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GÜN LÜ K SİYAS İ HALK GAZETESi 

Gazetemizde tefrika halinde çıkan bu roman 
kitap halinde çıkmı,tır. Fiyatı 75 kuruttur. 

Bir BALKAN 
Federasyonu 
Yapılamaz mı? 

Balkan devletlerinin siyasi. me nfaatle r!. ~Ü§f~
relctir. f lctJsadi menfaatferı a~as!nd~ b u.yuk bır 
ahenk vardır. Balkan milletl.e r~ bırbırlerrne ~e~· 
gi duygularile bağlıdır. Yam bır federasyon ~ç~n 
lazım olan b ütün unsurlar mevc uttur. Onun ıçı_n 
soruyoruz: Balkanlarda hudutları kaldırıp bır 
federasyon yapamaz mıyız ? 

yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Son senelerin tecrübesi göstermiştir ki, dünya siyaseti 
- · d amil olanlar büyük devletlerdir. Küçük devletler ya 
uzerın e v v l b. d 
büyük bir devletin kanadı aıtn:a ~ıg~nm~g~, ya vasa vır ev-
let halinde yaşamağa veyahut ıstıklallerını feda .etmege mec
burdurlar. Çekoslovakya gibi 18 milyonluk zengın ve moder_n 
bir memleket bile tek başına istiklalini n:ü.dafaaya muk~e~ır 
olamamıştır. Avusturya bir lokm~ . ~bı. yutul.u~ermıştır. 
Şimdi de Holanda gibi, Danimarka gıbı, Isvıçre gıbı, Baltık 
devletleri gibi küçük devletler istiklallerinden endişeye baş-
lamışlardır. 

- , 
Kalpazan i 1 

Şebekesi 

Yakalandı 
tvnlr, 20 (TAN muhabirinden) -

hınfr MPnı>men, Maniss, Çanakkale 
-ı:;Q;r.ük bir kalpazan :;ebekesi mey- ' 
dana çıkanlmıştır. Elebaşıları Ha- 1 

san, Mustn!a, Tevfik, kuyumcu Ha
lim. Abdül!ettah, İbrahim ve Emine 
isminde yedi kişidir. Şebeke, bir 
müddet evvel İz.mirde kurulmuş, 
şimdiye kadar İzmir, Menemen ve 
Manisa piyasalarına seksen lira lı:a

dar kalp elli kuruıluk sürmeye mu· 
vaffak olmuştur. 

Muhtelit yerlerde daha birçok a
damları olduğu anlaşılan kalpaza'l 
~ebekesi, Çanakkalede Musa oğlu 

Mehmet adında birisi vasıtaslle kalp 
elli kuruşluk sürerken meydana çı
karılmış ve Çanakkalede yapılan 

tahkikatta şebeke merkennin İzmir 
olduğu tesbit edilerek mahalli zabı
taya bildirilmiştir. Kalpazanlar, bu
gün suç Aletlerile birlikte yakalan
mışlardır. Şebekeden Kuyumcu Ha
llın ve Emine evvelki gün yanların
da külllyelli kalp para olduğu hal
de piyasaya sürmek üzere istanb'.lla 
gitmişlerdir. İzmir zabıtası, İstanbul 

Emniyet Müdürlüğüne bu kalpazanM ı 
lann yakalanmasını bildirmiştir. 

'l'arııoıtata ehemmiyeile devam edi- J 

liyor. ! 

Suriyeye 
Ültimatom 

Verildi 
Ali Komiser, Yeni Kabine 

Kurulmazsa ida reyi Ele 
Alacağını Bild irdi 

Şam 20 (Hususi) - Fransanın Su
riye fevkalade komiseri bugün Su
riye Cümhurreisi Haşim Elatasi'yi 
ziyaret ederek Fransız manda ma
kama tının bütün Suriye idaresini e
le almıya amade olduğunu, yeni bir 
kabine teşekkül etmediği takdirde 
bu hattıhareketin takibinden başka 
bir çare bulunmadığını anlatmıştır. 

Fransa fevkalade komiserinin bu 
hareketi bir ültimatom mahiyetini 
haiz bulunmaktadır. Esasen bu ha
reket te beklenmekte idi. Çünkü 
fevkalade komiser daha evvel Suri
ye hükumetinin mandater devlet ta
rafından verilen kararları ilga et
mek bak.kını haiz olmadığım . 

(Sonu Sa: 8, 6.-• 

Yine son senelerin acı tecrübe -
leri isbat etmiştir ki, büyük dev -
!etlerin gölgesine sığınarak istik -
lallerini koruyabileceklerini zan -
neden küçük devletler aldanmış -
lardır. 

Avusturyanın istiklalini mua
hedelerle temin eden büyük dev • 
letler bu memleket istila edildiği 
zaman seslerini çıkarmadılar. Çe
koslovaky ayı kurbanlık koyun gi -
bi düşmanlarına teslim etmekte 

lüe;yrı •ırorn'faa~retıerın iU1fak -
larına, muahedelerle verdikleri söz 
lere güvenilemez. 

Yine son senelerin tecrübele -
riyle sabit olmuştur ki, küçük 
devletlerin zararına olarak geniş -
lemek, büyümek, yayılmak iste -
yen devletler vardır. Bunlar kü -
çük devletlerin hayat hakları ol -
madığını iddia etmekten çekinmi
yorlar, icabederse onları yer yü -
zünden kaldırarak kendilerine yer 
açmak istediklerini açıktan açığa 

söylüyorlar. Bunların istila ve ya
yılma emelleri önüne geçecek kuv 
vet, hak, muahede ve söz değil -
dir. Bunlar ancak kuvvete hürmet 
etmesini bilirler. 

Yine son senelerin hadiseleri is
bat etmiştir ki, harp sonunda kü -
çük milletlerin hududlarını ve 
haklarını korumak için teşekkül e
den milletler Cemiyetinden artık bir 
yardım beklenemez bu beynelmi
lel teşekküle bel bağlanamaz bila
kis Milletler Cemiyetini bir ke -
nara atan büyük devletler kendi a
ralarında anlaşarak dünyayı pay -
laşmağa doğru gidiyorlar. Gerek, 
Roma _ Berlin mihverinin gerek 
İngiliz başvekilinin gayesi ergeç 
bir dörtler konferansı toplamak, 
burada küçük milletleri ve müs -
temlekeleri paylaşmak ve sonra si
lahları tahdit çaresi aramaktır. 

* 
D ünyanın bu seyri karşısında 

küçük milletler haklarını, 
hududlarını, istiklallerini korumak 
için bir arayan gelmeğe~. birleşme
ğe, ve büyük bloklar vucude ge -
tirmeğe mecburdurlar. 

