bu suretle memleket 
bunların olgun ve dolgun başla

rından istifadesiz bırakılmıştır. 

Bütün bunlarda modern hurafenin 
büyük tesiri olmuştur. 

"Bu itibarladır ki, matbuatın 
bu işteki mühim rolüne peşinen 

işaret ettim. Reiskara yaranmak 
için uluorta fikirler neşrinden ev
vel hadiseleri olduğu gibi tesbit 
ederek yeni nesle aynen anlatnu.l· 
mız gerektir. Aksi halde birçok 
kahramanları sefil olarak göster • 
mek ve birçok kalpazanları, nae
hilleri de layık olmadıkları vasıf
larla tavsü etmek gafletine düşe
biliriz. 

Matbuat sayfaları bir tiyatro 
sahnesine benzetilmemelidir; ya
ni matbuat liderleri temsil edile -
cek herhangi bir tarihi piyes gibi 
rolleri istedikleri kimselere vere
memelidir.,, 

General Kazım Karabekir, bir 
ara, hatıralarını toplamak 

ister gibi durumsadı. Bu fırsattan 
istifade ederek beni kabul ettiği 
salona şoyle bir göz attım. Heyeti 
umumiyesiyle sade bir şekilde, fa
kat itinalı döşenmiş; bir tarafta, 
sayın Generalin harp hatıraları ile 
dolu olan birkaç camekanlı dolap 
var. Odanın bir cephesinde de şu 
levha göze çarpıyor: 

"Cihan yıkılsa Türk yılmaz,, 

İkram edilen kahvenin son yu
dumunu da yuvarlarken, General 
KaZ11ll Karabe:kir, bu kısa sükutu 
bozdu: 

- Maalesef, dedi, son 15 yıllık 
matbuatımıza bu bakımdan iyi bir 
numara verebilecek vaziyette de -
ğiliz. Ve bu ithamını, izahsız bırak 
mış olmamak için hemen llive 
etti: 

- Matbuatın, yakın vakte ka
dar çok defa sırf reiskarı memnun 

lerdir. Mesela burada şahsımdan 
bahsedecegim: 

"Altı yıl evvelki istiklal harbi 
münkaaşasını hatırlarsınız, değil 

mi? Ben o zaman tarihi vesıkalar 
göstererek bazı hadiselerin göste
rild!kleri şekilde olmadığını ve ha
kikate tetabuk etmediğini ifade 
ettiğim için, matbuatın haksız ve 
asılsız hücumlarına uğradım. 

Neticesi ne oldu? Hakikatleri öl. 
dürmeğe koşan gayretlilerin mah
çubiyet ve benim de maddi taz
yiklere uğramaklığımdan başka 

bir netice çıkmadı. Ve ben bir 
müddet için daha, o vakte kadar 
oldugu gibi, bir kenarda nezaret 
altında yaşamağa mecbur kaldım. 
Fakat daha sıla kayıtlar altında 

olmakla beraber yazılarımı yaz -
makta yine devam ettim. Hayatı
mın bütün hesaplannı günü günü
ne ve hatta saati saatine verebili-
rim.,. 

Sayın General, biraz durdu. 
Daha bir şeyler söylemek 

istediği anlaşılıyordu. Yalnız şu 
cümle ile iktifa etti: 

ıei u\<t~ıt:ı., nıç ou ı.am n 
kaybolamaz. Zaman hakikatlerin 
müttefikidir, 

Maruken koltuğa biraz daha go
mtilerek elini şakağına götürdü: 

- Gazetelerin, dedi, İstiklal 
harbi haricinde kalan hadiselerde 
bile hak"kati hazan maalesef pek 
çirkin bir şekilde tahrif ettikleri 
oldu. Size bir misal daha vere -
yim: Bir gazete. bazı hatıralar nak 
!ediyordu. 31 Mart tedibini has
saten masala çevirmişti. Yıldızın 

işgalini Bulgar çetelerine atfedi -
yor ve benden bahsedcmiyordu. 
Halbuki Yıldızı işgal eden kuv
veti, fırka erkanıharbı sıfatiyle 

bizzat ben idare etmiştim. Bu ga
zete, hakikati pek acı olarak tah
rif etmişti. 

Vakit vakit buna mümasil ta. 
rihi hadiselerin tahril edildiğini 

gördükçe ''belki bir yanlışlık ese. 
ridir,, diye ikazı bir vazife biliyor
dum. Fakat gazeteler tashih etme
ge de yanaşmıyorlardı.,, 

"Yalnız şurasını hemen ilave 
edeyim ki, sizinle yaptığımız bu 
gciruşmeler, sırt ilmi zaviyeden 
tetkik edilmelidir. Çünkü mesele 
şahsi değil, memleket meselesidir. 
İfade etmek istedığim cihet, bun 
dan sonra olsun şu veya bu gibi 
hislere kapılarak genç nesil avu
tulmamalı, hakikatler olduğu gi
bi ifade edilmelidir. Hurafeler, es
ki olsun, modern olsun, dimağları 
öldiırmek için ayni tesir kudretin
dedirler. İlk tahribatı insanların 
benliğini törpülemektir. 

- Hadiselerin olduğu gibi tes
bit edilerek yeni nesle aynen üa -
desindeki zarurete işaret ediyor • 
sun4z. Sizce bu nasıl mümkün ola
bilir? 

Türkçe sözlü 
1 İ P E K te 

Fransızca sözlü 

MEL E K' te 1 
etmek gayretini güttüğunü söyle
meğe mecburuz; ve sırf bu gayret
le hadisatı ve bir~k tarihi vakayii 

- Muhakkak olan nokta bir 
takım şahsiyetlerin memlekete yan 
lış olarak gösterildikleri ve ifa et
tikleri büyük hizmetlerin bir k•· 
lemde çizildiğidir. Hadiseler yal
nız bir şahsın dilediği tarzda ifa
desile ortaya çıkamaz. En ufak bir 
vak'ada bile tutulan zabıt varaka
sı yalnız bir kişinin ifadesi değil
dir. O hadiseyi yapan, gören ve 
işitenlerin ifadelerile hakikat or -
taya çıkabilir ve hükümler de bu. 
na dayanarak verilir. Yalnız her --•••••••••••••••••Pek yakında•••••••••••••••••-~ inkar edecek kadar ileri de gitmi -
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RADYO 
ANKARA RADYOSU 

12,30 - Program. 12,35 - Türk muz.I 
pl. 13,00 Memleket saat ayarı, ajans '1e 
meteoroloji h berlerl. 13,15 - 14 - Müzik 
(karı.ık program - pi.). 

11.30 - Program. 18,35 - MUzik (Caz 
bant - pi.) • 19,00 - Konusm (Do to
run saati). 19,15 - Türk mOı.lğl (Halle 
türkUleri - Sadi Yaver Ataman). 19,30 
- Türk müzi 1 (Karışık progr m) H k· 
kı Derman. E ref K dri, Hasan Gür. 
Hamdi Tok y, Basri Ufier. 20.00 Aj 
meteoroloji haberleri, ziraat bor ası (!ı

yat) 20,15 - Türk milzlğl (Tuna edebi
yat gecesi) Orijinal Tuna ve Rumeli tfir
külerl· A - Mukaddeme, B - Şiir, C -
Müzik. Takdım ve ıd re eden: Mesut Ce
mıl. Ankara radyo u kume heyeti (Koro 
21,00 - Memleket sant ayarı. 21,00 
kambiyo - nukut borsası (fıyat). 21,25 
- Neseli plAkler - R. 21,30 - Folklor
Halil Bedi Yönet.gen. 21.45 - Müzik o
da milzlgi - Obo!st : Vünt!'ch, Oboist Or• 
han Barlas. (Kor anglc: Eftal Gilnşray) 
Beethoven - Mozart'ın Don .Tuan dilo 
üzerine varyasyonlar. 22,00 Milrlk (K -
çük orkestra - Şef: Necip Askın) ı
Vılly Richartz (Kucak b .. let sillU). 2-
Hanns Löhr (Büyük vnl ) 3 - K rl 
Blume (Göl kıyılarında). 4 - Kjaer (Se 
renad). 5 - Czernlk (Güzel sanaUar 
törcnı -Üvertür). 6 - Amadei (Saz ça
lan fı ık süıtinden) Aıık rüyası. '1 -
Bruı:selmans (Felemenk raksı). 8 -
Heuberger (Ş rkta). 23,00 - MUzlk (C 
bant-Pi.). 23,45-24 - Son ajans haber
leri ve yarınki program. 

Mesut Bir Evlenme 
Şehrimiz tüccarlarından Bay Sa

im Diker kızı Bayan Feride ile Mer
kez bankası memurlarından Bay 
Cevdet Zorlutunanın evlenme tören 
leri dün Parkotel salonlarında her 
iki tarafın akrabaları ve davetlilerı 
huzurunda tesit edilmiştir. 

Davetliler arasında bulunan Hali
de Nusret Zorlutuna, toplantıyı kısa 
birkaç sözle açarak yeni evlilere saa· 
det temenni etmiştir. Bu çok samimı 
aile toplantısı: geç vakte kadar ve 
neşeli bir hava içerisinde devam et
miştir. Gertç evlilere, saadet dilerız. ,-------· 

1 
Soquk alCJ ınhqından muı· ı 
tarip bir aileyi ihyakar 

tesirile iyileıtirir. 

Dalma yanınızda bulunursa 

kendinizi çipe, soğuk algın-

hğma, 

etml~ 

nezleye karı• sigorta 
olursunuz. Aldanma-

yanız. Rağbet ıören her şe

yin taklidi ve benzeri vardır. 

GRIPİN lerine başka bir mar

ka verirlerse şiddetle redde
diniz. 

hangi bir davacının ifadesine göre 
hükurn vermek hiçbir zaman doğ
ru olamaz. 

Bu mutalea karşısında, şu sunh 
sormak zaruretini duydum 

- Noktai nazarınıza göre mek-
teplerde okutulan tarihlerın, so) 
!enen nutukların ve konferansla -
rın. hatta inkılap derslerınin bu 
bakımdan tash h edilecek kısım -
!arı ınevcut mudur? 

Bu sualıme General Kazım Ka· 
rabekir, şu cevabı verdi: 

- Evet, vardır, büyük nutukta 
da üzerinde ehemmiyetle durul -
ması icap eden haksızlıklar ve 
yanlı~hkl:ır mevcuttur 

Mülakatın ikinci 
Kısmı Yarın 
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TAN 
Gündelik Gazete 
~ 
TAN'ın heden: Hııber

do, fikirde, herıeyde 

temiz, dUrUat, aamlmt 
olmak, kırlln gazett1I 
clmıyı ~ılıımıktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 n 6 Ay 1500 " 
400 n 3 Ay 800 " 
150 ,, 1 Ay 300 n 

MillcUerarası Posta ftunadına dahil 
olmıyan memleketler lçln 11bone 
bedeli müddet sırasfyle 30, 16, 9, 
3,5 llrndır. Abone bedeli PC$1ndlr: 
Adres değistlrmek 25 kunı&tur. 
Cevap için mektuplar 10 kurus
luk pul 11Avesl IAumdır. 

GUNON MESELELERİ 

Almanyaya 
ısmarlanan 
~apurlar 
Meselesi 

1 ktıııat Vekileti Almanyaya ıs
marlanan vapurlar hakkında

ki tetkikatın neticesini ncsretti. Bu 
rapordan öğreniyoruz ki Etrüsk ti
pindeki vapurlarda mukaveleye uy
gun olmıyan :muhtelli kusurlar bu· 
Iunmuştur. Gemileri sartnameye U''-" . ,, 
gun yapmıynn Alman kumpanyala-
rına bu noksanlar tamamlatrla
c:akhr. Gemileri şartnameye uy
gun olmadrğı halde tesellüm eden 
heyet tc ıncsul edilecektir. 

Bu suretle aylardanberl devam e
d~n dedikodunun sonu alınnuş olu-
yor. ' .. 

* Yalnız bu rapor hizt' mühim llir 
hakikat öğretiyor: Alman firmaları 
gemileri nıatluba mnvnfık şekilde 
yapmamışlardır. 

Niçin? 

Bunun sebebi meydandadır. 
Alman sanayii harp malzemesi 

hazırlamakla rncşguldiir. Bütün Al
nıan sanayii harp için seferber edil-
m'"""' D- ır."'---'1- '-'1'-9 • ' a liunc viik uerı ve ımkanlan yok-
tur. Nitekim biz bu gemileri ısm:ır
lamak istediğimiz zaman Alman Cir
nınları tnahhiit altına girmek iste
memişler, bu gemileri inşaya vakit
leri olmadığını, fabrikalarının çok 
nıeşgul bulunduklarını söylemekten 
çekinmemişlerdi. 

Fakat Almanyada takılıp kalmış 
Paramız vardı. Bu paramızı kurtar
nıak ihtiyacne Krup fabrikalarına 
ıniiracant etm- Kru .. • b 

"Uf>, p muessesesı, u 
gemileri biz. ... .,.t · d i u . .... •ınşa e cm yece6 .nı, 
nıuhtellf firıtıalara d .. t ~ 

~ agı maga mec-
bur oldugunu bildirmişti. Biz para-
mızı kurtarmalı; endişcsile bu teklifi 
!kabule razı olduk_ 

Netice ne oldu: 
İnşa edilen vapurlar 1 1

• 
1 • . a e ace e ve 

ihnasız yapıldı. Şartna- . t 
• ··•eye naye 

edilmedi. Elimıze Etriiak "b' b" 
gı ı ır

çok noksanlan bulunan hl 
r vapnr 

ge~tl 

Sipariş edilen bu vapurla-- .. 
h" .... mu-
ırn bir kısmı da tezgahlara bile ko-

namadı. Bu sebeple vaktinde verile-
ınedi. * 

Yalnız hiikCımetJn siparişleri de
ğil, tüccann da son zamanlarda Al
nıanyaya yaptıkları siparişler &rıza
ya uğıraınıaktadır. Son aylar isinde 
bütün gazete idarehanelerinin Al
nıanyadan getirttikleri kağıtlar ya 

sakat, Ya bozuk veyahut sipatişe 
mugayir çıkmış ve siparlf edenlerle 
fabrikalar arasında ihtilaflara sebe
biyet verıntştir. 

Demek kJ Alman sanayü Tuna ve 
Balkan lnenıleketlerinden teminine 
çalıştığı zirai mahsul yerine mamul 
eşya ''erecek halde değildir. Çok bü
yük taahhütlere girmiş, fakat fabri
kalannı bu taahhütleri ifa edecek 
şeklide harp sanayii olmaktan kur
taramamıştır. 

Halbuki Doktor Fıınk, Balk:ın 
ntenıleketlerlni dola~tığı zaman, bu 
:memleketlerle Almanvn arasında e
konomik bir ahenk bı;lunduğunu, ve 
bu ınemleketlerden alacağı mahsul
lere mukabil Alman sımayiinin ma
mul eşyasını ''ernıeğe amade bulun· 
duğunu söylemişti. 

GöriiHiyor ki Alman~·-. sanayiini 
harp ihtiyaçlanna tahsis etmek mec
buriyetile bu taahhütlerini tutabile
cek vaziyette değildir. 

TAN 
• 

5 

ım.z.mm:~ 
Avrupa 
Milletlerinin 
Yüzünü Kim 
Ağartacak? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sert.l 

U zak şarkta, Afrika krtasıncla 

harp başladığı zaman, tecaV1L 
ze uğrayan Çinlilere, Habeşlllere a
cıdık. Harp Avrupa kıt asına geçtill, 
İspanya, İtalyan ve Alman askerJe. 
ı inin silah patlattığı topııak haltal 
aldığı zaman da, yine istiklali lçla 
dövilşen İspanyol cUmhurlyetçlleri• 
ne gönlUmUz sızladı.. Fakat ne •• 
olsa harp uzaktı ... 

ltalya, Berlin • Roma mihverinde muvazeneyi temine uğraJıyor (lngüiz karikatürü) 

Orta Avrupaya hl!J'P. silihsız ve 
ilan edilmeden girdi. A vusturyanm 
istiklalinden tecridini, kanı akma
dan boğulan bir piliç gibi seyrettik; 
tec:u·üz Çekoslovak hududuna indi
ği zaman, Çekoslovakyanın muu
zam askeri techi:ıatına. ordusunaa 
mUkemmelli~ne, Fran!'ızlar ve di
ğer milletlerle lttif akım• bakarak, 
Avrupa harbinin Çek hudutlarından 

Orta Avrupaya sirayet edeceğini 

sandık. Muahedeler ~ rrtıldı, ' ' aatler 
yalandı, Çckoslocakya bir gece bu
kınrna uğramış bir köy gibi, istikll
linin beratrnı, blr damlacık kanına 

kıymadan feda etti. 

İlim Adamları Atomu Neden 
Pa ~çalamaya alışıyorlar? 

Romanya ile Almanya arasrnd~ 
gerginlik ha gösterdiği zaman, Be
manyanın ihtiyat askerlerini hudu
da indirdiğini, her te<:avüze kafi' 
koyacağını, mlitteflklcrinden yardım 
istediğini okuduk. Orta A vrupadald 

kansız, silahsız yiirüyen istila, buTa
da kılıca sarılacak sandık. Kaleyi l· 
çlnden fetheden diplomasi, Roman • 
yanın canını canına kattıktan, üze-

rine korkuluk makamında bir istid
lal ciibhesl geçirdikten sonra, rota· 
yı Litvanyaya çc,·lrdi. Memelin ba
şını keserken, yeni istiklaline kavaJ
muş bu genç milletin, kanı başına Atomları oarcalamak liu -

susunda yapılan ilk 
focr.übelerde kullanılan mer-

""iiiıııı:::1 uıı:::u, t:VVt:.1.Kı uıaıtaıe-

lerde bahsetmistik. O maka· 
lelerimde arzettii?im Jri.bi ilk 
mermiler elektronlar, proton
lar ve helyum iyonlarından 
ibaret olan alfa şuaları idi. Ev· 
ve1ki makalemde Helyum Lit
yum ve Berilyum adlı üç ha
fif eleman atomlarının alfa 
mermilerinden müteessir ol • 
madıfönı bildirmistim. 

llim adamları dururlar mı? Bu 
vadide çalışanlar, bilhassa Rut
herford'un laboratuvarı ve Madam 
Kürinin kızı ile bunun kocası Go. 
liot bu meselenin mahiyetini anla
mak üzere dakik tecrübelere giriş
tiler. Alfa mermilerile bombardı
man edilen Berilyum atomlarının 
bir radyo aktiv madde neşrettiği ve 
Berilyumun da yeni ve esrarengiz 
bir radyasyon membaı olduğu 

meydana çıktı. 