Geçende Amerika devletleri -
nin bir Panamerikan birliği teş -
kili için akdettikleri konferans bu 
ihtiyacın bir ifadesi idi. Keza şi -
malde İskandinav milletleri Bal -
tık memleketleriyle birleşerek bir 
blok vücude getirmeğe teşebbüs 

ettiler. 
İleriyi ve uzağı gören Atatürk 

de Balkanlarda bir Balkan birliği 
teşkili fikrini ortaya atarak diğer 
memleketlerden evvel böyle bir 
blok teşkiline önayak olmuştu. Ni
tekim Balkan devletleri arasında
ki anlaşma dünyanın bu karma -

nşık köşesinde devamlı bir sulh 
(Sonu.: Sa.. 8, sü. 1.> 

Balkan Konseyi 
lçtimaında Mühim 
Görüşmeler Oldu 

Libyaya 35 
Bin ltalyaiı 

Askeri 
Gönderildi 

SARACOCLU 

METAKSAS 

GOFENKO 

\ MARKOVl Ç ' 

Bugün Öğleden Önce 
Ve Sonra da iki 

1 oplantz Y apzlacak 
ilk içtimada 4 Balkan Memleketini Alakadar 

Eden Bütün 

Matbuat 

Meseleler Görüşüldü, 

Konferansı Çatışmalarına 

Balkan 
Başladı 

Bükreş, 20 (Tan muhabiri bildiriyor) - Balkan Antan
tı daimi konseyi, bugün saat 17,45 de Hariciye Nezareti bina
sında Rumanya Hariciye ~azırı Gafenkonun riyaseti altında 
ilk toplantısını yapmıştır. Içtima• üç saat kadar sürmüştür. 

Bugünkü toplantıda, dört Balkan memleketini alakalar
dıran bütün meselelerin konuşulduğu ve bu arada beynelmilel 
siyasi vaziyetin umu~ olarak göz_d~n ?eçir~~~iği anlaşılıyor. 

Konsey, yarın ögleden evvel ikıncı ve ogleden sonra da 
üçüncü toplantısını yapacaktır. Çarşamba sabahı bir toplantı 
daha yapılarak ko.nferansın mesaisi nihayet bulacaktır. Gö
rüşm~lerin sonunda bir resmi tebliğ neşri mukarrerdir. 

Saracoğlunun ziyaretleri 

Bugün sabahtan tibaren akşamın .15 ine kadar olan bütün ~~ddet 
resmi delegasyonlar için muhtelif zıyaretlerle ve bazı vazıfelenn ifası-

le geçmiştir. 

Heftere imzasını koyduktan sonra sırasile Başvekil Patrik "Miron Knste
ayı ve Hariciye Nazın Gafenkoyu makamlarında ziyaret etmiş ve 
kendilerinin ziyaretlerini Atene Palasta kabul etmiştir. 
Diğer heyeti murahhasala:r reisleri ayni ziyaretleri yapmışlardır. 
Saat 13,30 da Hariciye Ua'Zlrl Gafenko ve refikaları tarafından Bal

kan antantı devletleri Hariciye Nazın ve refikaları şereflerine Harici
ye köşkünde bir öğle yemeği verilmiştir. 

Meçhul A•ker abideaincle 

Huıuıi bir memuriyetle Trablusa 
giden ltalyan Erkanıharbiye 

Reisi Mareşal Badogliyo 

Londra, 20 (Hususi} - Amerika 
Reisicümhuru Rozeveltin Floridaya 
hareketinden evvel verdiği beyanat, 
beynelmilel siyaset aleminde çok 
garip bir tesir yapmıştır. 

Çünkü haber verildiğine göre, 
Mister Rozevelt, matbuat mümessil
lerine A vrupadaki vaziyet dolayı -
sıyle seyahatini kısa kesmek mec • 
ounyetınae Ral<1ıgını anıatmıştır. 

Amerika cümhurreisinin Avrupa
da mühim bir hadise vukuunu bek
lediğini gösteren bu beyanat. gerek 
Amerikada gerek A vrupada çok de
rin bir alaka ve endişe uyandırmış -
tıT. Fakat Vaşington resmi mahafili 

(Sonu: Sa. 8,sü. 3) 

Şükrü Saracoğlu, refakatinde 
Türk · delegasyonu azaları olduğu 
halde bugün saat 17 de meçhul as
kerin kabrine giderek Türkiye na
mına bir çelenk koymuştur. Mera
simde Türkiye Hariciye Vekilini bir 
askeri müfreze ve askeri muzika se
lamalamıştır. 

Diğer heyeti murahhasa reisleri 
de muhtelü saatlerde meçhul asker 
kabrine ayni merasimle çelenk koy
muşlardır. 

Mekteplerde Açılacak 
Spor Yurtlarına Ait 
Esaslar Hazırlandı 

Hariciye umumi katibi tarafından 
delegasyonun diğer azası şerefine A
tene Palasta kırk kişilik bir ziyafet 
ve Propıı.ganda ve Matbuat Nazırı ta
rafından da Kapka otelinde Balkan 
matbuat mümessilleri şerefine öğle 

yemeği verilmiştir. 

Dün geceki ziya/et 
Bu gece saat 20,30 da Rumanya 

Hariciye Nazırı B. Gaienko Balkan 
Antantı Konseyi şerefine büyük bir 
ziyafet vermiştir. 

Ziyafette hükümet erkanı, Balkan 
Antantı heyeti murahhasa reis ve a
zaları, elçileri ve elçilik erkanı bu
lun:ınuş ve ziyafeti bin kadar davet· 
linin işltirak etiği parlak bir kabul 
resmi takip etmiştir. 

Balkan Matbuat Konlera1ut 

Balkan matbuat konferansı:, bu
gün saat 12 de Ticaret Odası salon
larında açılmıştır. Celseye matbuat 
ve propaganda müsteşarı Jorj Tite
anu riyaset etmiştir. 

Jorj Titeanunun nutkunda Ebedi 
Şefimiz Atatürke taallUk eden kı

smılar bütün konferans tarafından 

ayakta ve büyük bir ihtiramla din
lenmiştir. 

Ondan sonra sırasile Yugoslavya 
matbuat müdürü Lukoviç, YunaniS 
tan Milli matbuat müdürü Seferiya· 
dis ve Türk Milli matbuat komitesi 
reisi tarafından nutuklar söylenmi§ 
ve Türkiye murahhası nutkunun so
nunda riyaseti bu sene için Ruman-

(Scmu Sa: 8, Sü.: 5) 

Yüksek Kabiliyet Gösteren Talebelerin Temsili 
Maçlara iştirakine izin Verilecek, Kız Talebe de 

Yurtlara Girebilecekler, Küme Teşkilatı Yapılıyor 
Ankara, 20 (Tan muhabirinden) - Beden Terbivesi 

Genel dfrektörlüğü istişare heyeti yarın sabah Başvekil ·Dr. 
Refik Saydamın huzuru ile Hava Kurumu merkezinde topla
narak beden mükellefiyeti tatbikatı ve teşkilatı nizamnamesi
nin müzakeresine başlayacaktır. 

1 İstişare heyetin.in bundan evvel-

i• ı• • _ 1 ki içtimaında ayrılan bir encümen s p an ya ~ 1 n tarafından hazırlanmış bulunan bu 
3' projenin esasları hakkında Genel 

I• k• T fi Direktör General Cemil Tahir he • 
1 ara 1 yete izahat verecektir. İçtimada Ve-

kaletler mümessillerinden başka 

Mu··zakereler mevcut federasyonlar mümessilleri 
de bulunacaklardır. 

Londra, 20 (Hususi) - İspanyada 
son vaziyet şu merkezdedir. Her 
şeyden evvel harp henüz bitmemiş
tir ve bir müddet daha devam edece
ğe benziyor. Çünkü Burgos hükume
tinin ileri sürdüğü şart kayıtsrz ve 
şartsız teslimiyettir. TeeyYiit etmi
yen bir habere göre, Madrit hükCı 

metinin sulh müzakerelerine g;rlş

me teklifine mukabil Burgos hükıi
meti, bu sırada ancak General Fran
konun sulh şartlanru dikte etmek 
vaziyetinde bulunduğunu bildirmiş
tir. 

Avam Kamarasında 
Avam Kamarasında İspanya işi ü

zinde sorulan bir çok suallere karşı 
Chamberlain İngiliz hükumetinin 

(Sonu Sa; 8, Sü. 2) 

Hazırlanan talimatname 
Başvekalet Beden Terbiyesi U

mum müdürlüğü merkez istişare he
yetinin beden terbiyesi kanunu hü
kümlerine göre tayin ettiği esaslar 
dahilinde hazırlanan talimatname 
Maarif Vekaletince tasdik edilmiş

tir. Talimatname esaslarına göre : 
1 - Üniversite ve yüksek mekteol,,,.le 

füelerln ikinci devrelerinde, mmı~lim 
mekteplerinde, ticaret lisesi ve erkek ıııt
nat mekteplerinde, kız em:titülerinde bi· 
rer spor yurdu kurulacaktır. 

1 - Ortamekteplerde talebenin vmıına 
göre spor oyunlan ve müsabakaları Yll

pabilmeleri için oyun yuvaları kur~la. 
caktır. 

3 - Her mektebin yurdu kendi ismi ile 
anılacak, forması bulunacaktır. 

4 - Bir mektepte birden fazla spor 
)'Urdu kurulamıyacaktır. 

(Sonu Sa: 8, Sii. 4) 
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Cemil Mardam kabinesinin isti
fası üzerine, Suriyenln her ta

rafını hU%11rsuzluk kapladı ve ildi· 
dardan çekilen kabine bası, mtıha
lillerlle birleşerek manda sJstem.ine 
karşı protesto nümayişleri yapm.ağa 
başladılar. 

Cemil Manlam kabinesi istifa et
meden önce, takdire deler mühim 
bir teşebbüse girişmiş, Smlyenin is
tiklalini bir emrivaki yapmak .e 
Suriye namına tam müstakil bir 
devlet gibi hareket etmek, memle
ketin gümrüklerini ele almak. ya
bancı memleketlere siyasi mümes
siller göndermek ve bu suretle Fran
sanm tanımak istemediğt istiklali 
doğrudan doğruya tahakkuk ettir
mek istemiş, ve bütün bu icraabnda 
Smiye parlamentosunun Suriye is
tiklillni teyit eden kararına dayan
mak dilemiştir. 

Cemil Mardam Beyin bu battı ha
reketi onuıı cesur bir devlet adamı 
'" büyük mesuliyetleri yüklenmek 
kudretini haiz oldutunu gösterir. 
Fakat mandater devlet milıneıJsf U 
Cemil Mardam hfikClmetlnin bu ha
reketine karp gelmiş, Suriye hükCl
metin.in mandater devlet tarabndan 
verilen kararlan nab salahiyetini 
hah olmadığnıı bildirmiş, bunda:ı 

başka yeni bir kabine teşkil olun
madığı takdirde mandater devlf!tln 
bütün Suriye mukadderatını ele al
mağa hazır olduiunu ilave etmiştir. 

Biz de evvelki günkft yazımızda, 

vaziyetin buraya dofru yürüdüğünü 
anlatmış, Soriyede teessüs eden 
cümhoriyet Tejiminin karpsmda 
Cümhurreisinin de çekilmek mecbn
riyetinde kalacajını tahmin etınlş· 
tık. 

Gerçi Suriye COmhurrelal, hf'nüz 
lltt 'lhwıı~snı, yeıu ·oır anlnbC-&.e\'Xlı 

olunmadığı takdirde Fransanın doğ
rudan Cloğruya bütün. idareyi eline 
alacağını anlattığına göre bu hadise
yi de beklemek icap eder. 

Surlyenln bugünkn Ciimhurreisl 
Haşim Elatas, Suriye milli blokunun 
şefi idi. Onun iş başına davet edeceği 
kabinenin milli bir kabine olmao;ı 
icap eder. Fransız mandası ise bu sı
rada milli bir kabine lle teşriki me· 
aai edecek vaziyette değildir. Man
dater devletin istediği kabine, idari 
işleri, onun arzu ve iradesi dairesin
de yürütecek nüfuzsuz, sallh.lyetsiz 
bir kabinedir. 

Suriye Cümhurret!dnin bu mahi
yette bir kabineyi iş başına davet 
etmesi beklenerniyeceğinden onun 
da Ciimhurreisliğinden çekilerek 
Suriyenin mukadderatını mandater 
devlete devretmeyi, ve milli blokun 
başına geçerek Suriye istikllli i('in 
yeniden çalışmayı tercih etmesi bek
lenir. 

İhtlmal ki, Suriye Ciimhurrebi df', 
Cemil Mardanı bey gibi bugünkd 
nıjimi idame etmek için yeni bir te
şebbüste bulunacaktır. Fakat Fran
!'anm Suriyede takip etmekte oldu
tu siyasetin istikameti, bu teşebbü
sü iyi karşılamıyacak, belki de bu 
teşebbüsü boğmak lstiyecektir. 

Zayıf bir ihtimal, Cümhurreislntn', 
herçibadabit bugünkü rejimi ya
~tmak için Fransız taleplerini ka
bul etmesidir. Fakat bu hattı hare
ket Haşim Elatasi'nin geçmiş miica
hedelerini unutturacak bir vaziyet 
ihdas eder ve Suriye efkin umumi
yesl nazanndakl mevkii•J düşürür. 

Biitün bu ihtimaller Surlyenin ö
nümüzdeki giinlerde mühimce hadi
selere sahne olacak, belki de henib; 
ftç yaşını hile doldurmamış olan Su
riye Cümhuriyetinin ortadan kalk
tığını göreceğiz. 

Suriye halkınm istikbal hakk1nda 
biiyiik iimitler beslediği bir sırada 

miihim bir darbe ile karşrlafJTlası 
her halde teessüre değer bir hadise
dir. 

Hudson Moskovaya 
Gidecek 

'l A N . .. 

Yuvarlak· Masa rv:~i"ı~~;,;~"Ei~i~i· .. ı ingilterenin 

K f T Son Müdafaa 

Ayakla 
Yazan Şair 

Yazan: B. FELEK 

on eransı am Bütçesi 

Çıkmaza Girdi 

ıogiltcrede bilmem hangi ka
zada iki elini kaybetmiş olan 

bir çocuk, ayaklarile kullandığı ya
zı makinesinde bir şiir yazmış, bu 
şiir Londra radyosunda okunmuş. 

Ben türkçe şiirden güç anladığım 

için artık bu inı:ilizce şiir hakkında 
söz söylcmeğe taket bulamadım. 
Yalnız ayakla şiir yazmak bahsin .. 
den fırsat alıp önünüze, ayağa ait 
bir kaç satır sermek istedim. Yemen Prensinin Ansızın Parise 

Gitmesi Birçok Şayialara Yol Açh 
Londra, 20 (Hususi) - Filistin Yuvarlak masa konfe

ransında bulunan Yemen murahhası Seyfülislam Prens Hü
seyinin Parise gitmesi dolayısıyle bir çok şayialar yayılmak
tadır. Bir rivayete göre, Yemen prensi Filistin konferansında
ki müzakerelerin müsbet bir istikamet tutmaması yüzünden 
tekrar Londraya dönmemek üzere Parise gitmiştir. 