K ür ile kocası Goliot, bu ha
dlseyı fiziğin ana direği o

lan (kudretin tahaffuzu) (1 l pren
sipine zıt addettiler. Bu tahakkuk 
etse idi bütün ilim altüst olacaktı. 
Fakat ayni mesele üzerinde çalı
san Rutherford'un muavini Cha
divick, bunun korpüsküler ma:bi
Yctte bir radyasyon olduğunu mey
dana koydu ve bunlara nütron is
ınini verdi. Bu yeni mefhum 1933 
sonlarında ortaya çıktı ve süra1le 
neşvünema buldu. (Nüve fiziği) 
denilen ilim şubesini genişletti. 
1934 te Londrada toplanmış olan 
beynelmilel fizik kongresinde üze
rinde konuşulan iki mühim mese
leden biri bu olmuştu. 

Fakat bu nütron nedir? Bu ma
kale serisinin birincisinde bildirdi
Qim gibi normal bir hidroJen ato
l'tıunda bir elektron bir püriiton et
rafında devreder. Bu seyyare sis
teminin kutru santimetrenin yüz 
rnnyonda birile ölçülür. Bu elek
tron pürütona pek yaklaşır, kutur 
on bin defa küçülürse elektron ve 
pürüton biriıbirinin elektrik hamu
lclerini im.ha eder. Elektrik hamu
lesi kalmamış olan bu hidrojen a
tomuna nütron denir. Bu atomda 
pürüton ile elektron arasında bağ 
yüz binlerce defa artmış olur. Bir 

.------· Yazan: ·-----· 
f idir. Positron elektronla ikiz kar
deşlerdır. Hamuleleri ve sğırlıklan 
biribirınin tamamile ayni, aradaki 
fark bırinin müsbet ve diğerinin 

menfi oluşudur. 

vurur sandık. Bacaklanmı kes te, 
gövdemi bana bırak, diyen bir ihtiyar 
gibi ellerinJ yukan kaldırdı. Meyda
nı boş bulan ~elik miğferli istila, W 
yürüyüşle hütiin diinyayı (ethedebl
Jeceğfne neden inanmasın? 

Profesör Salih Murat Bunlar şimdiki bilgimize gi)re, 
tabiatte en hafif olan zerrelerdir. 

nütron da pürüton ile elektron a
rasındaki çekme kuvveti normal 
hidrojen atomundaki çekme kuvve
tinden pek büyüktür. Buna muka
bil kütleler arasında fark yok gi
bidir. Bu itibarla bir nütrona - e
lektrik hamulesi sıfıra inmiş - de
jenere olmuş bir hidrojen atomu 
gibi bakılmaktadır. 

B ünyelerinin pek müstakar 
olmalarından dolayı nüt

ronlar kalın maden levhalara nü
fuz edebilmektedir. Gerçi 'ımların 
kütleleri bir helyum atomu kütle
sinden takriben dört defa küçük i
se de kuturlarının on binlerce kü
çük olmasından dolayı atom nüve
lerini kolayca delerler. Yani atom
ların nüveleri nütron için &deta 
nıesamatlı bir cisim g.lıbi o1uyor. 
Bu sebepten atomu parçalamak i
şinde nütronlann en iyi mermi ol-

duğu anlaşıldı. Nütronların ikinci 
bir faydası var. Elektrikten mah
rum olmalarından dolayı atomla
nn elektrik sahalarının tesirlerine 
kapılmıyor ve yollarını değiştir
miyorlar. 

Nütronlann istihsali J3er!Iyum 
elemanına Alfa zcrresilc bombardı
man edilmesine inhisar etmiyor. 
Yani bu eleman nütron radyasyo
nunu hasıl eden biricik eleman de
ğildir. Bunları hiısıl eden diğer ele
manlar vardır. Nütronun keşfi a
tom fiziğinde mühim bir yol aç
mıştır. llk mühim eserler suni rad
yo aktiv unsurların meydana gel
mesidir. Nütron bombardımanına 

tabi tutulan elemanlar kısa bir za

man için radyo aktiv eleman olu
yor. Tıpkı radyum sınıfındaki ci
sJmler glbı muhtelif şualar çıkan

yor. Mesela sodyumdan (radyo 
sodyum) elde ediliyor. Bu eleman 
kısa bir zaman içln radyum yerine 
kullanılıyor. EvvelA bu milddE!t pek 
kısa idi, sonradan sekiz on saate çı
karıldı. Bu suni radyo aktiv ele
manlardan hastanelerde kanser te
davisinde istifade edilmektedir. 
Hiuıılı bu unsurlar pek pahalı olan 
radyum yerine kullanılmaktadır. 

E evvelld makaleler imin birin
de bildirdiğim gibi 92 ato

mu atom ağırlıklarına göre sıraya 
dizersek bir başta hidrojen ve di
ğer başta uranyum gelir. Bunlardan 
birincisinin atom numarası 1, ikin
cisinin atom numarası 92 dir. Diğer 
atomlar da bunlar arasına girer. 
Her atomun bir numarası ve bir de 
ağırlığı var. Atom numaraları ayni, 
fakat atom ağırlıkları farklı olan a
tomlara isotop denir. Mesela (klor) 
gazının atom numarası l 7 ve atom 
ağırlığı 35,5 tir. Yapılan dakik a
raştırmalarla anlaşıldığına göre, a
tom numarası l 7, fakat atom oğır. 
lığı 35, 36, 37 .. olan klor gazlan 
var.Bu 35.5 adedi klor gazlannın va 
sati atom ağırlığıdır. Hidrojenden 
maad.-ı atomun Isotaplar bulundu. 
Mesela normal oksijenin atom nu
marası 8 ve atom ağırlığı 16 dır. 
Bu gazın atom ağırlığı 17 olan iso
topu var. 12500 oksijen atomundan 
biri budur. Bundan on <;ene kadar 
evvel Hidrojenin isotopu bulundu. 
Atom ağırlığı 2 olan bu ağır hid
rojene (Dlplon) ismi verildi. Bu 
dlplonlar da atomu parçalamak i
şinde mermi olarak kullanılm1ya 
başlandı. Bu ağır hidrojenden mü
rekkep olan su molekülüne (ağır 
su) denmektedir. Şimdi bir takım 
ilmi tecrübelerde kullanılan a~ır 
su elektrikle adi sudan istihsal e-
diliyor. Adi suda dört binde hir 

Neden, ilim adamları atomu 
parçalamaga çalışıyorlar? 

Başlıca iki sebep vardır: 
1 - Atomun ve binaenaleyh ka

inat yapısı malzemesinin hakiki 
mahiyetini anlamak. 

2 - Atomlardaki dahili enerji
den istifade etmek. 

Bu tecrübeler birinciye iyi ce
vaplar vermektedir. Fakat ikinciye 
gelince, gerçi atom içinde çok e
nerji varsa da bunu elde etmek i
çin çok sarfiyat var. Hedef küçük, 
mermi küçiik, isabet ihtimali az.Bir 
milyon kuvvetinde enerji sarfcdi
yoruz, buna mukabil ancak 500 
ünitelik enerji alıyorlz. Şimdilik 
randıman pek az. Fakat iımitler 
kuvvetli. 

Eski klmyac11ar her seyden altın 
çrkarmıya çalışıyorlardı. Köhne la
boratuvarlarında havan, pota ve 
ocaklar üzerinde uğraşırlardı, Bu
gün ilim adamları mükemmel Ja. 
boratuvarlarda yüksek riyaziye ci
hazile ~alışıyorlar. Kullandıkları a
letler alfa zerreleri, potonlar, nüt
ronlar. diplonlar, elektronlar, po
sltronlar; gama şuaları ve fotonlar. 
Bu yeni vesaiti<> bu ilim adamlnrı 
simyacıların yapamad ıklarını yap
mıya muvaffak olmuşlardır. Baka
lım zaman bize daha neler göste-
recek? 

Polonya koridorundı.n, otomo'bll· 
le bir onnan seyahatine çıkar ldhl 
taze hava içerek ta Rus hudutlarma 
kadar inmek, bir cihangirin yürelf· 

ne taze can katar. Dö,·üşmeden '11• 
vaffak olan cihangirin ayağı kon• 
run ucuna basar basmaz, büyük bir 
istiklal savaşından çıkan Polonezle,. 
rin sesini duyduk: 

- Uğurlar ola çelebi Ko\'adis? 
İspanya topraklannda kahraman

ca dö,•iişen İspanyollardan sonra, lıl
tiklillnl slliihfle hekllycn Polonyalı
nın sesi, medeniyet <ırtasında soy• 
Iurken, namusu, istiklali için c:anam 
veren bir kahraman scsl gibi kulak· 
larımızda giirledi. ChaınberJaln'la 

\'aadinden 7.İynde, bu se!'in sertliğtne, 
bu sesin şiddetine kulnklarımrzı te
\irdik. 

Orta A vrupad a başlıynn ha:rbia 
silahı Polonyada mı patlıyacak? Bi
disat o kadar süratlc nkıyor, şafak
tan guruba, geceden, gündüze b• 

kalemun gibi o kadar Tenk \'e kabuk 
dcği tlriyor ki, bu sfluhm mutlaka 
orada patlayıp 
lem eyiz. 

Yalnız bildiğimiz bit şey va,._ 
Orta Avrupa milletleri, kendi reyi 

(1) Bu mebde<' ~6re tnb!Rıt~ enerji 
kadar ağır su var. Bu ağır su lıdi ne yaratılır ve ne de imha edilir; fakat 
suda yaşayan kücük mahh1klan ve bir şekilden diğer şekle tah\•il edilir. 

r:I olmadan, devletlerinin hüküm 'f!I 

iradesine tahi, canını hile miidafa& 
etmeden sapır sapır dökülüyorlllt' .. 

IHirrlyet, uiz hürriyet, istiklal, m• 
kaddes istiklal, sanki milletlere ., .. 
berletilmiş bir ilahi idi, senelerce 
mektep çocuklan gibi okudular, kibazı tohumları imha etmektedir. -·-------------

işte aıonı1ar_ bunıarıa parça- \ Eğridirdeki Tabakhane hil de\'l'e gelince unuttular. 
!anıyor. lkı ay kadar evvel ı 

Kolumbıya universitesinde Man- K 'd 1 
yum atomu nutronlarla parçalan- a. ;rı ıyor 

:························· ....... ....._ 

: ( iÇKi iÇME J 
mıştır. Bunlar için türlü türlü ci
hazlar kullanılıyor. Eskiden çok 
yüksek voltajla -birkaç yüz bın 
ve hatıl milyon voltla - çalışılı
yordu. Şimdi daha az voltajla ça
lışılabiliyor. Bu cihazlar arasında 
seksen, dokun ton gelen ~elik ya
pılar vardır. 

Be§ altı sene içinde yapılan ke
şifler arasında mühim yer tutan 
keşiflerden biri de ı>osltronun keş-

Eğridir <TAN) - ~üstesna bir ALKOL'ün lenalıfı say. 
manzaraya malik olan kasabamızın makla tükenmez. Bimarha· 
en güzel yerini çirkinfoştiren, gölim ne ve hapiıhaneler bunun 
temiz sularını kirleten ve fena ko- en güzel mi•alidir. Onıın 
kularile herkesi izaç eden debağha- İfin if ki içme! 
nenin, kasabamızdan yanm saat u- Çocuk Eairgeme 
zaktaki Taşlıburun semtine kaldın]- Kunımu Genel 
ması tekarrür etmiş gibidir. Debağ- Merkezi 

hane yerine belediyeniıı bir park --------··-----~ 
vaoması dlisünülmekteciir 
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lstanbul mektepleri bölge spor müsabakalart dün Valinin bir nutkıyle açıldı, 3 bin taleberıin i1tirak ettiği dünkü meraaimden bir görünüf 

Mektepliler arasında! 
-

Bölge Spor Müsabakası 
Dün Valinin Nutku ile 
Ve Merasimle Açıldı 

Vefa, Sanat Okulunu Yendi, Erkek Öğretmen de 

Pertevniyal Takımı he 1 - 1 Berabere Kaldı 

O kullar beden terbiyesi teşkila
tı dün faaliyete geçti ve bu 

münasebetle parlak bir merasinı ya
pıldı. 

Saat tam ikide ü~ bin kız ve er
kek talebe en önde okullarının bay
rakları olduğu halde spor kıyafetle
rile Taksim abidesine gelerek abide
yı çerçevelediler. 

Kırmızı çiçeklerle süslenmiş mu
azzam bir çelenk abideye kondu. Bu
nu mı.iteakıben hep bir ağızdan milli 
marş söylendi. 

Oğretmenlerinin kumandasile ha
rekete gelen okullar stadın arka ka
pısından sahada yer aldılar. 

Ayni zamanda Istanbulun beden 
terbiyesi başkanı, vali Lutfi Kırdar, 
kürsüye gelerek şu sözlerile bu mut
lu günü açtı. 

- Sayın misafirler, değerli genç 
sporcular! Cümhuriyet hükumetimi
zin çok yerinde ve isabetle .. ·erdiği 
kararla Maarif Vekaleti tarafından 

hazırlanan talimatnameye uygun ola
rak kurulan lstanbul okulları spor 
bölgesi spor müsabakalarım açıyo

rum. 
Okullarunız ve dolayıslle memle

ketimiz spor hayatının yeni ve kud
retli bir başlangıcı olan bugün, mil
letimize, Milli Şefimize ve sizlere 
mutlu olsun. 

Valinin açış sözlerinden sonra Ebe
di Şef Atatürkün hatırasına hürme
ten üç dakika hareketsiz duruldu. 

Milli marş çalındı. Bütün okullar 
valinin önünde geçit resmi yaptılar. 
Merasim de bu suretle sona erdi. 

Şampiyona müsabakası 

nü kaydetti ve devre 1-0 Vefa lehine 
bitti. 

lkinci devrede yine Vefa hakimdi. 
Beşinci dakikada Sanat okulu mii
dafii topu havaya dikti. Tpp kele ö
nüne düştü. Sabahattin ikinci Vefa 
golünü de kaydetti. 

Bir Sanat okulu hücumunda Sanat 
lılar da sağ içlerinin ayağı ile bir gol 
kazandı. Yine bir hücumda Vefa a
leyhine bir penaltı oldu. Fakat isti
fade edemediler. 

Zeki bir gol daha kaydederek Ve
fayı 3-1 vaziyete getirdi ve bu suret
le Sanat okulu tasfiyeye uğrar:lı. 

Pertevniyal Liıeıi • Erkek 
Öğretmen 

!kinci maç Erkek öğretmenle, Per
tevniyal lisesi arasında idi. Hakem 
Feridun Kılıç. 
Takımlar sahada şu kadrolarla yer 

aldılar: 
Erkek öğretmen: Hu1Usi, Nihat, 

Vahit, Demir, Süreyya, Mehmet, O
ğuz, Hüseyin, Mustafa, Sacit, Meh
met. 

Pertevniyal lisesi: Rıdvan, Namık, 
Nihat, Fahim, Adil, Vedat, Omer, 
Fethi, Ekrem, Salfıhattin, Haydar. 

Oyun çok seri başladı. Erkek öğ
retmen Hüseyinin ayağı ile .ilk golı.i 
kazandı. Pertevniyal de Omer vası
tasile beraberliği temin etti. Dev· 
re 1-1 berabere bitti. 

Ikin(;i devre çok canlı ve cetin ol
du. Beraberliği bozacak gol kayde
dilemedi ve maç 1-1 bitti. 

Maç yirmi dakika temdit edildi. 
Fakat yine gol yapılamadı ve miisa
baka da bir daha oynanmak üzere 
başka bir güne bırakıldı. 

M. K. 

Bisiklet Yarışları 

Vela Lisui • Sanat Okulte 

Merasimden sonra lise, öğretmen 

ve sanat okulları tarafından tertip e
dilen ve gazetemiz tarafından orta
ya konan (Tan Şildi) futbol müsa
bakalarına başlandı. 

Seri bisiklet yarışlarının altıncısı 

dün sabah Topkapı - Silivri yolu ü
Ilk karşılaşma, Vefa - Sanat okulu zerindeki el}inci kilometreye kadar 

arasında yapıldı. gidip geln;ıe olmak üzera 101) kilo-
Maçlar yarmışar saatten birer sa- metrelik bir mesafe dahilinde yapıl

atti. Iki takım karşı karşıya şu kad- mıştır. Çok zevkli ve heyecanlı ge
rolarla yer aldılar: çen bu yarış neticesinde Süleymani

Vefaı Hüseyin, Ahmet, :vlurat, Sa- yeden Haralambo üç saat yirmi iki 
it, Ferit, Fikret. Sabahattin, Şahap, dakikada birinci, Feneryılmaz klü
Necati, Zeki, Daver. bünden Anastas beş dakika farkla i

Sanat okulu: Haydar, Cevat, Nec- kinci, yine Fenaryılmaz klübünden 
mi, Nevzat, Adnan. Rıza, Lutfi, Ad- Torkım üçüncü oldu. 
nan, Hafi. Ziya, Hayri. , t• • Ayni zamanda yapılan ikinci teŞ--.... ~ Hakem Nuri Bosut. • vik müsabakası neticesinde de Şişli 

Oyuna Vefa başladı ve derhal hA- klübiinden Boret birinci, ayni klüp
kimiyeti ele aldı. Devrenin 13 inci ten Niko ikinci ve Feneryılmazdan 
4,akıkasmda Zeki, Vefanın ilk golü- 1 Niyazi üçüncü geldi. 

r 

Dünkü ıpor ıenliklerinde genç kızlarımız 

Karışık Takımlar t;Aac;ı 

Beşiktaş Peragı 
3- l Mağliip Etti 

D ün Kadıköy stadında milli kü-ı Pera Çakatinos, Civelek, Mesine
me maçından evvel Beykoz ri, Tarık, Etiyei, Çiçoviç, Estelyo, 

kurtuluş muhteliti ile Topkapı Arna- Yaçiko. Budley, Vasil Zanpapolus. 
vutköy muhteliti karşılaştı. Hakem Şazi Tezcan. 