1 
Diğer bir rivayete göre, Fransanın 

G •• ••kı Yemene ait Şeyh Sait mıntakasını umr u er işgal etmek niyetind~ l:>ulunması bu 

1 • Jfh l Af seyahatin başlıca sebebidir. 
Çın a a Sir Hughe Konferans, bugün üçüncü hartası-

B • na başlamıştır. İngiliz murahhasları Türkiyeye tayin olunan yeni İngi-
e g ann am eS l evvela Araplarla, daha sonra Yahu- liz sefiri Sir Hughe, daha evvel in-

Ankara, 20 (A. A.) - Muasır ileri 
memleketlerdeki mümasillerine ve 
gümrüklerimizin ihtiyaçlarına göre 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince 
yeniden hazırlanan gümrük ithalat 
beyannamesi bir müddet için Anka
ra, Samsun ve Mersin gümrüklerin -
de tecrübe edilecektir. 

dilerle görüşmüşler, fakat konferans gilterenin Çin sefirli&"inde bulun -
bu ane kadar hiç bir müsbet netice- muş, 1937 ağustosunda Nankinden 
ye varmamıştır. Şanghaya gittiği sırada bir Japon 

Yeni teklifler tayyaresiınden atılan bombalar yü-
Anlaşıldığına göre, pazartesi günü j zünden yaralanmıştır. Daha sonra 

İngiliz murahhaslarn her iki taraf kendisine uzun bir mezuniyet veril
ddegelerine hükumetin Filistin işi miş ve nihayet Sir Perei Loren ye· 
h:ıkkındaki noktai na.7.arını Mrıh rine İngilterenin Ankşara sefirl:ğine 
tekliflerle birlikte yeniden bildire- tayin olunmu~tur. 

İşlerde kolaylığı ve sürati temin ceklerdir. Yahudiler, Filistine mu- =-===========ı==== 
edecek bir şekilde hazırlanan yeni ör h:.ıceretin menedilemiyeceği ve her 

neğin tecrübesinden alınacak netice- hı:ıngi bir şekilde Filistin taksiminin 
ler üzerinde yapılacak son tetkik terviç olunamıyacağı noktasında ıs

lerle beyannameye kati şekli verile r~r gösterdiklerinden üç tarafın 
noktai nazarını telli edecek bir tar
zr hal bulunması için çalışılma.<ta

dır. Bugün için konferans tam ma
nasile çıkmaza girmiş bir vaziyette
dir. 

cek ve tatbikatı bütün gümrüklerde 
teşmil edilecektir. 

lktısat VekCiletinin 
- ....... . .. s···· .. ·· 

Ankara 20 (TAN muhabirindenı -
İktısat Vekaleti teşkilatında d~ği
şiklik yapılmasına dair bir kanun 
projesi hazırlamak üzere etüdlere 
başlanmıştır. Layiha nisanda Mecli
se verilecektir. Bu değişikliklerden 

maksat teftiş heyeti kadrosunu ge
nişletmek ve Türkofis teşkilatrnın 

bir kısmının iç ticaret umum mü
dürlüğüne ilhakile kadrosunun ten
sikidir. 

İktısat Vekaleti sanayi tetkik he
yeti reisliğine Şevket Süreyya tayin 
edilmiştir. 

l11CJiDz Sanayi Fuarını 
Bugün Kral Açıyor 

azıstlere Göre 
Katoliklik, Yahudilik 

ve Protestanlık 
Köngsberb 20 (A. A.} - Alman 

Ajansı bildiriyor: 

Alfred Rosenberg, dün akşam 
Nasyonal sosyalist partisinin büyük 
bir toplantısında nutuk söyliyerek ya 
hudi, katolik ve protestan meselele -
rinden bahsetmiştir. 

Hatip siyasi katolikliğin samimi 
olmadığını ve Marksizm ile teşriki 
mesai ettiğini söylemiş daha sonra 
yahudilerden şu şekilde bahsetmiş -
tir: 

I ·sECK ·d-; 
Londraya 
Gidecek 
uvııuı ö., .C.IJ \h.i\.) - 'l'ay

mis gazetesi, İngilterenin Or
' ta Avrupa ile Doğu Avrupa 

1 
işlerine büyük alaka göster-
mekte berdevam olduğunu ya· 
zıyor. Buna binaen Beck'in ya
kında, belki de gelecek ay çık-

ı madan Londraya gelmesi muh
temel sayılıyor. 

Bcck'in, Almanya Hariciye 
~azın Vo~ Ribbentrop'la görüş
tülden ve Italya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano tarafından da zi
yaret edildikten sonra Cham
berla:n'le ve Lord Halifax ile 
görüşmesinin her iki memleket 
menfaatlerine hadlm olacağı 
bildiriliyor. 

* Varşova, 20 (A.A.) - Goniek 

400 Milyon Liralık Fark 

için Hazırlanan 

Parlamentoda 

1 

Layiha 
Londraı 20 (Hususi) - Maliye na

l zırı John Simon, silahlanma masraf
rlannı karşılamak için istikraz yolu 
ile elde edilecek para miktarının 

400 milyondan sekiz yüz milyon İn
giliz lirasına çıkarıması iç.in hüku
mete mezuniyet veren layihayı bu
gün Avam Kamarasına tevdi ederek 
milli müdafaa müzakerelerini aç
mıştır. 

Maliye Nazın, bu münasebetle de
miştir ki: 

"Bu derece muazzam paraların 
harp levazımı imaline sarfedilmesini 
cidden teessüfle karşılamak laiızım -
dır. Ancak, silahların umumi ve mü
essir bir tarzda tahdidi vaziyeti 
süratle değiştirebilir. Yalnız şuna 
kani olalım ki, memleketimiz mali 
kudreti ve bundan daha mühim olan 
İngiliz seciyesi ve demokrasi imanı 
sayesinde icap eden her şeyi tahak
kuk ettirmesini bilecektir.,, 

Hollanda da AmerikaJan 
100 tayyare •atın alıyor 

Vaşington, 20 (A. A.) - Hariciye 
bakanlığının bir memuru, altı zabit-
ten mürekkep bir Holanda askeri 
heyetinin halen Amerikada askeri 
tayyare ve harp malzemesi satın al
mak için müzakerelerde bulundu -
ğunu bildirmiştir. 

Bir zabit, heyetin yüz kadar tay
yare, bir mıktar mitralyöz, hava mü
aaraa sılahı ve muhımmat almak is-
tediğini söylemiştir. 

Deniz bakanlığının memurlan, 
müzakereleri kolaylaştırmak üzere 
bu heyet azasiyle temas ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

Maltimdur ki Felemenk bir müd
dettenberi Amerikanın başlıca harp 
malzemesi müşterileri arasında gö
zükmektedir. Kanunusanide Holan -
daya yapılan ihracat yedi yüz bin 
dolara yükselmiştir. 

Memlekette, Halkevi 

Eskiden rica ve istirham tabirleri 
arasında: 

- Hakipayini2 olayım! 

- Ayak türabı olayım! &ibi söz-
ler vardı. 

Bu sözleri söyliyenler hakikaten 
ayağa kapanır mıydı? 

Orasını bilemem. }'akat bu söder 
hali ben yaştakilerin, hatta daha 
gençlerinin pekala kulağında çınlar. 

Belki o zaman bir nezaket tabirin
den başka bir şey olmıyan bu sö.z.. 
lerin bir gün ameli tatbikatını ya -
pan bir adamı arkadaşları muaheze 
etmişler. 