Hakem Adnan Akının idaresinde ilk devrede Beşiktaş hakimdi. 0-
takımlar, tam kadrolarile sahada yer nuncu dakikada Nazım Beşiktaşn bir 
aldılar. gol kazandırdı. Bu hakimiyet devam 

Rakibinden daha kuvvetli bi:r man- ederken bir hücumda Beşikta~Iılar 
zara arzeden Beykoz Kurtuluşlular bir penaltı kazandılar. Hakkı penal
Topkapı Arnavutköyü tazyik etmiye tıdan ikinci golü de yaptı ve devre 
başladılar. 15 inci dakikada Şahap 2-0 Beşiktaş lehine neticelendı. 

ilk Beykoz golünü kaydettı ve yir- ikinci devrede 
mi beşinci dakıkada Şahap ikinci go-
1 ü de yaptı. Son dakikalarda Topka
pı Arnavutköy de bir gol !<.azandı ve 
devre 2-1 Beykoz Kurtuluş lehine 
neticelendi. 

!kinci devrede Beşiktaş takımında 
ufak bir değişiklik yapıldı. Bediinin 
yerine Hüsnü girdi. Oyun mli.tevazin 
cereyan ediyor, zevkli bir oyun sey
'l"etmiye başladık. 

Milli Küme Maçı 
F enerbahçe lzmirin 

Ateşspor Takımını Dün 
2 - O MağlU.p Etti 

Galatasaray Takımı 

Mac;ta Demirspora 

da 

2-0 

Ankarada 

Mağlup 

Yaptığı 

Oldu 

Dün Kadıköy stadında İzmirin A- derek muhakkak bir gol fırsatı ka~ 
teşsporu ikinci maçını Fenerbalı.- tı. Fener tazyiki devam ediyor. Ya-

,,,.. .. ,.n ı,,,.,.~1 ••~nt1 ,... " lıı n'1n ,.._""..,""''' ••- ...., ... ~ / -•• -
limiz Liltfi Kırc:ıar' öa hUır bulunu- iaÇınyo;i;r:~ ""'U."iııSır~ 
yordu. sına intikal ettiği halde netice yok. 

Sağaçık Naci çok güzel inişlerle lz
mir müdafaasını karıştırıyor. 

Fenerbahçe muhakkak galip gel
mek azmiyle oynamağa başladı. 39 

Takımlar sahada şu şekilde yer uncu dakikada Nacinin çok güzel or-
aldılar: taladığı bir korner atışını iki müda

Bu müsabakanın büyük bir fark
la, Fenerbahçe lehine neticelem.>eo
ği tahmin ediliyordu. Hakem: Ta
rik. 

Fenerbahçe: Hüsamettin - Yaşa•· -
Lebip - Mehmet Reşat - Aytan - Ali 
Rıza - Naci - Esat - Yaşar - Şaban, 

Basri. 
Ateşspor: İbrahim - Cemal - Se

zai - Avni - Ömer - Salih - Izzet -
Mahmut - Reşat - Ali Ferit. 

Oyuna seri başlandı. Fenerbahçe 
rüzgar altında Ateşspor da güneşe 
karşı oynuyordu. Daha ilk dakika -
larda Ateşspor oyuna hakim bir va
ziyet aldı. 4 üncü dakikada üstliste 
iki korner kazanan İzmirliler ıstifa
de edemediler. Fenerbahçe takımı 
baştan aşağı çok bozuk oyunuyor. 
:M'uhacimin çalım hastalığı yü
zünden elde edilen gollük vaziyetler 
den istüade edemiyorlardı. İzmir ta
kımı bilhassa sol açıkları vasıtas!yle 
yaptıkları akınlar Fener müdafaa 
sına müşkül anlar yaşatıyor ve baş
ta Lebip olmak üzere tekmil Feııer 
müdafaası bocalıyordu. 19 uncu da
kikada Fenerin kazandığı iki kornl'r 
atışında bir defasında Yaşar bir de
fasında da Esat muhakkak birer gol 
fırsatı kaçırdılar. Solaçık Basri Lu
gün pek fena oynuyordu. İzmir miı
dafaası karşısında çekingen ve tu -
tuk ... 

fi arasında yakalıyan Basri bir köşe 
vuruşu ile Fenerin ilk golünü atına
ğa muvaffak oldu. Bu golden sonra 
Fener tazyiki artarak top İzmir ka
lesi önünden aynlmıyordu. 

Naci \'e Esadın çok güzel çektik
leri iki şütu İzmir kalecisi fedakar 
blonjonla kurtardı. 44 üncü dakikada 
Naciden bir ara pas alan Basri sıkı 
bir şütle Fenerin ikinci golünü de 
attı ve bir dakika sonra da oyun 
2-0 Fenerin lehine bitti. 

Na•ıl oynadılar/ 
Fenerbahçc: Dunkii maçtan sırnp 

çıkmasına rağmen senenin en ft!.,a 
ve bozuk oyununu oynadılar. Muha
cim hattında Naci ikinci devrede çı
kardığı oyunla arkadaşları arasında 
en iyisiydi. Ali Rza bütün oyun 
müddetince vazüesini hakkiyle yap
tı. 22 oyuncu arasında en ıyisi ve 
göze çarpanıydı. Fenerin attığı her 
iki golde de Nacinin hissesi var. Mil 
dafaada Lebip, Yaşar idmansızdılar. 
Hüsamettine mühim bir ış dü~me
mekle beraber fena değildi. Hucum 
hattında Naciden başka hepsi boıu.lt 
bir oyun oynadılar. 

Atcşsp<>ra gelince: Başta kalecile
ri olmak üzere müdafaa hattı fena 
değildi. Solaçıkları ıyi. Mı.hncun 

hatlarında şut atan yok gibı. Sert 
olmakla beraber atılgan ve enerjik 
bir oyun oynadılar. 

liakem: Oyunu güzel idare etti. 
ikinci devre yine-Beykoz Kurtulu

şun hakimiyeti al tında geçti ve bir 
gol daha kaydeden Beykozlular ma
çı 3-1 kazandılar. 

Befiktaf • Pera 
Dün Şeref stadında Beşiktaş ile 

Pera hususi bir karşılaşma yaptılar. 
Bayram turnovasında BeşiktQ§ın Pe
raya mağlup oluşu bu maçın alakası
nı arttırmış ve sahaya mühim bir ka
labalık kütlesi toplamı~tı. 

Bu devrede şuurlu bir oyun oyna
yan Ferahlar arka arkaya hücum 
yapmıya başladılar. Oyunun beşinci 
dakikasında soldan açılan bir Pera 
hücumunda Tarık Peraya bir gol ka
zandırdı. Bu golden sonra canlanan 
Beşiktaşlılar hakimiyeti ele alarak 
Hakkının bir kafa vuruşil~ üçüncü 
golü de kaydetti ve maç ta 3-1 Be
şiktaşm lehine neticelendi. 

Oyun Fener nısıf sahasında oyna
nıyor. Fener müdafaası tehlikeleri 
korner ile ancak atlatabiliyordu. 
lzmirin mahsus üstünlüğiyle ılevam 
eden birinci devre golsüz sıfır sıfıra 
bitti. Galatasaray mağ:up oldu 

ikinci devrede Ankara, 2 (A.A.) - Milli ltume 
İkinci devrede Esadı soliç ve Şa- maçlarına bugün de devam olumlu. 

hanı da sağiçe almak suretile takım- 15 bini mutecaviz bir ~eyircı l<ütle
larında tadilat yapan Fenerliler yine si karşısında, Ankara şampiyonu ııe 
bozuk ve şuursuz oynamakla bera • ikinci karşılaşmasını yapan Gala
ber nisbi bir hakimiyet tesisine mu· tı:.saray takımı, oyuna baştan niha
vaffak oldular. İzmir müdafaası ydc kadar hakim bulunmasına rcı.ğ
canla başla Fener hücumlarını kes- men yine 2-0 mağlup oldu. 
meğe çalışıyordu. Üstüste kornerle Galatasaraylılar, Ankarag•icune 
neticelenen Fener hücumları muha- karşı uğradıkları dünkü mağlübiye
cim hattının beceriksizlikleri yüziin- ı tin taraftarları ı.izerinde hasıl etti
den bir netice vermiyordu. Bir de-1 ği teessürü izale edebilmek için bü
fasında Yaşar ve Şabanın müştere - yük bir canlılıkla oyuna başladılar. 

Takımlar tam kadrolarile ve ~ 
şekilde sahaya çıktılar. 

Beşiktaş: M. Ali - Naci, lbrahim, 
Feyzi - Bedii, Rifat, Hayati, Hakkı, 
Nazım, Şeref, Eşref. 

Matbuat takımı galip 
Dün Şeref stadında Matbuat takı

mı ,Beşiktaş tekaütlerile karşılaştı. 

Beşiktaş takımında zamanının tanın
(Sonu: Sa. 10, sü. 6) ken vurduklan bir kafa avuta ~- (Sonu: Sa. 10, sü. 6) 
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Senenin Modası 

VE 

Dantel 
y ulianaaki resimler dantelle organ tinin 

ne kadar rağbette olduğunu ve bu yaz 
sokak kıyafetlerinde ne kadar çok kullanıl
dığını gösteriyor. 

1 - Organti buluzun jaoosu şapkanın ar
kasından doğru öne gelmiştir. Bu yeni tal"L 
bir jabodur. 

2 - Organti buluz üzerine V alansiya 

dantelli ile. Şap anın biçimi ve buluzun be
yazlığı ise bu giyen insana masum bir ifade 
veriyor. 

3 - Siyah ipek elbise üzerine organti fi
yonga yaka· ve bone biçimi organti şapka. 

4 - Beyaz organti buluz, siyah parlak 
gemici şapkası ve bütün yüzle gerdanı örten 
siyah tül. 

EV KADINI iÇiM 
FAYDALI, PRA TIK 
BiRKAÇ TA VSIYE 

··········ı 

Baharlık 1 
!ayyör, 

Pardesu 
Boya İşini 
Kendiniz 
Yapımz 

Evlerimizin, kapı ve pencere ke
narlarını kendimiz nasıl boyıyabiliz. 
Bunu aşağıda okuyacaksınız. 

BOYANACAK YERİN TEMİZLEN
MESİ: Yağlı boyanın dalgalı olması 
ne kadar çirkin olursa pürüzlü olma
sı da o kadar zevksiz olur. Bunun 

için boyıyacağımız yerin yüzünü ev -
vela bir defa kaba, sonra da düzgün 
yüzlü zimpara kağıdı ile veyahut sün 
ger taşı ile düzlemeli sonra da, sıcak 

su ile unu kanştınp bulamaç yaptık
tan sonra diğer taraf ta da sodayı ılık 
suda eritip bu suyu hamur bulamacı
na karıştırarak macun haline gelin -

ceye kadar kaynatmalı ve çıkarılma
sı lazım gelen boyanın üzerine bir 
fırça ·ne sıvayıp sonradan bol su ile 
yıkamalı, kurutmalı ve tekrar zımpa
ra kağıdı sürmeli .. 

BOYA SÜRME USULÜ: Boyama 
ameliyesi iki ameliye ve iki vasıta is
ter. Boyıyacağımız yeri hangi renkte 
boyamak istiyorsak (1) Boya astan. 

(2) Asıl boya olmak üzere ayni yer -
den ve ayni fabrikanın malını alma
lıdır. 1 inci ameliye, boya astannı sü. 
rüp kurutmalı, sonra bir tabaka da
ha sürüp yine zımpara ka~ıdı ile oü
rüzlerini düzeltmeli. 

2 inci ameliye, asıl boyayı sürmek 
tir. Bunda da muvaffak olmak için 
esas en iyi boya fırçası almak. Ve bu 

fırça ile boyarken fırçaya her zaman 

Mevsimin en sade ve en fık kıyafeti: Çizgili, klasik gri 
tayyör üzerine daha {l.çık ve kabarık düz yünlüden 

yapılmış pardem 

· ı Sakin Bir 
~~.....:........;.---...;........, __ ~-1Hıırymrt"11ıiilr-.-"lft>YS·ahnajaveheryere Uykunun 

Şartları 

TavsöyeOeır 

ayni miktar ~. pürfk yapma
mağa çalışmalıdır. 

3.HALIVE SECCADELERDEN 
YACr LEKELERİNİ ÇIIKARMAK : 
Temiz bir bezi ya petrol veyahut ta 

eczal)aneden tedarik edebileceğiniz 

karbon tetra kloridle ıslatarak leke
ye muhitinden merkeze doğru yavaş 
yavaı sürüştürünüz, fazla petrol kul
lanıldığı takdirde civarda parlatacak 
bir teyin bulunmamasına ve karbon 

Uykusuzf uğu Doğuran 

Sebepferi Ortadan 

Kaldırımz 
• tetra klorid kullanılırsa da onu te -

Uyku, vücut için teneffüsten son
ra, gıda ile ayni de.recede ehemmi
yeti olan bir ihtiyaçtır. Zira, günlük 
bütün bedeni ve zihni yorgunlukla
nmızı ancak rahat bir uyku ile gide. 
rebiliriz. Ve ertesi gün için yeni ener 
ji kazanabiliriz. Halbuki bir çokla • 
rımız bu rahat uykudan mahrumua
dur. Hatta bazı kimseler gecede an
cak üç dört saat uyuyabilirler. Böy
le vaziyete düştüğünüz zaman, dok· 
tora gidip bir takım sinir ve uyku 
ilaçlan alacağımıza uykusuzluğu d~ 
ğuran sebepleri ortadan kaldınrsak 
hemen silkin uykuya kavuşuruz .. Bu 
sebepler nelerdir? 

Güzel Bir Bedene 
Malik Olmak için 
Neler Yapmah? 

Apfıda sıraladığımız beden ha- B"f ve boyun hareketleri 
!'elretlerini muntazaman 1apmağa Baş ve boyun hareketlerinize dik- , 
layret ediniz· kat ederek gençlik hatlannızı nasıl 

1 - Yastıksız yatınız. Miimkün muhafaza edebilirsiniz? ı 
değilse çok alçak bir yastıkta yatı - J Sıkı etli bir boy~n, boyuna kaime f 
:ruz.. zaviye ile duran bır çene, çeneden 1 

2 - İyi jimnastik bilen bir kim - boyuna ve kulaklardan omuzlara d~ğ 
meden doğru durma, yürüme, otur - ru keskin hatlar belli başlı gençlik • 
ma öirenerek daima kendin.izi kont- hatlandır. Halıbuki birçok kimseler J 
rol ediniz. genç olduıkl,.n halde çenelerinin altı 

3 - Dunırunuzun doğru olup ol- yağdan bir ikinci çene hasıl etmiş, J 
nıadığını ~n için; arka üstü yan. boyun ve kulak dibi hatlan tama - ! 
nız. Ayaklarınızın tabanı yere düz men kaybolmuştur. Bu kusurlar, mil! 
ıelecek tekilde bacaklarınızı dikiniı, letin değil, insanların kayıtsızlıkları ı 
ve karnınızı amudufıkarinize daya- yüzünden hasıl olur. Edeceğimiz tav-! 
nacak şekilde içeriye çekiniz, ve tek- siyelere dikk&t etmek suretile her -1 
rar gevşetiniz, yattığınız ve bacakla- kes yukarıda saydığımız gençlik haz-; 
nnı.z dikili olduğu halde bu karın ha- lannı elde edebilir. Bunun için: i 
reketini on defa tekrarlayınız. 1 - Başınızı ensenize doğru uza-1 

4 - Sağınıza upuzun yatınız. Ve tarak, on defa ağzınızı yavaş yavaş! 
aağ kolunuzu da uzatarak başınızı üs açıp kapayınız. 
tüne koyunuı. Yine karnınızı müın - 2 - Dirseklerinizi bir masaya da- y an ve 6n saç1arına da toplanarak 
kün olduğu kadar çekerek gevşeti - yayıp dik oturarak eller~izi yumup arka ensede ıenl11 buklelerle niha
niz. Bu hareketi de on defa yapınız. çenenizi dayayınız ve ağzınızı yine yeUenen blr saç tuvaleti ile gi7llebile

Ayni hareketi sol tarafa da tatbik on defa yavaş açıp kapayınız. Yum. cek fötr ppka. Yalnız tepeden alna ka-

ediniz. ruklarınızı gevşet.meyiniz. dar ıelen mesafeyi örtüyor. Ba11ııı arka 

5 - Başınııı yuıkan kaldınnız. 3 - Başınızı öne eğerek sağa sola kımundakJ ıenlı boflutu kapatmak içln 
Ejer boynunuz kısa ise uzatmak için çeviriniz. de şapkanın renılle Ahenkli blr yapma 
ınürnkün olduğu kadar geriniz. Ense- 4 - Mümkün oldıuğu kadar ba•ı- çiçek konulmu11tur. Elbisedeki işlemeli 

7 yaka da ıfyinlfe bir zenginlik vermekteye doğru bükünüz. Yine kaldırınız. nızı arkaya uzatınız. Ve boynunu - dir. 

Bu hareket bilhaaaa bapnı öne eğ - zun adalelerini geriniz ve tedricen İkinci reaimde de saçlar 
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nda ve te
mek ldeti olan kiınaeler için faydalı- başınızı dOğrultunuz. Bu hareketi bir pede •enif buklelerle togJanmıat;ar. Şap-
dır. kaç defa tekrarlayınız... a 1Mrdtır. 

neffüa etmemeğe dikkat etmeli -
dir. Bu ameliye bez değiştirerek bir 
kaç daha yapılırsa yağ lekesi de ko
lay çıkar. 