Meselenin ne olduğunu pek bilmi
yorum. Birisi, bir diğerinden bir ri· 
cada buhmmuş. Ricası kabul olun • 
mamış. El öpmüş, tekrar rica et • 
mlş. Yine kabul olunmamış. Ayakla
rına kapanmış ve istirham etmiş. Bu 
sefer kabul olunmuş. 

Ricasının is'afından dolayı mem -
nun olan bu "Ayak türabı,, na ar
kadaşları: 

- Bre utanmadın mı ayaklarına 
kapanmaya! Sende hiç mertlik, in
sanlık hissi yok mu? Bu derece dü
şülür mü? 

Diye çıkışmışlar. Herif hiç telaı 
etmeden: 

- Durun yahu! Hele bir kere de 
beni dinleyin de ondan sonra hük
medin! demiş ve nilıayct derin bil
inen tavriyle: 

- Adamın kulağı ayağındaymış. 
nen ne yapayım? lsteaıgım şeyı 

ayağına kapanıncaya kadar işitme

di. Vaktaki ayağına indim, iptti. 
Sözlerini ilave eylemiş: 

Bu tevili unutmyın! Çok yerinde 
bir müşahedenin tehzilidir. Çünkü 
böyle kulağı ayağında olanlar pek 
te nadirattan değildirler. Onun için 
birinin ayağa kapandığını gördüğü
müz zaman derhal düşkiinlilğüne 
hükmetmemek insaf icabıdır. 

Wiedmann Yeni 
Vazifesine Gidiyor 

Bayramı Tezahüratı Berlin, 20 <A. A.) - Geçenlerde 
Sanfransisko jeneral konsolosluğuna 

Ankara, 20 (A.A.) - Halkevleri- tayin edilmiş olan Fritz Wiedmann, 
nin kuruluşunun yedinci yıldönümü yann memuriyetine gitmek üzere 
dün memleketin her tarafında par- Hamburgdan vapura binecektir. Ken 
lak törenlerle kutlanmıştır. Her ta- disf cuma günü Hitlerle uzun müd _ 
raftan gelen telgraflarda, eskilerin det görüşmüştün Kendisinin bu me-

Londra, 20 (A.A.) - 80,000 i mü
tecaviz amele yann Kral taraf ın<lan 
küşat resmi yapılacak olan Oliym
pia İngiliz Endüstrileri Fuarının son 
hazırlıklarını yapmakla meşguldür. 

Bu seneki serginin karakteristik 
noktası, hava müdafaası için vücude 
getirilen son tertibata tahsis edilen 
mahaldir. Burada münferit şahıslar 
ve aileler i•;ın sığınaklar, g;ız mas
k~lPri, gazil:lrın bulaşmasına m~ni ol 
'!'la!< iızt: P ·.,~as f'.1 1 ıe-; scrvi5l<-rde 
çalışacak olanlara mahsus elbiseler, 
itfaiye efradına alevler arasında do
laşmak imkanını veren başlıklar ve
saire bulunmaktadır. 

.. _ Yahudi meselesi ancak son 

Yahudi de Almanyadan çıkıp gittiği 

zaman halledilecektir. Avrupa mil -

Jetleri de, ancak bütün Avrupa kıta

sı bin sene önce kaçak surette Avru

paya gelen yahudilerden kurtulduk
tan sonra barış içinde yaşıyacaklar
dır.,, 

Varsavski gazetesinin bildirdi -
ğine göre, Rumanya Hariciye 
Nazırı Gregoire Gafencu resmi 
bir ziyarette bulunmak üzere 
4 martta buraya gelecektir. 
Nazır, burada üç gün kalacak
tır. 

ç~~şmalannı hızlandırmak, yenile- muriyeti, saliıhiyettar mahafile gö .. 
rırun bu ~a~rlı vatan çalışmalarına re, A~man diplomasisinde daha par .. 

, katılmak ıçın yaptıkları bu toplan- lak bır mesleğin mukaddimesi ola .. 
tılara, İstiklal marşı ile başlanmış, caktır. 

Hatip daha sonra protestanlıktan 
bahsetmiş, onun hakkında da "Bu ki
lise ananesine uygun olarak Alman- muhtelif grupları arasındaki bu da -
yanın en iyi kuvvetleriyle birlikte hili mücadelelere de iştirak tasavvu
yürüyeceği yerde, ihtiyat kayıtları runda değildir. 
göstermiş ve kuvvetlerini dahili mü ~osenberg, Almanyanın dünya 
cadelelerde zafa uğratmıştır. Bundan bolşevizm tehlikesine karşı Avrupa 
nasyonal sosyalist partisi m~sul. ~1-ı kı~a~ının ilk kalesi olduğunu iddia et 
matlığı gibi, protestan kilısesının mıştır. 

Başvekil Doktor Refik Saydgmın 
Ankara radyosu ile neşrolunan aç
ma nutku dinlendikten sonra, Halk
evlerinin kuruluş, maksat ve gaye
leri etrafında nutuklar verilmiştir. 
Konserler ve müsamerelerle biten 
bu toplantılar, dün, memleketin he!" 
tarafında harek"tli ve canlı bir gün 
yaşanmasına vesile olmuştur. 

HAVA BOMBARDIMANLARINA KARŞI EVLERDE YAPILAN DEMiR SIGINAIC KULELERi: 

-~ . 

Amerikada Müthiı 
Bir Tren Kazası 

Harlan (Amerika) 20 (A. A.) 
Bir lokomotif ile (Great Wcstern} sü
rat katan arasında bir müsademe ol
muştur. Kaza neticesinde iki maki -
nist ölmüştür Yolculardan kimsenin 
ölmediği fakat bir çok kişilerin ya _ 
ralandığı söylenmektedir. Şimendifer 
memurlan lokomotifin saatte takri .. 
ben 100 kilometre süratle ve terenin 
de 80 kilometre süratle ilerlemekte 
olduklarını tahmin etmektedir. 
ı~· ...................... ·ı 
t KISA HABERLER .......... 

..... Htıı---41 •••• 

• Londranın &imalinde bir evde yaka
lanan iki kişi, Üzerlerinde patlayıcı mııd
d~ler bulunduğu için mahkemeye veril
mışlerdlr. 

• Sofyada Bulgar ınndent paralarının 
taklitlcrinl piyasayn snren bir kalpıı1.an 
§ebek:_sl meydana çıkanlmıştır. Şebekt-
nin butiin elebaşıları tutulmuşlardır. 

• Bulgar mekteplerinde tetkikler yap. 
mak üzere Sofyayn giden Selim Sırrı Tar
can. birçok mektepleri ziyaret etmiştir, 
Yakında dönccekJr 

lngilterenin deniz ötesi neza
reti parlamento müsteşarı Hudson 
martsonunda Moskovaya gidecektir. 

fngilterede hava bombardımanlarına karşı yeni yenl tedbirler alınıyor. Bu resim
ler, sem yapılan bir tecr(lbeye aittir. Birçok evlerde yukardakf tekilde demir 51· 

tına.klar inşa edllmJşttr. Bir bombardıman vulruunda insanlar, bu kulelere gire-

eekler, çöküntü halinde de hiçbir zarar görmeden kendilerini muhafaza cdebi1e
ceklerdlr. Bu kuleye sığınan bir kadının, büyük bir enkaz yığını altında kalchğı 
halde sapasağlam. lrurtulduğunu yukardald resimlerde görüyoruz. 

• Devlet Şllrası başmuavfnlerinden İlı
san Aktürel, Şevket Ozanalp ve Vcclhl Tıı. 

nık Devlet Şı1rası müddeJumumlliklPrlne 
tayin edllmlşlerdtr. 
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Kırkçeşme Cinayetinin 
Muhakemesi Başladı 

Suçlu Abdülv6hit, 

Hadisenin Nasıl 

Dün Mahkemede 
Olduğunu Anlattı 

Dün A~ Mahkemesinde ge
çen Hazirnnm yirmi seldzincl günü 
gece yansından sonra Fatihte Kırk
çeşmede Salihin ahırında Yusufu öl
düren Abdulvahidln duruşmasına 
başlandı. Evvela Abdülvahldin hüvi
yeti tesbit edilL 

- Ben hamabm, dedi. Fakat ad
resini bir turlü haiırlıyamadı. Ve; 

- Aradan zaman geçti, unutmu
şum. Önünuzdeki kağıtlarda yazılı

dır, dedi 
Bundan sonra hadJSeyi de oöyle 

-onlath: 

- Ben ibir gün Beyoğluna çıktım. 
Eğlcnecektim. Doğruyolda Anasta
sın meyhanesine uğradım. Rakı içi
yordum. Biraz sonra kcnd~ini yal
nız şahsen tanıdığım ve fakat konu -
madığun Yusuf yanıma geldi. Ken
disine de şarap ısmarlamamı teklif 
ettl Ismarladım. İçti. Vakit epeyce 
gecikmişti.. Parasını ben verdim. Ce
bimde otuz liram vardı. Onu da gör
müştü. Oradan beraberce kalktık. 
Knraköyc gelmiştik. Beni bir mey
haneye dnvct etti. Orada o da bana 
rakı ikram etti, ikimiz de sarhoştuk. 
Fatihe kadar beraber geldik. O ben-

Mükerremi 
Öldürenlerin 
Muhakemesi 

den ayrıldı. Ben ahıra geldim.Seddin 
üstündeki yatağıma yattım Gece zi
fıri karanlık içmde birisinin yastı
ttımm altındaki ceketimi çıknnnıyn 
uğraştığını hissettim. Karanlıkta us
tunc hucum ettim. O da benim gırt-
1.tığıma sarıldı. 1kuniz birden setten 
aşağı yuvarlandık, ben üstüne koşu
mun beygirin boğazına takılan tah
tasını da attım. Fakat rastlayıp rast 
lamadığını bilmem. Aşağıya yuvar
lnndığımı~ zaman onun kafası ara
banın tekerleği.ne çarparak yaralan
mış, ben koluna girdim. Sokağa çı

kardım. O yere dil§unce korktum. 
Kaçtım. Dort buçuk ay kaçak gez
dim. Sonra Feriköyünde yakalan
dım. Ben onu öldurmedim. 

Polis hadiseden sonra suçlunun 
kanlı gömleğini gübre içinde bul
mu tu, yaralı da ölmeden evvel işa
retle kendisini Abdülvahidin wrdu
ğunu anlatmıştır. Müddciumumilık 
Yusufun ba§ındaki yaranın düşmek 
neticesi olup olmadığını tıbbı adli 
müessesesinden sormuş ve düşmek 
net· esi olruıuyacagı hakkında rapor 
almıstır. 

Muhakeme şahitlerin çağrılması 
fçf n tiılik edildi. 

Eski Beykoz 
M almüdiirünün 
Muhakemesi -Dün Ağır Ceza Mahkemesinde ge- Dün Ağırceza Mahk mesinde nh-

çen sene Fatihte Mükerremi oldur- tekfırlık yaptıkları iddia edilen eski 
dükleri iddiasıyle tevkil edilen Ha- Beykoz mal:tnudürü Sururi Toraman 
sanla Ahmcdm muhake~lerine de- ve eski veznedar Şaklr!.n muhake
va m~Pildı. Davacı yerınde Mukcr- melerine devam edildi. İddia şu ldi· 
remuı ihtiyar annesi vardı. lddiaya Muhtelif maJsandıJdanndan B ko-

ore 1ıtult=- 9°Ylc 'U1llıuy\Uo za • elf Ve :mutena 

Mukerrem ile Hasan ve Ahmet itlerin onar scnclikleri dağıtılırken 
Sılr harıcınde bir içki aleminden Sururi ile Şakir mevhum dort kişi 
sonra kavga etmışlcr Hasan saldır- adına sahte evrak tanzim ederek 
ma ile Mükerremin üstüne hücum 2197 lira 80 kuruş para ihtilas et
ctmiş, sol böğründen &apladığı hır mişlerdir. fohakeme ilerlediği ve 
bıçak 1ukerremi ağırca yaralamış, son safhasına girdigi için müddeiu
Mükerrem kaldınldıgı hastanede öl- mumi tahkikatı yapan maliye mü
muştur. Suçlu Hasan kendisini mu- fettiş nin de şahıt olarak çagnlması-
da!aa ederken: nı isledi. Suçluların avukatı: 

- Ben onu öldürmek maksadiyle - Müfettiş bildiklerini zabıt va-
yaralamadun. Eger yaralıya vakün- rakasında yazmıştır. Ça ırılmasına 
de hastaneye kaldırılarak ameliyat lüzum yoktur. dedi. Mahkeme mud
yapılsa idi, olmezdi, demiştl Mah- dciumuminin talebini kabul ettı ve 
keme bunu tıbbı adli muessesesinden muhakeme baska gune bırakıldı. 
sormuştu. Gelen cevapta deniliyor
du ki: 

- Eğer ameliyat dahi yapılmış 
olsaydı, yaralının kati olarak hayatı 
kurtarılacağı iddia edilemezdi. 

Dun dinlenen şahit Nuri: 
- Ben Mukerremi evinde gör

d~m: O bana beni Hasan vurdu. de
~ışti. Orada kom§Umıu arabacı Fa
ık te vardı diyordu . 

. D~vacı kadın fclıadetin mahiyeti
m bile anlamadan, halta lehine soy
Icndıtrinin bile farkına varmadan 
boyuna itiraz ediyor ve: 

- Hepsi yalan soyluyorlar, hepsi 
yalancı.. Bunlar benim oğlumun 
böğrüne saldırmayı sapladılat', onun 
c ğerini deldiler, benun de yüreğimi 
yaktılar. Hiç birisini kabul etmem 
dl yordu. 

Mahkeme Faikin de şahit olıırak 

cağrılmasmı kararla~ırmıştı. Suçlu 
Hnsan bagırdı: : 

- Allah aşkına şu arkadaşımın 
suçu yok. Onu bırakın. Bana da ne 
ceza verecekseniz verin. Git gelden 
usandım Jandarmalar suçlunun el
lerine kelepçeyi vurdular. Salondan 
cıknrıyorlardı. İhtiyar anne de ar
knlarından bagırarak çıktı: 

- Sizi idam ettirinciye kadar ça
lı acağun. Hakkınızda kanun çıka

cak, kanun .• ------
Dir Eroinci 

Camide Şiir Okuyan 
Filozof 

Toplantılar, davetler: 

:Karagumrukte Güldede sokağın -
aa oturan Mehmet Halilin §Üpheli 
bir surette dola tığını goren zabıta 
kendisini yakalamı~ ve kasketinhı i-
cınden 4 pnkct eroin çıkmı§tır. Suç- Beılktaı Kongresi 
lu asliye beşinci ceza mahkemesine Betlkuı Jhnnıettk l(IDbD ••ıkınrııın-
tcslim edilmiştir. dan: * Fatihte Korçeşme soşağında blr KlUbOmOziln senelik Adi kongresi klOp 

d
a zarla kumar oynayan Hasan, csaı nızamnamesine tevlıkan 26 GUhat 939 

a _ ı- Pazar gOnQ saat onda Beşiktaş Spor C:ıd· 
Ya ar, Mumin ve Niyazı ıuç us un- dc indeki klup Iokalmde toplanacıiJndan 
C!e vaknlanmışlnrdır. sayın asll ftuuun tcsrlDert. 

iki Araba Eşya 
Çalan/ki 
Hırsız Tutuldu 

Hamamda YaralanmıJ 

TAN 

Liseye Tahvil 
Edilen Mektepler 

• 
Aleni Teıekkür 

Tophanede oturan Hasan, Kılıçali 
paphnma~nday~anı~cnkubbe-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sinden duşen bir acm parçası ile ba-
cağından yar~anm~b~ Yaralı te • ~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
davi altına alınmış lahkikat.a ba§lan
mıştır. 