KRETON ÖRTÜLERiN TEMiZ -
LENMESI :Kreton kaplanmJ.f kanape 
ve koltuklarda olan kirleri yerinde 
temizlemek için kuru temizliğe mah
sus satılan tetra klorid mahlülüne 
batınlmıf bir bezi bu kirli yerlere 
sürüıtürmeli ve bu ameliyeyi de açık 
bir yerde yapmalıdır. 

3. CiLALI TAHTADAN YANIK 
LEKESİ ÇIKARMAK : Yastık gibi 
katlanmış ince tülbentlerin üzerine 
birkaç damla metil ruhu serptikten 

sonra üzerine tekrar bir kat tülbent 
kaplayıp yanık yerin muhitinden 
merkezine doğru dairevi hareketler
le ovuşturmalı bu suretle lekelenme
miş olan yerlerdeki boya ve ciliyı le
keli yere doğru yaymalı. 

Düz siyah beyaz çizgili, önü fer· 
muarla lıapanmıf, yanlannJa /ıa. 
palılı cebi olan yün tayyör üzeri
ne ayni re,..in ekos•uinden 

y.apılmıf pardaü 

1 - Büyük keder, şiddetli heye
can, fazla zihin yorgunluğu. 

2 - Sokaktan gelen ve yattığımıa 
odada bulunan ıpk. 

3 - Motörlü araba gürültüsü. tren 
düdüğü, oparlörlü radyo sesi, köpe> 
uluması, kedi miyavlaması. 

Moda Haberleri 
1 
Bugünkü l deale , 4- Yattığımız odada esana ve çi-

çek bulundurma. 
1 G •• G •• ıı ·k 1 Dantel: Şapkalarda, elbi-07e uze 1 1 s - Akşam yemeğinde miktar iti. 

selerde, yakalar - barile fazla yemek yemek, salçah, 
da, jılelerde. -"-ol 

BEDEN : İnce uzun boy, dolgun l yağlı, baharlı yemekler yemek, -
ve yüksek göğüs, kalça ve bedenin Şapkalar : Başın bir yanına kahve, çay gibi münebbihler almak. 
h tl "be recek d reced yatınlan ve yal -a arına cazı ve e e 8 _ Hazim, kan deveranı, tnef • 
ince bel, düz kann, yüksek tutulan rm alında ve te - füa cihazlannın ve böbreklerin vazi. 
b · h tt 1 pede kalan -pka-aş, gergın çene a ı. r- felerini tam yapmamalan, üremi. ... 

lann yerine nor -
SAÇ : Parlak, yumuşak ve çift mal büyüklükte ker hastalığı, fazla adali yorgunluk. 

dalgalı, yüze yakıpcak şekilde saç- hasırdan, çiçek _ 7 - Baş ağrısı, romatizma. dlf 
ların yukan taranmaslle yapılmış ten, tüyden, tül - iltihaplan, sinir hastalıktan, yatatm 
saç tuvaleti, büyük ve tabii dalga - den ve dantelden vücudun muhteli1 hareketelerilw ta-

lar ... yapılmı§ §8pka- hatsızlı.k verecek derecede çok Vll • 
Y'OZ: Sanatla hakiki oval mana lar. muşak veya çok sert olmuı. 

verilmif yüz, cilt temiz ve düz. Gflnlflk Elbise: Nonnal uızun -
9 - Vücuda tamamen yaplflllJI ELLER: Pürüzsüz ve vııı ............ ~. lt* ve darlıkta, 

J -··~ -elik ve pijama giymek, sentör ve 
Pürüzsüz manikür. Cildin renn>- sade elbiaeler.. e--l'!ı- ._ ___________ _. sütiyenle yatmak, Ye fazla yorgan ve 
uygun renkte tırnak cilUı. battanı,. & tm&. 
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ürk Safosunun Hayatı TEFRI KA No. 1 

Venediğe Giden Elçi 
Bütün Şehir Donanmıı. Venedik Halkı Yedisinden 
Yetmiıine Kadar, Büyük Meydanda Toplanmııtı _, _ 

Dell Caferi• Kara Kadı 

T Grk1er1n ltalya topraklarına 
uker döktükleri, Polya 

# 

bölgesinde at k()fturup cirit oyna-
clıklan ve Papayı can korkuauna 
dütürerek hicret hazırlıiı yapını• 
,.. mecbur bıraktıklan tarihten
beri 87 yıl ıeçmi§ti. V enedikWer 
bu uzun devre içinde Türklerden 
çok .We yemişler, fakat Türk ka
rakterini iyiden iyi bellemitlerdi. 
Türkun güler yüze, tatlı söze ve 
kirsiz öze çok değer verdittni ar
tık biliyorlardı, onun için de Türk
lere kal'f1 candan dost aorünme
le çalışıyorlardı. 

Fakat onlann Akaenızae tl!.'ten
di) geçinmek hulyuından ferag&t 
etmemeleri, Kıbrıs ve Girit gıbl 
her bakımdan miıMm adalan el
lerinde tutmaları, o den!zin ger
çekten Efendial olan Türkleri ıl
nirlendirmekten geri kalmıyordu. 
Hele Malta korsanlarını Venedi
lin dalına himaye etmesi ve o 
adayı Türklerin muhasarası sıra
suıda el altından şovalyelere yar
dımda bulunması, Türklerde bü
yük bir hınç uyandırmıştı. Bunun-
la beraber İstanbul henüz neza -
ketini, sağukkanlılığmı muhııfa

za ediyordu. Öç alına temayülleri 
gostermiyordu. Hatta Kanuni Sul
tan Süleymanın ölmesi ve yerine 
oğlu Selimin geçmesi üzerine ça
vuş 'fWbadi Venediğe göndermek
ten de - saray ve sadrazam -
çekinmemişlerdi, sulhperverllkte 
mümkiın olduğu kadar sebat ede
ceklerini hissettirmek istemişler • 
dl. 

• Venedilc fşte bu elçiyi ajırla ;; 
malda meşguldü. Büti.ın şehir bay
raklarla süslenmiş, büyük ka
nala fenerler dizilmiş, Sen 
Mark meydanında taklar kurul -
mUJ, Duçeler sarayı baştan aşağı 
çiçekle ve fenerle örtülmüş bulu
nuyordu. Bir Haçlı Sef erl esnasın
da, İstanbuldan &§lrllıp Venediğe 
ıetfrilen tunç atlar abidesinin zır-

vesinde de Türk bayrajı dalp • 
lanı yordu. 

Venedik halkı, Oltüste yıkılmak 
IUl"etlle ve yedisinden yetmifine 
kadar, büyük meydanda toplan • 
mıttt. Gecelerini, gündüzlerini o
rada geçiriyorlardı. Bu heyecan
lı merak, yalnız elçi Kubat Ça
VUfU görmek arzusundan dolmu
yordu. O aırada Venediie bir 
Türk yelkinJisi de gelerek 
Halep alacası. Buna dokumuı al
bi Türk lfi eva ıetlrmif ve pmi
dekl tlcirler, büyük meydanda 
lerıi kurup mal aatmıya airiflUif 
olduklarından halk, bu küçük ser
giyi de temap i§tiyakına kapıl -
mı§tı. Birbirlerini çilnlyerck, 
Türk kumaılannı görmele koşu
yorlar ve bu temap ııruında aa
bcı Türklerin kıhklarile, bedeni 
tenasüplerile ele ilgileniyorlardı. 

Türk gücünün samedan1 kud • 
retlerle boy ölçü,ecek kadar en
gin ve derin oldujunu bilmelerine 
rajmen Venedildiler, kendi ıeiUıl
lerin~ bir Türk sergili açıJ.muı.. 
na kolay kolay nza göstermez?er
di, o sergiyi açmak istiyenlerin 
başına mutlaka çorap örerlerdi. 
Lakin bir Türk elçisinin Venedik
te bulunduğu sırada Türk tacirle
rine yan gozle bile bakmak hat
leri değildi Onun için büyük m~y
danda yapılan ahı verite göz yum
duklan gibi sergiye konulan mal
lardan lilmrük ~ üm~ da 
ciıret gösteremiyorlardL 

Türke sayıı. hele bir 'rtırk elçi
sinin VenedJ.le fel'8l verdlli gun
lerde, hükumetin yegane düşünce
si, yegine emeli ve yeglne ifi ol
muştu. Duçe ( Jerom Priyoli ) 
başta olmak üzere on iki hu mü
şavirin, Senatoyu tefkll eden yiU 
Prigadi'nin, Büyük Mecllle dahil 
470 lzanm hepsi elçiye kavuk ıal
lamak, hultia çakmak yolunda ye
nilikler ketfetmele ujrapyorlar • 
dı. Bu cemlleperverllk müsabaka
sı sıruında bulunan "Hofa git • 
me,. çarelerinden blrl de Venedlk 
limanına demir abmf ve karaya 
giinırüksüz mal çıkarıp açık sergi 

usulile alış verişe başlamış olan 
ild kıranta Türkü büyük sarayda 
elçi şerefine verilecek ziyafete 
davet etmek diışüncesiydi. Duçe 
ve bütün ciımhurıyet ricali, seç
kin bir kafadan doğan bu fikri 
alkı§larla kabul ettiklerinden he
men harekete geçmişler ve Sen 
Marko meydanındaki sergi sahip
lerile resmi surette temas etmek 
çarelerini araıtırmıya glripnifler
di. 

Türk, tacir değil, seyis bile ol
sa, Venedikliler için korkunç bir 
mahlUktu. Bütün İtalyanlar o de
virde, Vesuve'nün ıav püskürme
sinden, ateş kusmasından ne ka
dar çekinirlerse, Ti.ırkün de ga • 
zaba gelmesinden o kadar kor
karlardı. Bu sebeple Venedik ri
cali, büyük meydanda mal satan 
tacirleri damdan düşer gibi ziya
fete davet etmeyi doğru bulmadı
lar, bu işi güzel bir ağzın sihirli 
tebessümüne yüklemeyi tercih et
tiler. 

Bir Türkü teshir edecek kadcır 
güzel ağız? ... Bunu bulmak ta suç
tü. Fakat onlar ve Yüzler Mecli
si, uzun bir toplantı ve sakı bir 
müzakere sonunda bu müşkühi 
yendi, Venediğin en güzel kızım 
seçti, Sen Marko meydanında mal 
satan iki Türkü büyük arayda 
verilecek büyük ziyafete çağır • 
mak vazüesini o kıza verdi. 
v~ hfikftıııet 

kurulalıdanberi bu .kadar isabetli 
bir karar verilmemiş, hiç bir se
çimde bu derece dürüst netice el
de edilememişti. Türk elçisine ve 
dolayısiyle Türk gücüne cemile 
göstermek kaygısından ahnan il
hamla has müpvirlerin de, Sena
tolann da idraki adeta geni§lemıı 
gibiydi ve iki Türk tacirini 7lya
fete gelmek yolunda kandırmak 

için en münasip vaaıta işte bu sao
yede bulunmuştu. 

Karann ilabeti gerçekten saz 
götürmezdi. Çünkü Sen Marko 
meydanında serai kuran iki kı· 
ranta Türke gönderilmesi müna -
slp görülen davetçi, Korlu valisi 

Günah Bende mD? 
...... Yazan: Kerime Na•r 

Blr daha arkama bakmamak azmiyle yQrQyüp ıtt
ıim.~ 

Nilvid benim için unutulması llzımgelen bir var
ltktı. Likin unutmak!. Onu unutmak!.. İşte, bütün 
pyretime rağmen bu kabil olmadı. 

Kendimi çalışmağa vermek istedim; ve vazifemin 
haricinde bile bir dakika boş durmamak için meşgu
lly~tler icat ettim; Türkçe, Fransızca, Rusça olmak 
Ozere sayısı belirsiz birçok kitap okudum. 

Burada işaret edeyim ki; ben Fransızca ile Rusçayı 
T.irkçe kadar mükemmel konuşurum .. Bunun sebebi 
çocukluğumda Rus ve Fransız komşulanmızın ço • 
cuJ:Ianyle beraber oynamam ve sonra da huauai ders
lerimdir. 

Aradan aylar geçti. Fakat ben, gilnden güne benll
lbrl, insanlığını kaybeden ve süfllyetl, düşkünlüğü 
meziyet gören bir adam oluyordum. · 

Seferberliğin ilim, bedbin nıhufn üzerinde iyi bir 
tesir yapmıştı. Daha biten harbin ifliyen yaraları ka
panmadan bir ikincisine hazırlanmak herkesi kan ak
latırken, ben manasız bir sevinç duyuyordum. 

Kendi kendime: 

- İfte bir melez ruh!. Diyordum. Ve gülmeğe ça
lı§arak: 

- Damarlanmda babamın kanıyle annemin kam 
çarpışırken, babamın vatandaşlanyle annemin vatan. 
ü lan niçin çarpıtmasınlar?. Dive HriD mantıklar 
icat ediyordum. 

Nihayet. ... 

TEFRiKA No. 13 •••••• 

ilk sayraıara nyaetttgım vakayun cereyanından 
10nra elime bir mektup geçti. Bir mektup ki. onu 
bir sene evvel Nüveyt yazmıştı. Fakat ne maksatla 
ve niçin? •• 

Bu "Niçin?,. teranesi kafamı bir tokmak gibi döj
meğe baılaml§tı. Onu bana Erzurumdan gönderen 
meçhul el de kimdi?.. Mektup ne suretle böyle 
okunmaz hale gelmişti? .• 

Günde bir kaç defa silinen satırlan s~ek için 
utrapyordum. Fakat neticede eski kelimelere bir 
tane daha ilive etmek mümkün olmuyordu. 

* "Pasinler,, de bir hafta devam eden şiddetli harp-
ıen sonra, cepheden kıtamızı değiştirdiler ve bizi 
daha şilnalde bulunan cephelere eevkettiler. 

Harbi ilk zamanlanndaki kadar zevkli bulmu
yordum. Hele "Maslahat,, köyünde düşman süvari
lerile yaptığımız fiddetll bir çarpışmada !JOl elim
den yaralandıktan sonra harpten nefret ettim. 

Yaram ağır delildi. Fakat seyyar hastane çadı
nnda onu sardınrken gözlerim doldu, hatta taştı. 
Bu göz yaşlan niçindi?.. Her halde akan bir kaç 
damla kanıma esef etmiyordum. Kanımın tamamı 
aksa ve vücudüm delik defik olsa, yine menbaı ve 
hedefi meçhul olan büyük intikam duyplanm tat
min edilmiş olmazdL 

Bir iki gün iStirahate muhtaçtım. Elim sık ilk 
pansıman edildiği halde, kalbimin azgın yaraılDI 
sarmak için hiç bir şefkatli el uzanmıyordu. Fakat 
ben fiklyet etmiyordum.. Çektiğim l§kencelerl keıı
dilne nva 8Ül'Üftl'dum... 

TAN 
Sinyor Leonarcio Bafanın kızı Sin
yorita Agrippine Bafaydı. Bu aile 
bir yandan Senatoya, has müşa
virler meclisine lza yetiştirmek
le, bir yandan da İtalyaya güzel 
kızlar doğurmakla şöhret almıştı. 

Gerçi Bafalardan o güne kadar 
Julia Gemzaga veya Gionna d'a
ragona ayarında bir kız yetişmiş 
değildi. (1). Fakat Sinyorita Ag
rippin, biraz daha serpilip geliş

tiği takdirde, o iki ölmez fÖhreti 
gölgede bırakacak gibi görünü • 
yordu ve şimdiden yüzlerce er • 
keği köleleştirip rlkAbmda ~ilrü
tüyordu. 

Kendisine bir çok şeyler vaatlo
lunan Bafa, göıiinil§te basit, ha
kikatte ise ağır bir hizmet olan 
davetçiliği kabul etti, Senato ta -
rafından hazırlattmlan zarif 1o

diyeye bindi, on iki ılWıfOrun 
çizdiği mızraktan çerçeve içinde 
Türk sergisıne gitti, büyük mey· 
dandaki kalabalık aiWıplann 

zoruna değil, onun deniz kadar 
yeşil ve deniz kadar derin gozle
rindeki sihre malltlp olarak Mdl
yeye yol veriyorlar ve ardından 
"Bafa, ailzel Bafa .. diye al.kıp tu-
tuyorlardı. · 

Sergi önünde toplanan dlJfll er

kekli 19Yirciler de onun önünde 
tek bir kucak albi açılmıılardL 

Bala, o kucatm içine düter gibi 
aediyeden süzüldü, yere indi ve 

Duçe earayından yanına katılmıı 
olan tercümana emir verdi: 

(Devamı var) 
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aynaya bakınız 

RADYOLIN 
in 

'4ükemmellyett hakkında en son 
ve dotru sözü size 
o söyllyecektir. 

I 

Bembeyal, pınl pml parlayan dit
ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 

elif etleri, temiz bir dili mik
rop1uz bir aaız_.. İşte 

RADYOLIN 
111 eıerl 1 

Baıh•• ltlbarea sabah, öile , •• 
........ :r-adea MUa 

RADYOLI 
KULLANMAYA IAILAYINIZ. 

- .............. ilorırJii 

NEVROZiN 
tr~:Jc s~!!nd:em;.1re .. ~:nd:.rd~~ Baş, Dif, Nezle, Grip, Romatizma 
cBarbaroe Hayrettin Pqa 1534 Hneai Nevralil. kırıkhk, ve bltü• ağrdannızi derlial lieıer. 
yazının ilk ıünlerlnde Akdeniz bola- f 3 k 1 1 - - • 
zındruı cık•P İtalya sahillerine ;yelken eahında qüncle ase ahnab 1 r. -
açtı. M•lna bolazında blru oyalana- "-----· 
rak Reao7U aldı. ı:rıe.ı liln Sen -
Losldo kalesinJ alarak ıemilerlne M- DAVETiYE 
kiz yüz •ir getirdi ve kaleyi yaktı. Cit
raro kalesiyle llmanında bulunan on 
sekJz kadlrgayı da ateşe verdi ve oradan 
Napoli sahillerine doğru yoluna devam 
etti, İıprilonga yatma edildi. Barbaro
llUn bu .ahmerde dolatmektan maluadı 
P'ondide Veıpazyo Kolonanın zevcesini 
ansızın ele gec:lrmektl. Jülya Gonzaga 
namında olan bu genç kadın -bQtQn 
İtalya pirlerinin güzellillnJ terennÜm 
ettikleri- Yuannadi Aragonya ismin-

ilkbahar ve yaz mevsimleri miinuebetile 1al0blarımuda tefhlr 
ettiğimiz SON MODA ve ZENGiN çefidlerimizi görmek için Galata 

EKSELSYOR 
bOyOk elbise ticarethanesini ziyaret etmeniz menfaatiniz feabıdır: 
KADINLABA son moda mantolar, pardestller ·ve ipekli m11pmbalar 

ERKEK ve ÇOCUKLABA her nevi kostüm ve pardeafller, 
Hususi dairemiade her cinsten en iyi yeril ve lnıilla kumqlartlan 

ISMARLAMA KOS'lUM ve PABDEStJLEB 
• deki gilzelllk kraliçesinin kardeşi olup 

onun da sabahati hemşiral derecesin-
" dllii!lllwte fllhTett 1ı:ema1de o1du

tundan 'Pili'k .. yına revnak vermlye 
JA7ık ~ bir avdı. Hayrettin Pa
fll askerlerinin karaya inmeleri çok ses
siz vu'kua gelmekle beraber Jillya, 
k•nciioi bekliyen felAkeU haber alabil
di ve yalnız bir gecelik gömleflyle ör
tQlü oldutu halde bir atın Qzerlne at
layıp l'ondlden uzaklattı. Bir flSvalye
den ba,ka muhafızı yoktu. Sonralan 
JOlya, bu adamı, o sayıb ıececle bir ta
kım aarkıntıhklarda bulunmut. yahut 
Hlzumundan fazla fq)er 16l'm0f oldu
tu için Gldilı1mQst0r. Yuannanın lil· 
zellltlndekl lnceUk ltal7anın en b0-
y(1k fllir ve naamlanna Obam kaf1\a
tı teekll ettlll halde kardetinln ıcızeı
li~i Bar~ bu taarruzundan dolayı 
f6hret bubnuttur. Yuannanın bug(ln 
dahi Louvre'da, Kravfordta, Oksfort
ta, Vi,.anada, Komada birer r.ml var

Tefbk cttliimia- mallu.nkabet kabul elma. Jr.AutQ.JI! muam6\. 
lemjz her yetdeJı elvfırftUdir. 
Galatada EKSELSYOR bU~·ük elbiac ticarcthoncsi cliroktörtUIG 

lıtanltul Sıhhi ..Mlieııeıeler Arttlrma ve llulltftle 
Komisyonundan : 

Heybeliada verem aanatoryomuna yapılacak olan 300 adet Sinema 
koltulu açık ekslltmeye konulmUftur. 

1 - Eksiltmesi 14.4.939 cuma günü aaat ıs de Calalotlunda Sıhhat 
ve tçtlmal Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı

lacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Beher koltuk için 10 lira 'l5 kuru§tur. 
3 - Muvakkat prantl: 241 lira 88 kunqtur. 
4 - lstekWer prtname ve nümuneyi her gün komisyonda görebi

lirler. 
5 - istekliler cari seneye alt ticaret odası veslkuile 2490 sayılı ka

nunda yazıb vesikalar ve bu lfe yeter muvakkat praııü makbuz ve
ya banka mektubu ile birllkt4 belli aün n saatte komilyona ~ 

dır ve hayret toplamaktodır. leri. ' (2121) 

Yaralandıtumn ikinci günü. öileden biraz "M>nra 
idi. Yataııma arkası üstü manm.ıf, gözlerim bir 
noktada mıhlı, derin düfilııcelere dalmıştım. Yanı
ma bir ,CSJ.p Jaklqtı. Ve tam bq ucumda durarak 
beklemele b8§1adı. Once ehemmiyet vermedim: fa
kat Dd gözün mütemadiyen beni 1eyrettiğini hisse
derek başımı çevirdim: Ayakta sıhhiye çavup üni
formuiyle duran adam, Bebekte eczacı kalfuı olan 
ve bizim eve t.eJrUfaiz bir aile d01tu gibi girip çıkan 
ŞeriftL. 

Hemen dolrWdum n 
- Vay! Sen neniden çıktın Şerif?.. diye bağll"• 

dım. 

Şerif kır bıyıJdıarını oynata oynata giildükten 
sonra, öpmek için elime aanldı. Gözleri yaıla do
luydu: 

- Ah efendim ••• Haltlk Beycllfm .. Bllm,,.zsfn bu 
tesadüfe ne kadar sevindim.. Seni ne kadar özle
miştim .. Harp bul .. insan efi dostu kaybediyor .. Ya
ralandın mı pqam .. Vah vahi .. Neyse hafif geçir
dijine çok fQki1r .. Mqallah iyisin• de! .. 

Geveze tabiabnı bildiiim bu tuhaf adam, eski bir 
AşinaJa teudüfün bütün MVinclnl gönlüme doldur
mıqtu. Ona öteden beriden IUaller sormağa başla
dım. Pakat bu eualler yalnız harbe ve kendlsıne 

dairdi. Pek uzun IOrmlyen bir muhavereden sonra, 
Şerif birdenbire dedi ki: 

- Beyim, siz hiç "Erzurum.. damgalı bir mek
tup aldınız mı? .. 

Yerimden sıçradım: 
- Neefedin?. "Erzurum,, damgalı mektup mu?. 

Yoksa bu haltı sen mi yedin? .. 
Şerif suçlu bir tavır takınmı§tı. Ellerini uiuştu

rarak yalvarmağa bqladı: 
- Beni affet Haluk Bey.. Vallahi bu it bilerek 

olmadı.. Dalguılılmu bilirsin... Bütün kabahat şu 
sersem kafamda! .• VlkıA aksi tesadüfler de oldu yal 

On11 kolundan yitk•lectım ve ywnımda duran bir 
llkemlne oturttum: 

- Bana h• feyi açıkça ve bir nokADPS anlatı. 
Seni dinllyorum, dedim. 
Kekelemeğe başladı: 

- Şey .. Etet»dim.. Beni askere e1dıklan aman 
doğrudan doğruya Erzincana sevkettller •. Yola çık
madan bir gün evvel garip bir tesadüfün yardımile 
eve ujQyablldim .. Bu meyanda yalıyı da ihmal n. 
medim.. işte.. Oteden beriden konufUldu.. Gelin 
hanım.. Yani şey •• 

- Her neyse .• Sana bir mektup v8rdl delil mi?.: 
- Evet efendim.. O sıralarda sisin Erzincaııda 

bulundujunuzu bir yerden haber almış.. Bana rica 

etti ..• "P01tada belki zayi olur. Kuzum Şerif efendi 
sen bu mektubu kendi elinle Haltlk Beye teslim 
eti .. ,, dedi. Ve 10n derece müstacel oldutunu da ila
ve etti. •• 

- Sonra?! .. 
- Sonra .. Ah sersem kafam .. Mektubu alıp iç ce-

bime yerleştirdim.. Fakat Erzincana geldiğim za. 
man, siz Erzuruma gitmiştiniz ... Bu suretle mektup 
unutuldu, kaldı .. Aradan aylar geçmişti.. Ben Er
zurum hastanesine verilmiştim Siz ise çoktan, Er
zurumdan aynlmış bulunuyordunuz ... Bir gün ıl:r 
yaralanan bir yüzbqı hastaneye getirildi. Adıamca
ğızm yaralarını sardık. 18zun gelen tedavisini ya~ 
tık.. Bir kaç gün sonra, umulmaz bir ıüratle 1yili
ie dönmeğe başladı. Artık çenesi açılmıştı.. Her 
halde o da benim gibi konuşmayı çok seviyı>rdu. 
Yaptıktan harplerin teferrüatını, bu meyanda gös
terdiği yararlıklan anlatırken: ''MülAzim HalQk ta 
yanımdaydı .. Mül!zim HalQk ta filln feyi yapıyor
-du .. ,. deyip duruyordu. Birdenbire aklım bapma 
geldi ve mülizim Haltik'un kim olduğunu sontum.. 
Anlattı.. Eşklllnl, yani efklllnlzt tarif etti.. Artık 

tereddüt edemezdim .. Derhal blldirdlıl adrese mek· 
tubu zarflayıp gönderdim .. 

- J 1 1 ·-
<Devamı var) 
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irefrDlka Ne. 3 

"Hemen Enver Pş. ya Git!,,ı 
"Sadrazamın Kendisini Tevkif 

Mani 
Ettirmek Fikrinde 
Olduğumu Anlat .. Olduğunu, Fakat, Buna 

Bu suretle hünkarın kabaran hırs 
ve kinini, hiddet ve ınfinlini yatış
tırmış, kendisini huzurdan dışarı 
atmıştı. O teessürle biraz söyleş
mek, dertleşmek için baş mabeynci 
Lutfi Simavi Beyin dairesine uğra
mıştı. 

Jzzet Paşanın. vaatleıfodeki 
.. kuruluğu hıssedemiyecek, 

g~renıiyecek kadar dimağı bulanan, 
gozleri kararan desiseci hünkar 
sadrazamın arkasından gülmüş, ba: 
§ını sallamıştL Hemen ikinci mü
sahibi Hayrettin ağayı çağırtmıştı. 
ve: 

. - Şimdi, demişti. Enver paşaya 
gıt. Sadrazamuı, kendLc;ile Talat ve 
Cemal paşaların ve diğer lttihat ve 
Terakki erkanının tevkifi tasavvu
runda bulunduğunu ve benlın de 
buna mani olduğumu söyle. 

.~irk.aç saat sonra saraya dönen 
?1usahıp, Vahdettine Naciye Sultan 
ıle Enver Paşanın minnet ve şük
ranlarım, hürmet ve tazimlerini 
bildirmiş ve Enver paşa ile arka
daşlarının, muvakkat bir zaman i
çin, memleketi terketmek kararını 
verdikl.erlni de müjdelemişti. 

Entrikacı hünkar, o glindenberi 
P~şaların kaçacaklarını biliyor. Her 
gun ve her saat kaçtıkları habe
rini bekliyordu ve nihayet ışte o 
haberi de eniştesi getirmiş, doğru
luğunu temin etmişti. 

Bu badireden kurtuluş yollannı a
radık. Makamı muallayı hilf.ıiet ve 
saltanatınızın devam ve bekası, 
mülk ve milletinızin saadet ve se
lameti çarelerini araştırdık. Bunu 
ancak Fransızlarla anlaşmakta bul
duk. Fakat.. Ahmet Rıza Bey kulu
nuz, sadrazam paşa bendelerinin 
çok namuslu. pek mali'ımatlı hane
dan ve zatı şahanclerıne sadakatle 
bağlı bır vezir olduğunu kabul ve 
tasdik etmekle beraber, citedenbe
ri ifrat derecede Alman dost ve ta
raf tarhğı ile tanınmış olmasını, bu 
gün için bir kusur tel:ıkki ediyor. 
Izzet Pa~anın şahsiyetine, kabinesi
ne, hatta gösterecekleri azami de
recedeki temayül ve cemilekfırlık
larına Ingiliz ve Italyanların ve 
hele Fransızların katiyen em
niyet ve itimat etmiyecekleri 
ıµ muhakkak addediyor ve bu 
vaziyette kabinenin millet, memle
ket hakkında hayırlı bir sulh ak
dine muvaffak olabileceğini çok 
şüpheli görüyor. Kabul edilen mü
tareke şartlarının ağırlığını da, mü
talealarının doğruluğuna misal gös
teriyor ve diyor ki, gönderilen he
yette kendisi veya aciz bendeniz 
bulunsaydık, mütareke daha mute
dil ve müsait şartlarla aktolunabi
lirdi. Yazık. çok büyiik ve ele geç
mez bir fırsat kaçırıldı .. 

Vahdettin gömüldüğü koltuk
tan hızla kalkmış. gözlerini 

yuvalarından fırlıyacak gibi aç
mıştı, ve: 

- Aferin Ahmet Rızaya. demiş
ti. Çok güzel düşünmüş ve ne ka
dar da doğru söylemi§ ya. Kabule
aıren mutareke şartlarını bana ar-

limana girdiği ve birer leke gibi 
Galata rıhtımının Karaköy ciheti
ne dizildiği haberini, yaşlı gözleri 
ile huzura giren başmabeynci L\ıt
fi Simavi Beyden öğrenmişlerdi. I
ki hain teessür duymuş gibi ~örün
müşle r. çu·pınıp clövünmüşlerdi. Bi
raz sonra yine mevzularına dön
müşler, saatlerce görüşmiişler ve 
nihayet kararlarını vermişlerdi. 

Hayri ve Cavit Beylerin kabineden 
çıkarılması hakkında evveke Ab
durrahman Şeref Bey vasıtasile 
sadrazama tebliğ ettirilen arzuyu 

şahane. bu seferde ayan reisi Ah
met Rıza Bey vasıtasile tekit ettı
rilecek. bu arada padişahın itimat

sızlığından da bahis ile, izzet Paşa 
istifa mecburivctindc bırakılacak
tı. 

Göruşuıecek başka bır şey kal

mamıştı. Damat Ferit, yine her za
manki gibi, kulluk borçlarını ödi

yerek salon kapısına yaklaşmıştı. 

Gerileyip tam kapıdan çıkacağı es
nada, Vahdettin hızlı adımlarla e

niştesine sokulmuş ve fısıldar gibi:-

- Paşa beni dinleyiniz, mühim 

bir şey hatırıma geldi. BugLinkü 

torpitolarla gelen askeri heyetle, 
sizin de gizlice temas hasıl etme

niz, her halde menfaatli olur. E

hemmiyetle meşgul olunuz bu işle 

emi? Hemşirem sultana hürmet ve 

selamlarımı söylersiniz tabii. Hadi 

hak muin ve zahirimiz olsun. 

Demiş, mabeyn dairesine geç

mişti. 

Devamı ,·ar) 

~ ~ ~ 
~ HülKAVIE § 
~GUZ EL SUZAN ~ 
~ Yazan : Germaine Beamont ~ 
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M ösyö Papeau hakkında sanE 
malUmat vermekliğimi ıs

tiyorsun. Vereceğim! Fakat tuh31 
olacak. Anlatmasına anlatacağım 
sen artık ondan ne mana çıkarır· 
san çıkar. 

Ben nokta noktasına olduğu gi 
bi anlatacağım. Oldugu gibi. .. de· 
dik a. İlave etmeden hiç bir ta· 
rafını budamadan.... Olduğu gi· 
bi. 

Şu gördüğünüz kulübe yok mu 
İşte onu kiralamak istemiştı. B::ı· 
na: "Aman araya gir de, ne ya· 
parsan yap, şu kulübeyi benırc 

için kirala!,, demişti. KulübeyE 
bir bakınız. İşte kulübede mosyc 
Papeau'nun ne olduğunu ... Yahut 
daha doğrusu o zamanlar ne ol· 
duğunu anlarsınız . 

Efendim, kıtça paralı ufak biı 

memur. Olur a. Her gun rastgelı· 
nir. Bini bir parayadır. 

Kulübenin içini beraber gez • 
dik değil mi? Orada ne vardı? 

Basbayağı bir kaç masa, sandal
ye ve koltuk. Duvarda mösyö Pa
peau'nun büyütülmüş alelade res
mi, elektrik ne gezer; bir gaz 
lambası. Velhasıl öyle şatafatı, 
bolluğu, tamtarağı gösterir bir 
şey yoktu. Yalnız düpedüz ve gös
terişsiz bir konfor. Kalendercesi
ne bir gel keyfim gel. İşte o kadar. 

K endisi hakkında şu malUma
tı da vereyim bari! Her sa

bah muayyen zamanda kahvaltı 
eder; muayyen zamanda işine gi
der; ve işinden gelirdi. 

Akşamları yemekten sonra mu
hakkak piposunu tellendirir, yu
muşak koltukta yangelirdi. 

Mösyö Papeau'nun ömrü ilele
bet-.dcvam etseydi, hayatı da ile
lebet böylece devam edecekti. Ne 

var ki, gunun birinde müzayede
de antika eşyanın bol fiyata sa -
tılmakta olduğunu duydu. Ken
disinin babadan atadan kalma bir 
kaç eski püskü ıvırzıvırı vartlı. 

Onları antikaya okutmak hevesi· 
ne düştü. 

Bana: "Ben St. Ouen'e kadar 
bir gideyim de, eşyayı mösyo Oc
topon 'a bir göstereyim. O böyle 
şeylerden anJar. Eşyaya bir kıy -
met biçsin ki, müzavedede alt ol
mıyayım!,, dedi. 

Fakat asıl işin tuhatı mosyo 
Octopon'nun fikrini alayım der
ken, mösyö Octopon'un ona şişe 
içinde bır kayık satmış olmasıy

dı. Şişe içinde kayık? A canım 
sormağa lüzum yok, bir kayıgın 
direklerlle serenlerile dar ağızlı 
bir şişeye nasıl sokulduğunu sen 
de, ben de, herkes te bilir. Neyse 
sözu uzatmıyalım. Şişedeki kayı
ğa Iayık merasimle, şişeyi şömi
nenin ortasına koyduk. 

Bir iki gün sonra Papeau'ya 
yine uğradım. Beni görür görmez: 

yelkenliler hakkında sorup soruş
turuyor da. "Eh artık bizim mös
yö Papeau aklını oynattı,, diye 
hükmümü kondurdum. 

Bir pazar gunüydü. Limandan 
dönüyordu. Ona sokakta rastla -
dun. Bana "Biliyor musun arka
daş?,, dedi. "Ne?,, dedim. Devam 
etti. Bana, bizlerin bir bataklığa 
saplanmış olduğunuzu söyle
di. "Şu benim küçücük La belle 
Suzan'ı şişeye sokan gemici yok 
mu, işte o adam her halde deniz
leri gezmiş, yeni yeni yerler gör
müş, doya doya durmadan uçmuş 
bir adam olacak.. Hele şu büyük 
Okyanusun o sıcacık adalarını dü
şün. Ah Tahiti! Ah Tahiti!,, dedi. 
diye daldı kaldı. 