Baı Rollerde: HARRY BAUR 
PJERRE R E N O l a 
suzY PRı~ 

KOJ,,E'J'TE DAllFElJ.fL 

umarah koltuklar bu&?Ün den itibaren atılmaktadır. 

YENi NEŞRIY AT : 

Gündüz 
Bir mQddct evvel kapanan bu m«tnuıı, 
~ defa da ynlnı:ı: hlktıyelerden müteşek
'1} olmak O:ı:ere lnUşara tiaşlamıs ve flit 
·~ cıkmsşt.ır. t~s!.nde l'hs8.n DeYrim. 
'.kettan H~ ve Pcıid.e CelAlin hlkbeleri 
\'ardır. 

Kargalar 
Sair Hilseyin SireUn hassas kalem!ndl"ft 

tılan.11 olan bu lrOçOk lflr kitabı p rln 
ntizah yoUle çok muvaffak olduğu zarif 
bir eserdir, Yeni neşredilml&tJr. 

KA YJP: Hüviyetimi kaybettim, 
ye.ıU.ini alacağımdan esk~inin kıy
meti yoktur. 

Tıp fakültC'sindC'n: Oğm 
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G .. nderk Gazete 
~ 
TAN'ın hedefi: Haber· 
de. fikirde. herıeyde 
temiz. dUrUıt, ıamlmT 
olmak, karlln gazeteıl 
olmıya çaııımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 ıtr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,, G Ay 1508 ,, 
400 ,, 3 Ay 800 " 
150 ,, 1 Ay 300 ., 

Mllletlerorası posta ittihadına dahil 
olmıynn memleketler için abone 
bedeli müddet sırastyle 30. 16 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres dcğl:itirmek 25 ıwrustur. 
Cevap için mektuplar 10 lturus
ltık pul lltıvcsl lfızımrlır. 

iz • 

işi 
a 
ser • 

Bir gUn sabık Başvekil Celal ~a· 
yar, Parti içtimalarından hı • 

rinde kürsüye çıkarak, 
- Arkadaşlar, dedi, sizi miitecs • 

sir edecek acıklı bir haber vermek 
mecburiyetini duyuyorum. 
Diye söze haşladı ve hariçte devletin 
ve milletin haysiyetini bozacak bazı 
teşebbUslere muttali olduğunu, bir 
takım kimselerin esrarengiz bir isim 
altında Londrada dalavereler ~vir • 
diğini bildirdi. 

Jlenliz Ekrem König skandalı • 
nın uyandırdığı istikrahın izleri si
linmeden ortaya atılan bu mesele 
haklı bir asabiyet uyandıı:dı. 

Ticnrethancr arandı, iş müddeiu • 
mumiliğe havale edildi. Giinlerce ga
zeteler yeni bir skandaldan bahset • 
tiler. Faknt iş incelenip d~rinleştril -
dikçe ortada hiç bir şey olmadığı an
laşıldı. Bugün İınpeks şirketi hak • 
kında bilinen şudur: 

İki kardeş ithnffıt ve ihracat işle·. 
riyle ıncsgul olmak (izcre bir şirket 
Jr..;nbı ıu m .htrlltc-.rrrJnn.ru:r.'<!'l'tllQ 
kiye arasında ticari münasebetlerin 
inkişaf edecei,ıini tahmin ederek Lon· 
drn ile i yapmnğa teşebbiis ediyor
lar. ICendilcrini tanıtmak için de, u
sulen; bazı banka miiesscse ve şahı~ 
isimleri \'eriyorlar. Müracaat ettik -
)eri miiesseseler bu yeni şirket hak
kında mnlfımat almak ihtiyacını du
yuyor. Bu arada Türkiyeye de soru
yorlar. Şirketin referans olarak ver
diği isiınlerden bazıları şiipheyi da
,·et ediyor. l:'eni bir skandal karşısın
da bulunuldui,Ftı hissi hasıl oluyar. Ve 
hlidise bu suretle meydana çıkıyor. 

Halbuki şirket daha hiç bir iş yap
rnanuşhr. Kanuni şekilde teşekkül et
miştir. Şirketi teşkil edenler de İs • 
tnnhul piyasasında namusları ile ve 
dürlistliikieriylc tn01nmış, insanlar -
dır, bu suretle ortada hiç bir şey ol
madığı anlaşılıyor \'e mesele kapa -
nıyor. 

Kapanıyor nmma. efkAn umumi
ye haHi rahatsızdır. İmpek~ işi hak
kında rcsnü bir söz söylenmiş de -
ğildir. 

Efkan umumlyenln tecessüsUnU 
tatmin etmiş olmak için tahkikatın 
neticesini halka dıı bildirmek ihtiya
cı vardır. 

Onun için bu işi tetkike memur e
dilen Ankara müddeiumumisinin tah 
kikat neticesi hakkında efkarı umu
miyeyi aydınlatması pek faydalı o
lur kanaatindeyiz. 

* Yumurta Ticaretimiz 
Son günlerde hiç tavuk aldınız 

mı? Aldınızsa tavuk fiyatlarının ne 
kadar yükseldiğini larketmişsinizdir. 

Bu yükselişin sebebi şudur: Son 
.znmanlnrda Almanlar memleketi • 
m1zden kiilliyctli mıktarda tavuk alı
yorlar. Hatta bu tavukları fenni ~ekil 
de kesmek için Almanyadan dört de 
kesici getirmişlerdir. Ne kadar tavuk 
bulurlnrsa alıp götürüyorlar. Al -
manya, bir harp ihtimaline karşı ih· 
tiyat erzak topladığı için ve halkın 
da ete şiddetle ihtiyacı bulunduğu i
çin, bu alış muamelesinin ne kadar 
süreceğini tahmin edemeyiz. 

1hracatımızın artması iyi bir şey. 
Fakat lıiz ayni zamanda yumurta ih
raç eden hir memleketiz. Tavuk ih
rncntı bu ekilde devam ederse yarın 
ihraç için değil, dahilde istihlak için 
bile yumurta bulmakta gliçlük çeke-

iliri:ı. Nazan dikkati celbederiz. 

TAN 

ı 

• • • 

ATOM NEDiR 
E NASIL 

Bugün dUnyanm en bü -
yük alimlerinden biri o-

lan Sir A. Eddington bir ese -
rinde diyor ki "Bu asrın baş -
larmda iki ilim adamı ilim 
dünyasının asayişini bozdu -
lar. Bunlardan biri izafiyet na
zariyesini koyan Einstcin ve 
diğeri atomu parçalayan Rut
herford'dır. Bana kalırsa asıl 
asayişi bozan ikincisidir. 