O na "A yavrum ada deyince, 
ben şu Paris şehrimizin or

tasından akan Sen nehrindeki Ci
te adasiylc iktifa ederim. Uzak de
nizler, neme gerek? Bana Cite 
yeter ve artar bile,, dedim. 

Sevincinden padişahlık gurur ve 
ululuğunu birden unutuveren Vah
dettin resmiyeti ortadan kaldırmış, 
Damat Feridin boynuna atılmıştı. 
\lnından, yanaklarından tekrar tek
rar öpmüştü.Vahdettin o güne ka
""- 15u. a1nııyt:n uu canaan nare
ketleri, iltifatları Damat Feridi çok 
duygulandırmıştı. Gözlerini ya
§artmıştı. Velinimetine karşı besle
diği yüksek sevgi ve saygısını, min
net ve kulluğunu göstermek için 
Yere kapanmıştı. Padişahının mü
barek ayaklarını öpmüş, bastığı 
Yerlere yüzünü, gözünü sürmüştü. 
Vahdettin de bendeliğini bilen, 
kulluk borçlarını ödiyen eniştesini 
tutup kaldırmış, okşıyarak karşısı
na oturtmuştu. Tatlı sözlerle gön
lünii almış, üınitli vaatlerle de yü
reğini doldurınuştu. 

zetmek için gelen lzzet Paşaya ben 
de bunu söyledim ve tersledim. Se
ni murahhas intihap etmemek su
retile bana karşı yaptıkları ısrar ve 
emri vakiin verdiği acı neticeleri 
birer birer başına vurdum. Karsı
lık olarak ta. mü1arekenameyi i~
za ile bir marifet yapmış gibi sa
raya kadar gelen murahhas heye
tini huzuruma kabul etmedim. Bu 
suretle Izzet paşaya, arkadaşlarına 
da açık bir hakarette bulundum. 
Elbette anlamışlardır. Otedenberi 
lttihatçılara kuklalık etmekle ge
çindiğini bildiğimiz, bugün ve şu e
lim vaziyette bile. bazı Ittihatçı be
kayalarına kabinesinde yer vermek 
le, taraftarlığını esefle gördüğü

müz bu adamı başvekalete getir
mek, itiraf ediyorum ki, yanlış bir 
hareket, affedilmez bir gaflet ol
:iu. Tevfik Paşanın kabine teşkilin
deki beceriksizliği, vaziyetin neza
ket ve ehemmiyeti beni bu adama 
müracaat mecburiyetinde bıraktı. 
Bu hatamızı elbette ve ileri fırsat
ta tashih edeceğim. 

IPOFIZ GUDDESiNiN iŞLERi 

"Biliyor musun? Kayığır. adı La 
belle Suzan'dır. Pertevsizle oku
dum. Hem de merak ettim. Me -
sela şu direğin ta tepesindeki yel
kene Papafingo diyorlarmış. İkin
ci direkte kıça doğru açılan yel
ken yok mu, onun adı randaymış. 
Arkadaş sana bir şey söyliyeyim 
mi? Hiç bir şey değil! Şişede bir 
kayık! Amma insanın hayalini 
işletiyor, ve insanın hayaline :val
lah yol veriyor.,, diye hanl harıl 
anlattı. 

Fakat sözlerime kulak astığı 
yoktu Kendi düşüncesinin izini 
kovalıyarak: "Düşün bir kere? 
Hiç bir yer görmeden, hiç seya
hat etmeden, olduğumuz gibi, 
toprak üstünde, toprak gibi yerli 
yerimizde kalıp olmck?,, diye mı
rıldandı. 

Son Osmanlı tarihinin bu iki ka
ra yüzlü entrikacısı yüz yüze soh
bete dalmışlar, lttihatçıları ele a
lıp dile dolamışlardı. Saatlerce a
tıp tutmuşlar ve artık yorulmuş
lardı. Sükünetle geçen bir kaç da
kikadan sonra söze yine Vahdettin 
başlamıştı ve: 

- Paşa, demişti. Harbin deva
mı kadar tehlikeli olan zorbaların 
lnUsibetierinden, hakkın izin ve i
nayeti ile, çok şükür kurtulduk. 
Ancak kabul etmek mecburiyetin
de kaldığımız mütareke şartlarını 
Pek ağır gördüm. derin bir Ürnit
sizliğe düştüm. Karşılaşacağıınız 
s~lh §artları, daha şimdiden gö-
2.Umde büyüyor. Çok korkutuyor, 
tıtretiyor beni. Bilmem ki, Ahmet 
izzet Paşa, bu zor geçitten bizi &e.. 
cirip selamete eri~tirebilecek mi? .. 

:ır 

Çok düşündürüyor bu mesele be
ni 

vah.d~ttinin, acı duyuyormuş 
. gıbı güvenerek açtığı bu 

hahıs Feridin pek hoşuna gitmişti. 
Esasen ° da, ittihatçıların kaçtık
larını haber vermekle beraber, bi
raz ~a yeni ~adrazamı çekiştirmiye, 
P~dışahın gozunden düşürmiye gel
m şt• T d .. ı ı. esa ufün hazırladığı fırsa-
tı: münasebeti kollamış ve hüzünlü 
bır eda ile: -A - Evet şehriyarım, demişti. Uün 

hmet Rıza Bey kulunuz da, söz a
rasında, sulh §artlannın pek ağır 
.olacağını tahmin ettiğinden bahis 
ıle vafir derecede teessür gösterdi. 
I~ade ve ferman buyurulduğıı gibi 
bır kaç gündür Ahmet Rıza Bey 
bendenizle birleştik, giinün mese
leleri üzerinde görüştük. Dahili, 
harici vaziyetlerinıiıi tetkik eUik. 

lki kafadann görüşmeleri, ayni 
mevzu üzerinde iki saatten fazla 
sürmüştü. Ikisi de fesatçılık ve 
münafıklıktaki fıtri istidatlarını, 

kabiliyetlerlni hakkile göstermiş

lerdi. Bu birleşmeler sık sık devam 
ediyor, çevrilen dolapların gıcırtı
ları yavaş yavaş etrafa aksediyor
du. 

B ir gün evvel. hükumetin an
sızın yaptığı kısa bir tebliğ, 

Istanbul tarafındaki hayatı söndür
müş, Türkleri mateme büründür
müştü. Beyoğlu ve Galata semtle
rini de panayır yerlerine çevirmiş, 
o güne kadar vatandaş sayılan az
lıldarı birer azgına dbndiirmüstü. 
Bir taraf düşünüyor, inliyor, luç
kırıyordu. Diğer taraf seviniyor, 
gülüyor, çıldırıyordu. O gün, müt
tefikler tarafından, mütareke hü
künıJ.erinin tatbikine memur edi
len heyeti getirecek torpitoların 
İstanbul limanına gelmeleri bekle
niyordu. 

O gün Damat Ferit yine sarayda, 
Vahdettinin karşısında idi. Izzet 
Paşayı çekiştiriyor, kabineyi devir
mek çarelerini düşünüyordu. Tam o 
esnada, üç Fransız torpitosunun 

Baş guddenln en meşhur işi in
sanın vücutça büyüme-sini temin 
etmesidir. Bu işi ön taraftaki kıs
mı ile göriir. Oradan çıkan hor
mon fazla olunca insan pek iri o
lur, hormon hüyiik yaşta fazlala
şırsa elleri ayaklan kocaman o
lur. Hormon az olunca vücut ta 
küçük olur. f pofizln bu kısmın
dan çık.anlan hormon farelere şı
nnga edilerek normal ağırlığın 
üç misli fazla büyüklükte fareler 
yetiştirilmiştir. 

Ancak bu ön kısmın işi o ka
darla bitmez. İpofiz• öteki gudde
ler üzerine hiklmliiinl gene bu 
kısmından çıkarı.lığı hormonlarla 
temin eder. Kadınların o git:nle
rlni görmeleri, gebe kalahilmele
rl, erkeklerin çocuk yumurtası çı
karabilmeleri ipofizln bu kısmın
dan gelen mahsus hormona bağlı
dır. Hem de kadın ve erkek için 
ayni hormondur. Ayni hormon er
keğe erkekliğini. kadına kadınlığı
nı bildirir. Bir kadın anne olduk
tan sonra çocuğuna süt verebil
mesi hep o kısımdan i'elen pro
laktln adında bir hormonla olur. 
Bu hormon gelmeyince süt kesi
lir. 

Tiroit guddesi de gene o kısmı
dan gelen bir hormou vasıtasile 
aldıiı emir üzerine işler. Çocuk bü
yüyünceye kadar kalan timüs 
guddeııl, paratlroit guddeleri. böb
rek üstündeki guddeler. yediğimiz 
yağlan hazmettiren, şekeri eriten 
pankreas için de hep o kısımdan 
hormonlar çıkar. Bu hormonlar 
gelme~·ince o guddelerln işi bozu
lur. İnofizln başka guddeler için 
çıkardığı horm(\t\lara münebbih 
hormonlar denilir. 

Gıdalamnızla yediğimiz a:zotlu 
maddelerin, yağların ve sekerlerin 
metabolizması, yani türlü türlü 
kimya şekillerinden ıeçttkten 
sonra vücudümüze yanyacak ha
le gelmeleri hep o ön kısımdan 
cıkan hormonlarla olur. Bunlar
dan bir tanesi karaciğer vasrtasile 
kanda şekeri arttınr. Onun için 
bu hormon fazla olunca insana 
şeker hastalıit gelir. insanın ken
di ır-.dln11 lluıl ettilt •e kendisini 

zehlrli~·ecek olan aseton maddesi
nin böbreklerden çıkmasını temin 
eden de hep bu ön kısımdan çı
kan bir hormondur. 

İpoffz guddesinin arka tarafta
ki kısmından çıkan hormonlar - ön 
taraftan çıkanlar kadar değilse 
de - ha~·Iice çoktur. Pltresln adın
daki hormon yürek ve damarlar 
üzerine tesir ederek damarlardaki 
tansiyonu arthnr. Bir tanesi ka
dınlarda çocuk yatalı iizerlne te
sir ederek <'O<'uğun d<•kmasını ko
laylaştınr. Bir üçün<'ilsü t'O<'uk 
annesinin siitiinil arttınr ... Fakat 
lpoffz guddesinin bu kısmından 
gördiiğii islerin en ehemmiyetlisi 
''iicudiimüzdeki su ii:ıerlne tesiri
dir. Bu kısımdan çıkarı hormon a
zalınca viicudiimilzdekf nesiçlerin 
su çekmek hassası da a7.ahr. Bun
dan dolayı idrar pek ziyade artar, 
!?Ünde on hı .. ; litreye kadar cıkar. 
f nı;an "iirahilrrle. ff'ncke fle su iç
tiji'i halde ictliöni hep cıkanr. ve 
daima susuıluk hisseocr. Şekersiz 
diyabet hastalı~ hudur. İpofiz 
guddesinin arkadaki kısmından 
çıkan hormon bövle sekersb di-· 
yabetH hlr hastn·a şınn2'a edilince 
hastalık hirdenhirf' ka~·bolur, in
san icffiii sm•u cıkarmaz. 

Ortadaki incecik kıfmın tesiri 
derimizin renı! iizerlnedir. Bu kı
snndan cıkan hormonun azlığına 
veya <'okluğuna ı:röre insan az ve
ya cok esmer olur. 

Bu savdığım işlf'r. şimdlve ka
dar en i~i tetkik edilmiş olanlar
dır. Bunlardan başka yemekleri
mizde yedikfmiz madenlerin işi
mize yanvacak hale ı:elmelerinin 
lnsanm vücudündeki harareti -pek 
az değlsmeyle- daima ayni derece: 
de muhafaza etmesinin, uykunun 
bile hep lpoflz J(uddcsinden cıkan 
hormonlarla tf'mln edildii?'lnl iddia 
edenler vardır. Bu ~uddenln uv
kuya da hakim olduğu ~iinden 
güne daha ziyade kabul edilmek
tedir. 

İşleri bu kadar çok olan bir uz
vun hastalıktan da ne kadar çok 
n müh.lm oldulu kolayca tahmin 
Nfl)fp. 

Üç gün sonra mıydı, dört gün 
sonra mıydı, ona yine uğr1'dım. 

Herüin bakışı bayağı dcğişmışt;. 
Bakışı daha derin daha parlaktı. 
Size bakarken, sizin ötenizde bir 
yere bakıyormuş gibiydi. Bana 
şişeyi gösterdi, ve "Sana söyJıve
yim mi? Bu şişedeki La belle Su
zan yok mu, bahriye müzesinde 
gördüklerime kıyas hiç bır sey 
değil!,, diye başladı. Vay efendim 
vay! Adam bi.ılbül kesildi. Kor _ 
vet'lerden, Kotralardan, gületler
den, Cirnıklardan, Peramalardan 
keman başlılardan, balta başlılar
dan sôz söylemeğe byle bir ko _ 
y.uluşla koyuldu ki, deymeyin git
s~~· Oysa ki, bu adamın yeryiı
zunde, yahut nehir yiızunde doğ
du doğalı gördüğü ancak mahal
leden mahalleye yolcu ta~ıyan bir 
dilenci gemisiydi, 

A radan kaç gün geçtiğını val-
lah hatırlamıyorum. Ona 

yine uğradım. Adam bambaşka ol
muş, tanınmıyacak surette de~ıs
mişti. Şaştım, kaldım doğrus~. 
Halbuki, bir ay evvel, bu adam 
artık değişmez, adet edindiği şey
le~den kıl kadar ayrılmaz diye ye
mın eder. İddiamın aksini ileri 
sürene karşı bahis koşardım. 

Aradan çok geçmedi. Mosyb 

Papeau'yu evinde bulamaz oldum. 
Adam boş vakitlerini hep limanda 
geçiriyor. Gemicilerle kaptanlar
la konuşuyor. Dubalar. mavnalar, 

Ve o dakikadan sonra zavallı 
Papeau, artık rahat yuzü gorme
di. Aklına felfelek kaçmıştı. Ha
ritalar satın aldı. Gözlerini saat
lerce onlardan ayırmadı. Parma
ğiyle öteyı gosterır beriye ışarct 
eder dururdu. Giıniın birinde .... 

- Ben "Yoksa öldü mu,, de
dim. 

- "Hayır gitti. Dünyada küçük 
ev, ve bir avuç toprak gibı rıesi 

var, nesi yoksa hepsini satıp sav
dı. Ve bir daha geri donmemek 
üzere seyahate çıktı.,, 

- Pekala o şişedeki kayık? 
- Onu bana bıraktı. Ben de 

dolaba kapadım. Papeau bir ba
şına bir adamdı. Şişedeki kayık 
başka birisini de ayartır dıye ben 
onu alıkoyup nah şuracıga kapa
dım 

• Bana ounu anlatan dostumu on 
beş gün sonra ziyarete gittim. E
vinden onun da uzun bir seya -
hate çıktığını söylediler. 

Konyada Ağaç 

Bayramı Yaplldı 
Konya (TAN) - Burada ağaç 

bayramı yapılmıştır. Evvela Cümhu
riyet meydanında toplanılmış, istik

lal marşı söylenilmiş, ağacın kıymet 
ve ehemmiyetım belirten kısa hika
yelerde bulunulmuştur. Sonra, as
ker, mektepli ve halktan murekkep 
olan kalabalık, Aliieddin tepesine 
çıkmıştır. Orada evvelden muntazam 
kısımlara aynlmıs olan ağaçların 

kordelnları vali Nazif Ergin tarafın
dan kesilmiş, herkese verilmiş, böy
lece muhtelli ciruıte bin kadar fıdan 
dikilmiştir. 
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Tarih Bir 
Tekerrürden 

• • 
lbarettır 

(Başı 1 incide) 
Napoleon fngiltereye ehemmiyet 

vermiyordu. Onu nasıl olsa bir gün 
ezeceğine emindi. İtalya ve Alman. 
yayı zaptetmiş, İsviçre ve Hollanda
yı hükmü altına almış, fakat İngilte
renin kolunu bükememişti. 

Nihayet 1812 de Rusya seferini 
tertip etti. Ordularının başında Mos
kovaya girmeğe karar vermişti. 

SmolinSk kasabasına kadar ileriledi. 
Fakat kış başlamıştı. Napoleon ilk
baharı b~emeğe lüzum görmem.işti, 
kendine fazla güveniyordu. Kar ve 
fırtına içinde Moskovaya kadar git
ti; fakat burada mağlup oldu, 115 
bin kişilik ordusu açlıktan ve soğuk
tan mahvoldu. 

Napoleon ertesi sene bir iki ordu 
daha kurdu, bir ilci muharebe daha 
yaptı, fakat artık hızını kay~tmişti. 
Nihayet mağlUp oldu. Fethettiği mil
letler alyehine döndü, ve Napoleon 
Elbe adasında İngilizlerin esiri ola. 
rak öldü. 

N apoleon bir kahraman, bir kur
tarıcı olarak ilctidar mevkiine 

gelmişti. Fakat sonra ancak fütuhat 
üzerine fütuhat ile yerinde tutuna
bildi. 

Napoleonun iki hatası vardı: Ken
dine fazla güvenmek, ve başka kim
seye ehemmiyet vermemek. Ego -
izmi, düşmanlarını ona küçük gös. 
te~şti. 

Napoleon evvela planını yapar, 
icra mevkiine koyuncaya kadar bu
nu gizli tutar, fakat icraya geçince 
insafsızca yürürdü. 

Napoleonu, İngilterenin iktısadi 
kuvveti ve İngiliz donanması He, 
Rusya stepleri mağlup etmiştir. 

* KISSADAN HİSSE: 
İngiliz başvekili Çeml;>erlayn Çe

koslovakyanın işgali üzerine şu sözü 
söylemişti: Dünyayı fetih hevesine 
kapılanlar çok olmuş, fakat bunla -
nn akıbeti hep hezimete müncer ol
muştur ... 

Meclis Açılıyor 
(Başı 1 incide) 

yük Millet Meclisi Reisliğine Gen
başkurca namzet gösterilen Çankırı 
Mebusu Mustafa Abdülhalik Renda 
ile riyaset divanı reis vekillikleri i
çin Aydın mebusu Dr. Mazhar Ger
men, Bursa mebusu Refet Canıtcz 
ve Sıvas mebusu Şemsettin Günal
tayın, grup reis vekilliklerine de 
Trabzon mebusu Hasan Saka ve Sey
han mebusu Hilmi Uranın namze~
likleri reye konularak müttefLlcan 
kabul olundu. 

Bundan sonra Hasan· Sakanın re
isliğinde celseye devam olunarak 
namzetliklerl umumi heyetin intihn
ibma bırakılan idare amirlerile riya
set divanı katiplerinin ve grup idare 
heyeti üyelerinin seçirr.lerine geçil
di ve aşağıda isimleri yazılı zatlar 
ekseriyeti kazandı ve ruznam~e 

başka bir madde olmadığından cel
seye nihayet verildL 

İdare amirleri: 

Dr. Saim Uzel (Manis&), Halit Bay

rak (Ağrı), İrfan Ferit Alpaya (Mar
din). 

Riy-.set Divanı kitlplerl: 

Vedit Uzgören (Kütahya), Ziya 
Gevher Etili Çanakkale), Cavit Oral 

(Niğde), Dr. Sadi Konuk (Bursa), 

Kemal Ünal (İsparta), Bekir Kaleli 
(Gaziantep). 

Grup idare Heyeti üyeleri: 
Aziz Akyürek (Erzurum), Gl. ih-

un Sökmen (Giresun), Rasih Kap

lan (Antalya), Abdülhalik Fırat (Er

zincan), Damar Ankoğlu (Seyhan), 

Emin İnankur (İçel), Sevket Erdo

ğan (Gümüşhane), Şükrü Koçak 

<Erzurum), Rıdvan Nafiz Edgıier 

(Manisa). 
-----n-

\"anin Kurtu~uı 
Bayramı 

Van, ~ (A.A.) - Van kurtuluşu
nun 21 inci yıldönümi.& bugün coş
kun heyecanın kutlularuruştır. 

Milli Küme Maçı 
F enerbahçe lzmirin 

Ateşspor Takımını Dün 
2 - O Mağliip Etti 

Galatasaray Takımı 

Maçta Demirspora 

da 

2-0 

Ankara da 

Mağlup 

Yaptığı 

Oldu 
·-" •• 

Dünkü maçlardan iki en•tantane 

(BQ.§ı 6 ncıda) 
Takımda düne nazaran yaptıkları 

tadilat yerinpe olmakla beraber for
vet hattının iyı teŞKıl Olunamnyışı 

ve bilhassa m•sait Y•zJ:r.at1,Qı:4en 7a
manında istifadeyi bilen bir şutorun 
yoksuzluğu elde edilen gol fırsatla
rının kolnylıkla kaçmasına en bü) uk 
amil olmuştur. 

Her iki devrede de oyunun mer
kezi sıkletini Demirspor yarı sahası
na intikal ettiren Galatasaraylı o
yuncular, bütün gayretlere rağml'n 

bir semere elde edemiyorlardı. 
Diğer taraftan, Ankara şampıyo

nu da tevali eden ve kendileri ıçın 
çok tehlikeli olan Sarı-Kırmızılıların 
akınlarını durdurmakta mü~kültıt 

çekmekle beraber, elde ettikleri en 
küçük fırsatlardan bile istifaclC>ye 
kalkışarak Galatasaray kalesine sar
kıyordu.Nitekim, yine bu hücuml.lr
dan birinde Orhanın kale önlerınde
ki topu harikulade bir çevirişle ağ
lara takması ve kısa bir fasılackın 
sonra da Zekinin kalecinin vak.tsiz 
çıkışından istif adc ederek topu tf>k
rar Galatasaray kalesine sokuşu, De
mirspora hiç beklenmiyen bir zaman 
da arka arkaya iki sayı kazandır

mıştı. 

Yapılan goller Galatasarayı emri
vaki halini alan bir mağlübiyett .:m 

kurtarmak için harekete getirmişti. 
Fakat, çok kuvvetli ve sistl!mli 

bir müdafaa oyunu tatbik eden De
mirspor, yapılan bütün hucum tc -
şebbi.&slerini kolaylıkla durudurmuk
la beraber Galatasaray baskınıııd:ın 
bir türlü kurtulamıyordu. Bu arada, 
Galatasarayın lehine verilen bir pe
naltıyı Necdet yavaş ve pla.;e- bir 
hareketle kalecinin kolları ara:;ına 

atarak muhakkak olan bir sayının 
daha kaçmasına sebebiyet verdi. 

Bu tarzda cereyan eden oyun, bü
tün gayretlere rağmen neticeyi de
giştirecek yeni bir gol yapılamadığı 
için 2-0 Ankara şampiyonu Deınir
sporun galibiyetile bitti. 

----o---
Karışık 
Takımlar Maçı 

(Baf& 6 ncıda) 
mış futbol yıldızlan göze çarpıyor
du. Şu kadrolarla sahada karşı kar
şıya dizildiler. 

Matbuat: Namık, Süreyya, Ercü
ment, Osman Münir, Salahattin, Ce-

Hil, Tarık, Şazi, Ulvi Sedat, Ahmet 
Adem, Besim. 

Beşiktaş tekaütleri: Sıddık, Mecdi, 
'l'evfik, Şahap, Baliae in, Cavıtta
nip, Rüştü, Şükrü, Abdi, Edip P ... 
tcv. 

Oyun ilk dakikada Matbuatın ha
kimiyeti altına girdi. Devre ortala
rında Sedat bir gol kaydetti ve dev
re 1-0 bıtti. Ikinci devrede yine Se
dat ikinci golü kazandırdı. Hakem 
bu sırada Matbuat aleyhine penaltı 
verdi ve Beşiktaş'ılar bir gol kazan
dılar. Son dakikalarda bir gol daha 
kaydeden Matbuatlılar maçı 3-1 ka
zandılar. 

Bahkesirde VilCiyet 

Bütçesi 
Balıkesir, 2 (A.A.) - Vilayet 

umumi meclisi 939 yılı bütçe müza
kerelerini bitirmiş ve dağılmıştır. 

Maarif bütçesi yekunu 199.991 li -
ra olarak kabul edilmiştir. Bu mik
tarclan, maarüe 498.835, ziraate 
20.818, nafiaya 231.816, sıhhiyeye 

144.612, hususi muhasebeye 185.002 
muhtelif masraflara 65.260, Vilayet 
matbaasına 12801, lira aynlmıştır. 

Vilayet şose ve köprükrinin tamiri
ne, mevcut asma meyva fidanlıkla -
rının tevsii memleket hastanesine su 
tesisatı yapılması, ameliyathane nok 
sanlarının ikmali ve yeniden yapıla
cak köy okullan inşası için bütçede 
mühim tahsisat ayrılmıştır. 

lzmitte Belediye 

intihabı Yenileniyor 
İzmit (TAN) - Vali ve Parti Ba,

kanı Ziya Tekeli evvelki. akşam Par. 
ti binasında Parti mensuplarına bir 
çay ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette 

; 

belediye ihtilafı görüşülmüş ve kö-
tü bir şekilde devam eden ikiliği iu
le çareleri düşünülmüştür. Bu mıı!c
satla eczacı Ziya Heper, Hasan Beh
çet, keresteci Esat, Salih Kalemcioğ
lu, Mahmut Özgener v~ noter Salih 
Zekiden mürekkep bir heyet te§kil 
edilmiJtir. 

Devlet Şftrası tarafından seçimi 
iptal edilen belediye heyeti yerine 
yenisi 9 nisanda intihap edilecektir. 
Gösterilecek namzetler her iki ta-
raftan müsavi surette olacaktır. Ma
hallata lntihao kAlhtlan asılmıştır. 

TAN 

Bulgaristanda 
Bir Fil 
Sirkten Kaçtı 

Sofyadan yazılıyor- Bulgaristanda 
Pravadi kasabasına Almanyadan sey
yar bir sirk gelmiştir. Sirkin getir
diği hayvanlardan bir fil. bağlı bu
lunduğu zincirleri koparmış ve kasa
ba hari<!indcki ormana giden yolu tu. 
tarak kaçmıştır. Sirkçiler filin arka
ı:ıından ismini çağırarak haykırmış

lar, çağırmışlarsa da fili geri döndii
rememişlerdir. Kırda çalışanlar fili 
görünce şaşırmışlar, korknrak kaç
mışlardır. Fili tutmak için yüz kişi, 
polisler ve itfaiye efradı uğraşmakta 
dır. Fil ormanda ağaçlan devirmekte 
ve hortumile taş, toprak atmakta ve 
her tarafı çi~nemekte imiş. Bulundu
ğu yerin civarında etraf köylerde hal 
kın korunması ve sakınmaları ihtar 
edilmiştir. Drezdenden getirilen bu 
hayvan 3500 kilo ağ.rhğında olup 350 
bin leva etmektedir. Yalnız Alman
yadan Bulgaristana getiriJmesi 40 
bin levaya mal olmuştur. 

----o----
Beck Londrada 

fBcııfı 1 incide) 
bili istikrazdan bahsederek demiştir 
ki: 

"Bu istikrazın akdi çoktanberi dü
şiinülmekte idi. Fakat, dünyada miJ
yonlarca kişiyi elektrize eden tarihte 
misli geçmemiş bir manzara karşı
sında bunun bir an evvel mevkii tat. 
bike konması kararlaştırıldı. Komşu 
bir devlet milli zenginliğine, mühim 
it.tifaklarına, silahlarının teknik ba
kımından mükemmeliyetine ve ecne
lıilerin taleplerine inkiyadına rağ
men istiklalini muhafaza edememiş
tir. Bundan alınacak ders şudur: Mu
asır hakikatte bir millete istiklfılini, 
taınamiyetini ve şerefini müdafaa et. 
mek imkanını ancak o millet kuvv~i 
verebilir. Bu kuvvetin mücadele 
e1 mck, muzaffer olmak arzusuna da
yanması lazımdır Biz komşularımız
ın iyi münasebetler idame etmek, 
namuskarane ve devamlı bir sulh ha
vası içinde yaşamak istiyoruz. Milli 
temayüllcrimizin tahakkuku için miis 
takimnne bir teşriki mesai elzemdir. 
Fakat iStiklalin gayri kı. oili taksim 
.blr_Aıy~olduğunu 18 inci ve 20 in
e! asrın faal hadiseleri bizım kacfa 
hiçbir millete öğretmemiştir. istik
lalinin bir zerresini bile feda etm ıye 
rszı olan milletler, dünyada merha
met yerine istihfaf uyaı.dırarak istik 
Hillerlni tamamile kaybedeceklerdir. 
Bunun içindir ki, Polonya milleoti is
tiklalinin en ufak bir zerresi mevzu
ubahis olsa dahi mücadele etmek ve 
muzaffer olmak arzusunu beslemek
tedir. Bu hususta hiçbir veQhile te
reddüt etmemekteyiz.,, 

Londra, 2 {A.A.) - Sunday TL 
mes gnzetcsinin öğrendiğine göre, 
Bekin burada yapacağı görü~meler 
esnasında Polonya ile İngiltere ara
sında bir "Mütekabil müdafaa pak
tı" nın imzası mevzuubı>his olacak ve 
Polonyanın milli müdafaasına tahsis 
edilmek üzere Ingilterenin Polonya
ya 20 milyon Ingiliz lirası ikraz et
mesi imkanı derpiş edilecektir. 

Yahudi muhacereti ve Danzig me
selelerinin de müzakere edileceği mu 
lıakkaktır. 

Bu gazete, bundan maada Alman 
tecavüzlerine karşı koymak azminde 
bulunan devletlerden yani Sovyetler 
Birliği, Polonya, Yugoslavya, Türki
ye, Yunanistan ve Balkan devletle
rinden mürekkep müttehit bir cephe 
teşkil edilmesi mevzuubahis olduğu
nu yazmaktadır. 

Sunday Times, ihtilaf halinde şar 
ki Akdenızdc Ingilız Bahriyesinin oy
nayacagı rol dolayısile bilhassa Tür
kiyenin ehemmiyetinden bahsetmek. 
tedir: 

Diğer cihetten Observer gazetesi 
diyor ki: 

"Almanya, Polonyanın hakimiyeti
ni ihlal veya tadile tetebbüs ettigi 
takdirde Polonya hükumetinin ıl
lfıhla mukavemet etmiye karar verdi
ğini her şeyden evvel kaydedelim. 
Danrlg şehrinin ayrı bir statüsü var
dır ve Polonyanın hakimiyeti altın
da değildir. Fakat Koridor Polonya. 
nm hakimiyeti altındadır. Binaen
aleyh, Danzigin şarki Prusyaya n
hakı bir tecavüz mahiyetinde olma
makla beral>er Almanyanm şarkf 
Prusya ile Almanyayı birleştinniye 
teşebbüs etmesi Fransız - İngiliz ta
ahhüdünün tatbikini icap ettirir. Şu 
kadar var ki. Polonva Almanyaya si
lahla mukavemet ettiği takdirde bu 
taahhüdün ahkamı fibili tatbiktir.,, 
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E K O N o M i 
Isviçre ve Italya ile 
Aramızdaki Kliring 

Muamelelerinin Esası 
lsviçre Kliringi 

1 Nisan 1938 tarihinde meriyete 
girmiştir. Kliring hesapları gerek 
Türkiyede, gerek Isviçrede [sviçre 
frangı olarak tesis olunmuştur. Iki 
tarafca mübadele olunacak malların 
cif bedellerine mahsustur. 

Bugün lsviçreye gönderilen malla
rın bedelinden yüzde 30 kısmı ser
best döviz olarak Merkez Bankası
nın emrine verilir. 

K liring yoluyla giden mallarımız 
bedelinden diğer yüzde 5 bir kısım 
da Isviçrede hususi bir hesaba tefrik 
olunarak, Türkiyeden Isviçreye gi
den talebe ve seyyahların sarfiyatı.. 
na tahsis edilir. 

Gerek Türk ihracatçılarının lsviç
rede, gerekse Isviçre ihracatçılarının 
'rürkiyedeki mümessillerine gönde
receklerj komisyonlar kliring yoluy-
1 a naklolunabilir. 

Türkiyenin ihraç ettiği mallar me
yanında tütün, fındık, iııcir, kuru ü
züm ancak kliring muamelatına mev
zu olup bu mallar hususi takasa ya
ramaz. 

Paranın kliring hesaplanna yatınl
masile borçluların borçtan kurtul
maları lazım gelmektedir. Gazeteler
de intişar eden vaziyetlere nazaran 
frviçrenin memleketimizden alacağı 
sekiz yüz biın lira kadar bir para 
\•ardır. Bu vaziyette Türk ihracatçı
ları derhal matluplarını tahsil ede
bilmekte iseler de İsviçre satıcılan 

paralarını alabilmek için b ;r sene ka
dar beklemek mecburiyetindedirler. 

ltalyan Kllrlngl 
1 Teşrinisani 1938 tarihinde merL 

iÇ PiYASA: 

Son Haftanın Piyasa 

Hareketleri 
Dün piyasamıza muhtelif mıntaka

lardan 500 ton buğday ve 150 ton un 
ı;:clmiştir. Yumuşak buğdaylar Ofis 
malı olarak 6,10 kuruştan, ~rtler 

5.15 kuruştan satılmı,ştır. 45 ton ar
pa, 30 ton çavdar. 145 ton mısır, 74 
ton kuru fasulye satılmak üzere bor
saya kaydolunmuştur. Kaba nohutlar 
8 30, keçi kılı 50. porsuk derisi 400-
450. tavşan derisi 15-18,10 kuruşa 
kadar satılmıştır. Son haftanın piya
sasındaki tebeddüllere gelince: 

BUGDA Y: Bu hafta p!yasaya ga. 
yet az mal geldiği halde ehemmiyet
li stoklara malik olan Toprnk mah
sulleri ofisi piyasamızda satıcı mev
kiinde bulunmu~-tur. Bu yü.ıden fi
yatlar daha bir miktar artınışhr. Iz
mir, Bursa ve Balıkesir havalisine :ç 
Anadoludan külliyetli partiler sevk 
ve ihraç edilmekte olduğu haber a. 
hnmıştır. Sert mallar ilzerine Alman
yadan talepler gelmiye başlamış ve 
bu cinslerin fiyatlarında da mahsus 
bir tereffü kaydedilmiştir. 

ARPA: 
Piyasa bir karar gitmektedir. Az 

miktarda gelen mallar, dahili sarfi
yat için yerli alıcılar tarafından mü
bayaa edilmektedir. Antalyadan ih
racaat için 4.10 paradan 350 ton arpa 
satıldığı haber alınmıştır. 

ÇAVDAR: Geçen seneye nazaran 
bu mataımızın satışı maalesef yüz 
güldürecek bir şekilde cereyan etme
miştir. Zıra, bu sene Almanların çav. 
darı rakıp memleketlerden temin et
mesi, diğer taraftan Çekoslovakya
nın Almanlar tarafından işgal edil
mesi, bu malımızın sürümünü temin 
edememiştir. Fıyatlar kilosu 3 kuruş 
35 para aralarındadır. 

TiFTiK: Hafta içinde 670 balya 
tiftİK satılmıştır. Bu satışların kısmı 
azamı lngiltere hesabınadır. Alman
ya ve Rusya için de ayrıca ~ruştur
nıalar devam etmektedir. Onümüz. 
deki hafta• zarfında işlerin devam e
deceği şimdiden tahmin edilmekte
dir. Piyasa 'bir karardır. 

YAPAK: Yerli fabrikalanmız için 
l 400. Almanya ve diğer memleket
ler için 700 ki ceman 2100 balya ya
pak satışı vuku bulmuştur. Trakya 
~bi lnvırClk manara istek. nlsbetfl'n 

yete girmiştir. 1940 senesi haziran 
nihayetınde bitecektir. F'eshe dair ı· 
ki memleketten biri tarafından bir 
müracaat vaki olmazsa bu tarihte 
bır sene temdit olunacaktır. 

Kliring hesapları Türkiyede !tal
yan lireti olarak tesis olunmuştur. 

Italyadaki hesap ise Türk lirasıdır. 

Kliring mukavelesi iki taraf menşelı 
mal bedellerine tahsis edilmiştir. 
Türkiyenin Italyaya ihraç ettiği mal· 
]arın bedelinden yüzde 20 kısmı Mer· 
kez Bankasının emrine verilir. Bu 
hesap Türkiyenin ltalyaya vaki 'lla· 
cak diğer tediyelerine yarar. Yüzd~ 
80 kısmı ıse kliring hesabile karşıla
şır. 

Merkez Bankası Türk ithalatçıla· 

rından halen lireti 14. 70 muvakkat 
fiyatla hesap etmek suretile tahsilat 
yapmaktadır. Borcun Italyadaki tes
\•iye tarihine kadar lirette vB.ki ola
cak fiyat değişiklikleri Türk ithalat
çılarını alakadar eder. Lakin bilmu
kabele ltalyadaki kliring hesabı 'C'ürk 
lirası olarak tutulduğundan, ihraç 
edilen Türk mallarının bed~li !tal
yadaki kliring hesabına tevdi olun
duktan sonra Türk ihracatçılan it in 
kambiyo fiyatlarrndak; tebeddüller 
noktasından bir tehlike yoktur. 

İki taraf ithalatçılan parayı kli· 
ring hesabına tevai etmek sure!il"' 
borçtan kurtulurlar. 

İtalyanın kliring hesabında Tür
kiyeden bir buçuk milyon lira ala· 
cağı vardır. Binnetice Türk ihracat
çıları derhal paralarını nakledebılir
ler. İtalyan ihracatçıları ise bir kaç 
av sıra beklemek mecburiyetinde
dir. 

SATIŞLAR: 

Buğclay Buhrant 

Haberi Yanllı 
Son hafta içinde piyasamıza 2094 

ton buğday gelmiştir.Bu buğduylarm 
büyuk bır kısmı piyasada satılmış. 

bir kısmı da Toprak mahsullen ofı· 
sinin Haydarpaşa silosuna alınmış· 

tır. Piyasamızda buğday buhranı 

yoktur. Evvelki gün ve dün az buğ
day gelmiştir. Bunun sebebi ofisin A
nadoluda tüccardan daha yüksek il 
yatla buğdayları toplamasıdır. De· 
ğirmenlerimizde kırılan buğdaylar

dan başka Eskişehir, Karaköy un fob 
rikalarından da her gün külJiyetlı 

miktarda un gelmektedir. Piyasa fi· 
yatlarının yükselmiş olduğu da dog· 
ru değildir. Yainız ofisin sattığı mal 
ların fiyatı yüksektir. Bu da satıla rı 
buğdayların ekstra çavdarsız vey. 
yuzde 2 - 5 çavdarlı olmasındandır 

Sovyetler Tiftik Ahyor 
Dün Sovyet Rusyaya yirmı be~ 

balya nümunelik tiftik sevkedilınis· 
tir. Bu nümuneler üzerine bu ay için 
de yeni siparişler verileceğ: soylenı· 
yor. Sovyetlerin bu aydan itibarerı 

piyasamızdan tiftik almak için yerıı 
mukaveleler yapacaklan tahmin edil
mektedir. Anadoh:ınun bazı mıntakıt· 
larında tiftik keçilerinin bir kısmı 

üzerinde yeni kırkıma başlanmıştır. 

Yapak P.iyasası 
Trakyanın kıvırcık koyunlarındart 

alınan yapaklardan dün yirmi bef 
balya piyasamıza getirilmiş ise de 
satılmamıştır. Ege mıntakasında ko
vunların yeni kırkımına bu ayın orı 
beşine doğru başlanacaktır. Yer11 

fabrikalarımız Trakya ve E~e yapak· 
!arından stoklarını yapmakta devartl 
ediyorlar. 

r-.. ---··-·----..... - az ··:-ı 

1 
M eaut, bahtiyar çocuğu· 

nun lıapri•lninden ne1elen
diğin vakit lıim•uiz, boynu 
bükük yavruları da hahrla, 
yalJa bir lira ver, Çoculı E· 
sirgeme Kurumana üye ol ! 

azdır. 

PAMUK: Yerli sarfiyatı için S•
hkesir ve Maydos mallan 41-42 kll
ruş aralarında satılmaktadır. Piy• 
salar kararsızdır. Akala cinsleri 4i' • 
49 kuruşa muamele görmektedir. 
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lışVALDA 
Kep k \'C Snç dökülmesine korşı LE siz, Pastilleri siz 1 1 . Bir 

SDl'CSindc kabildir. 
Hakiki y A L D A ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. 

Saç suyu kullan 

KOLINOS'la 
Diıl riniz Pırlanta Gibi Parlar 

Dişleriniz çürümez, sağlam ka
lır, çirkin, sarımtırak lekeleri 
izale eder. Di!llerin çürümesine 
sebep olan mikropların tohum
larını imha ederek dişleri be
yazlatır ve gilzelle~irir. 

KOL1NOS'I~A G0ı.t}ŞÜNÜZÖN 
PARLAKUÖINI YtlKSELTİNf7.. 
Macun teksif 
dilmis olmak
la bir tüp ih
üyacuuzı u-
2un müddet 

Büyük tiihü 40, 
Kiidik tiibii 221 Kt. 

temin eder. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyük Menderes sol sahil sulama kanallarından Pirlibey kanalı 
'Ve sınai imalatı, keşü bedeli "645.086,, lira "17,, kuruştur. 

2 - Eksiltme 12/4/939 tarihine raslıyan Çarşamba gilnü saat 15 de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu oda· 
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
. 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
ışleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "32,, lira "26 .. ku
ruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

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

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

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

Saras kesim Ustası ve Saraç kalfası Alınacaktır. 
Saraç cemiyetinden bonservisi hamil bulunan "25 - 40., yaşında as

kerliğini Yapmış, tnmüssıhha Azn olan bu kabil ustaların dilekçe, sıhhat 
raporu aşı şahadetnamesi ve hüsnühal kôğıdfyle Tophanede fkl numa
ralı askeri dikim evine "15,, gün içinde "acele

11 
müracaatlnn ilıin olu

nur. "3001 •• 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerlnin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 
- EMSALLERi GlBI ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S ~ N G E R SAAT MAGAZAl.-ARI - 1 tıınbul EminönU. TcJ: 21964 • 

....... ıt'lll. uuıuyııme magazamız nrkadnkl <lar sokağa naklolunmuştur. 

Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 

·zMIR PAMUK MENSUCATr. 
• T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
p kaznnmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 

arnuk Fiatlarının yükselmesinden dolayı yeni Satış fiatlarımıza 
Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşağıda gösterilmiştir: 

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

4 
" h ,, 75 ,, " " " 645 " 5 
" .., Değirmenli 90 ,, ,, ,, ,, 810 ,, 

5 ,, .. " 85 " " ,, ,, 770 " 
: " " Geyikli 85 ,, ,, ,, ,, 765 ,, 

" ,, " 75 " " " " fi95 " 9 
.. ,, 'I'ayyareu as " " ,, ,, 695 ,, 

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

1. - Satışımız. İı.rnirde fabrikada tesllm ve peşindir.' 2 - Yuka
n~nkı ~atış fiyatlarırnız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
rnuşterıye aittir. 3 - Yukarıdaki s:ıtış fiyatlanna % 2 zam edilmek 

suretilc fabrikada teslim asgari olnrak bir top satış yapılır. 4- İs· 
tanbul satış mahalli: Fincancılardn Mahmudiye hanında 12 numara· 

dadır. 
_________ , 

Harp Okulu Ko"'utanlığından : 
1 - Bu sene aşağıda yazılı şartlan haiz olonlar harp okuluna alına

caklardır. 

~ :-- Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya harp okuluna, Ankara 
hancınde bulunanlar bulundukları yerlerin askerlik şube:lerine müra
caat edeceklerdir. 

B - Kaydı kabul muamelesi ?dart/939 dan (15/Temmuz/939) kadar 
devam edecektir. 

2 - Giriş şartlan bervcchi atidir. 

A - Sivil liseden mezun olacak Ve olgunluk imtihanını vermiş bulu
nacaktır. 

B - Tnm teşekküllü askeri heyeti sıhhlyelerden (Harp okuluna eirer) 
kararlı sıhhat raporu almıi olacaktır. 

C - Diğnr şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 
D - Ankaradn olanlar (C) maddesindeki §artları harp okuluna mü-

racaatla öğrenebilirler. (2177) 

~~eyf~!:~.Pe~fryolları ~aJtimanlan :işletm~ .. u.: idaresi jlariları 
Muhammen bedeli 6000 lira olan a adet Pulzometre tağdiye kazanı 

16/5/1939 Salı giınü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (450) liralık muvakknt teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesiknlan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Ko
ınsyoıı Reisliğine vermeleri lfızmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hnydat'-
J)aşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden ağıtılacaktır. (2086) 

MUTUK 
1 

Şarapları 

Sıhhat ve Neşe 

Kaynağıdır 

SAÇ EKSİR. 

KOMOJEN 
Saçlan besler, kii'kforini ku"'·ct

lendirlr, dökülmesini önler, kepek
leri giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZA HANESi 

Beyoğlu - JstanbuJ 

DevletHava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

Mobilye Yaptırdacak 
ı - t~aremiz için kapalı zarf usulile mobilya yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12.594 liradır. 

3 - İhale 10/4/939 pazartesi günü saat 11 de Tayyare meydanındaki 
Umum müdürlük Binasında toplanacak komisyonda yapılncaktır. 

4 - Fenni ve hususi şrtnamelerle projeler ve resimler umum mü
dürlükten alınabillr. 

5 - Muvakkat teminat 944 lira 55 kuruş olup bu teminntı nakit ob
rak vermek isteyenler Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabunıza yatı
rarak nıacaklan makbuzu ibraz etmelidirler. 

6 - Teklif mektuplrının ihale saatinden bir saat evveline kadar ko-

Miniminı yavrunuzun sıh-
hatini düşününüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraliçesi olan 
ve en iyi imal edilmiş, en fazla 
tekemmül ettirilmiş en sıhhi 
arabayı alınız. Yeni gelen 1930 
modelinin 50 den fazla çeşidi 

vardır. Her yerden ucuz f'iat 
ve ıpüsait şartlarla yalnız 

BAl{ER l\tAGAZALARlNDA 
____ bulabilirsiniz. ___ _.. 

KA YJP: - Rize Kara dere nahi· 
yesi merkez ilkokulunun son sını· 

fmdan 928-929 ders senesinde al
mış olduğum şnhadetnnıncyi k:ıy· 

bettim. Yenisini alacağımdan hı.ik-

mü yoktur. Kazım Cengiz. 

,-H r Cins Hayvan • 
Muayene ve tedavi evi 

Dr. HiKMET SEZER 
Istanbul ve Berlin veteriner 
mekteplerinden diplomalı 

Dahili Hst. Tednvisi 
Opcrnsyon, lıontken) 

J.stiklfil cad. Su Terazi S. Nil 
Apartımanı No. l 

~ ................ , misyona verilmesi laznndır. (2036) (1086) 

fıtanbul Sıhht Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Eksilbncye konulan iş: Heybeliada verem sanatoryomunda yapılacak 

l ı 

kömürlük dıvan inşaatı işi. 
Ke§if bedeli ı 4590 lira. 
Muvakkat garantl : 345 lira. 

Heybeliada sanatoryomu kömürlük dıvan inşaatı işi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

ı - Eksiltmesi 14.4.939 cuma günü saat 16 da Cağaloğlundn Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı

lacaktır. 

2 -lsteklilcr şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı hergiln ko
misyonda görebilirler. 

3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikaslle 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe benzer en az 3000 liralık iş yaptığına 
dair eksiltme tarihinde 8 gün evvel !stanbul Vilayetlndcn nlmış olduk
lan müteahhitlik vesikasile birlikte bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli 2iin ve saatte komisyo-
na gelmeleri. (2123) 

1939 modelleri gelmiştir. 
Dlinnynın en soğlnnı ve en ucuz, 

M 1 E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

Pnslanma7., lekelenme:; ve bozul-
1\':'az. Yedek aksamı daima mev
cuttur. Anndoluda rıcent aran-

maktadır. 

Taşra Satı yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necatı, Erzurumda 

Neş'ct Solakoilu 
TVRKİYE Ul\IUl\I DEPOSU: Jnk Dekalo ve Ş.sı fstanbulda Tahta

kale No. 51 

acentamız: Yusuf Esendemir ve Oğullan 
" Ömer Başeğmez. 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 

" Mehmet, Şükrü, Necati KaşrkÇL 
" Sait Akman. 
n Mutnfoğlu M. Şakir Özşeker. 
" Neş'et Solnlroğlu. 
n Süleyman Uzgenecl. 

3 

Karadeniz hnthnn 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

l\ludanyn hattına 

Bandırma hnttınn 

tımından. 

Karnbign hattına Snlı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane nh-
tımından. • 

İmroz hattına Pazar 9 da (Tayynr). Tophane nhtırnındnn. 
Ayvalık hattına Çarşamba 15 te (Sandet), cumartesi 15 te 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
17.mlr Surrnt hattına - Pazar 11 de (Ankara), Galnta rıhtımından. 
fcrsin hattına Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Çannk

kale). Sirkeci rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda tele
fon numaraları yazılı acentelerden öğrcnillr. 
Karnköy Acenteliği l(arnköy, Köprü başı Tel: 42362 
Galata Acenteliği Galata, Deniz ticareti 

:Miid. hinn ı altında Tel: 40133 
Sirkeci Accntclil:I Sirl cci Yolcu salonu Tel: 22740 

.· inhisarlar_ Umum 'M~dürlüğü · .. ilanları 

l - MatlUba muvafık çıkmadığından dolayı reddedilen ve yerine 
başkaca mubayaa cdilmi olan 48 ndet Dekovil arabası ve tekerleği 
farkı fintın tahsilini tahminen müteahhit hesabına ve pazarlıkla sa
tılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 liradır. 
111 - Pazarlık 13/4/ 939 tarihinde saat 14 de Kabataşta Levazım 

ve Mubnyaat Şubesindeki SatJş Komisyonunda ynpılacakllr. 
lV - Mallar her gün yukarda sözü geçen şubede gorillcbilir. Is· 

tcklilcrin pazarlık için tayin edilen gün ve santtc ~o 15 teminat para 
lariylc mezkur Komisyona gelmeleri. (2067) 

* I - İdare~fzin Cibali Fabrikası garajı önilndekl nhttm tahkimatı isi 
şartname ve planı mucibince pazarlık usullle eksiltmeye konmuştur. 

II - Kcşü bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 liradır. 
III - Pazarlık 6/ IV / 939 Perşembe günü saat 14 te Kabataşta levazım 

ve mübayaat şubesi mildürlyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve pUinlnr her gün 25 kuruş bedel mukabilinde yu

karda sözü ceçen §Ubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tnyin edilen gün ve saatte % 7,5 gu

vcnm ı>aralarivlc mczkOr komisvona Relmeleri. (3002) 
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Sözü boş deijildir 
ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 

Bu sözü teyid eden güzel yurd toprakları"•" biricik imal kaynağıdır. 

ARPA UNU SALEP 
BAKLA UNU 

TARÇIN 
YULAF UNU 

KiMYON 
NOHUT UNU 

KARANFiL 
ÇAVDAR UNU 

ZENCEFtL 
PiRiNÇ UNU 

KARABiBER 
KORNFLAU 

BEZELYE UNU 
YENiBAHAR 

PATATES UNU 
BEYAZ BiBER 

FASULYE UNU 
SOFRA TUZU 

MERCiMEK UNU 
KIRMIZI BiBER 

Buğday Nişastası 
(Kutu ve 

Pirinç Nişastası 
Paketleri) 

Memlekette bu maksatla kurulmuf ve her feye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetiı~mesine 
tevakkufsuz hizmet etmit yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarmızm tertib 

ve tavsiye$ile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

DünyaC:ia l:ieynelmilel şölireti h'a1z eşlerile l<at'iyyen omuz omuzadır. 
Dalia üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müsta.hzaratımız muhayyerdir. Heryerde 

, ,daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Be,iktaJ, Kıhcali • M. NURi ÇAPA Tel 40337 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;o;;;;;;;~~~~~~, 

il 

3 - 4 - 939 

KAN. KUVVET. IŞTIHA ŞURUBU 
Umum doktorlann müttefikan takdir ve 

milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye et
tikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu
dur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı 
bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, 
dinçlik verir, zeka ve haf17..a kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlen
direrek, uykusuzluk, halsizlik, fena dü
ııünceleri giderir, vücut makinesine lAZlm 
olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek 
daima a7.im, irade, neş'e sahibi eder. Mide, 
barsak tembelliğinden ileri gelen muan
nit inkıba7.larda, bel gevşekliği ve ademi 
iktidarda şayanı hayret faydalar temin 
eder. 

FOSFARSOL'u 
Diğer bütün kuvvet ilôçlarından 

Ayıran başhca hassa 
Devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha 

yaratması ve ilk kullıınanlarda bile mu

cize tesirini derhal göstermektedir. Tifo, 

Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kansıilık
la neticelenen tehlikeli hastalıkların ne

kahat devrelerinde en mükemmel bir 

derman ııurubudur. Sıhhat Vekaleti-
nin resml müsaadesini haizdir. 

HER ECZ ANEDE BU L UNUR. 

Bütün ağrı ve sızalara karşı en müessir ve mütekamil kaşe 
DERMAN Kaşeleridir. Lüzumunda günde 1- 3 

kaşeye kadar abn1r 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lütfü OORDÜNCt.) Gazetecilik ve 
N'eşrlvat T L. Ş. Rasıldık'! ver TAN Mathaası 