-Yazan: 
Prof esor Salih Murat 

Geçende Kolumbia Üniversitesi laboratuvarla .. 
nnda Uraniyum atomunun parçalandığını yazmış, ve 
bu hadisenin f ev kala de ehemmiyetinden bahsetmiş -
tik. Atomun parçalanmasının ne demek olduğu, ve 
bunun ne gibi neticeler tevlit edebileceği hakkında mu
harririmiz Profesör Salih Murattan bir yazı istedik. Sa
lih Murat bu fevkalade meraklı fenni hadise hakkın
da bir ka~ yazı hazırlamıştır. Bu yazı onlardan biri Filhakika Rutherford ve ar -

kadaşları atomu parçala -
1 

~hlam~~fitl~(~~fitl- l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I• 
ki) ni kurmuşlardır. Süratle iler - '~ 

ve birincisidir. 

leyen bu mevzua ait neşriyat kla-
sik fizikc ait neşriyattan pek fark - ker, yağ, naftalin gibi cisimler bi-
lı değildir. rer mürekkep cisimlerdir. Mürek-

Atomun nasıl parçalandığını kep cisimlerin adedi yarım milycr 
anlntmazdan evvel atomun ne ol- nu bulur. 
duğunu kısaca anlatayım Eskiden Atomlar pek küçük varlıklar -
beri iki faraziye çarpışırdı. Birine dır. Bunların kuturları fizikte pek 
göre cisimler mütemadi. diğerine küçük uzunluk vahidi olan Angs-
göre cisimler aralarında büyiik trom ile ölçi.Uiir. A harfiyle göste 
boşluk bulunan küçük zerrelerden rilen Angstrom vahidi bir santi -
ınlirckkeptir. Bu miicadelede ikin- metrenin yüz milyonda biridir. 
ci faraziye galebe çalmıştır. Bu - Bunların teşkil ettikleri molekül-
günkü kanaatimize göre ci~imler lerin cesametleri nisbeten daha 

Lmn1fifurn,.9.~~l\'l~ :&Pm'ıtı~wıı@lt'üe toffi\~~:b1rbl~Icnn~~mı isı\iı'Y~·hağ 

Iıdır; Tıpkı arzın aya bağlı olma
sı gibi. Cisimleri ısıtarak veya di
ğer bir suretle tesir yaparak mo
lekülleri atomlarına parçalayabi -

riz. Molekilllerin hassaları havi 
oldukları atomların hassalarına 
benzemez. Mesela su hidrojen ve 

oksijen gazlerinden mürekkeptir. 
Bunlardan birincisi yanıcı bir gaz 
olup balonlarda, yağcılıkta ve sair 
yerlerde kullonılır. 

Diğeri yakıcı bir gaz o -
l•ın trT'pffiic: ı>ttiöimiz havanın 
beşte Dırini teşkil eder; bayatımız 

__ ,. 
ı ı 

'l 
ra~y_.mq 

- . ~ . :'· ;-

ona bağlıdır. Soframızda kullandı
ğımız adi tuz, klor gaziyle sodyom 
dediğimiz diğer bir unsurdan mürek 
keptir. Bunlardan birincisi boğu • 
cu bir gaz olup harpte zehirli gaz 
olarak kullanırlır. İkincisini tutar-
6ak elimizi yakan, görünüşte bal
mumuna bcnz~yen bir cisimdir. 
Bunların h r biri bizi öldilrebil • 
diği halde biz tussuz yaşayamayız. 

G eçen asrın sonlannn gelince
ye kadar cisimlerin içl hak

kındaki bilgilerimi7Jn hultısası bun 
dan ibaretti. Cisimlerin en küçilk 

parçalarına atom denirdi ve ato
mun parçalanmıyan bir varlık ol· 
duğu kabul edilmişti. 

Geçen asnn sonlannda ato • 
mun, cisimlerin en küçük parça 
sı olduğu, bunların başlı başına bi
rer alem olduğu meydana çıkın -
ca işler birdenbire değişti. Bun • 
dan sonra anlaşıldı ki atomlar da 
bizim güneş sistemine benzer kü· 
çük bir ôlemdlr. 

Bunlar da kendilerinden küçük 

bir takım varlıklardan mürekkep • 
tir. Yine anlaşıldı ki bu alem de 

küçük bir elektrik Alemidir. Atom 

alemi, 'itibarı olarak, fakat eski na 

zariyelere uygun düş.sün diye, (müs 

bet) ve (menfi) isimlerini verdiği • 

miz iki nevi elektrik zerrelerin -
den mürekkeptir. Bunlardan müs
bet elektriği taşıyan zerrelere pro
ton denmiş ve menfi elektriği ta
şıyan zerrelere elektron denmiş. 

bunlardan elektron keşü bakımın
dan protondan otuz kırk sene kı • 
demlidir. Bu keşiflerle fizik ilmin 
de büyük inkılap meydana gelmiş
tir. Eskiden r;~:lr Umi (yani klasik 
fizik) cisimlerın uuricindeki şart -
!ar olan suhunet ve tazyikle ala -
kadar idi. 

Yeni (modern) fizik atomun içi -
ne girmiş ve bu itibarla kimyayı 
da içine nlınıştır. Diğer ta -
~ \ ., \..\.9.9"\.. ti...>.\.. <. 'l'fte."kroa\oı.o -

Aktör Kral 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A rnerikado büyUk bir film kum
panya 11 hakiki !hayatta ge -

çen hMiseleri, hakiki kahramanları
na oynatmak üzere bir filim hıızır • 

lıyor. 

Bu filimde1 Bitler, Mussolini, 
emsiyesl elinde Chnmberlain, Ha -

be kralı Haile Sel e hep i ''ar. Bit
leri, Mussoliniyi hnrp sahnelerin -
den, Chamberlnini Frnnko ile mua • 
akasından nyırıp sahneye getirmek 

mümkün olmadığı için bunlnrı diğer 
aktörler temsil ediyorlar. Fakat Ha
beş kralı, ahnedeki rolünü bizzat 
oynuyor. Haile elU enin sinema ak -
trisleri arasındaki re mini gördiiğüm 
zaman, hakiki ha~·ot hadiselerinin 
insanla bu kadar acı istihzasına da

yanamadım, 

_ A... diye bn~udım. 

Zavallı Haile Selli e .. Son devir
lerde inkıluplar ne taht ne taç bırak
tılar. imparatorluklar, krallar, padi
şahlar birbiri ardına de\Tildilcr. 

1914 harbinde birbirinin boynunn 
sarılıp hayvan gibi boğuşan insanlar 
bu mnrekeden çıkıp uyandıkları za
man, imparatorluklar namına dök -
tükleri kano acıdılar. Nasıl açıma -
sınlar ki, bir zaman mamure olan şe
hirleri mezarlıklara, şen yuva -
lor bir elem ocağına dönmüştü. Bü • 
yük imparntorluklar, istila emelleri 
arkasında insanlan fclôketlere sürük
leyenlere karşı, halkın içinden do • 
ğan gnyzı, bir rlizgnr gibi, bir kasır
ga gibi kralların baş1 fü;tünde esti, 
taclarını yere çaldı, tahtlannı ba§la
rına geçirdi ... Yer yer inzh•aya çeki· 
len krallar, scrgüzc te çıkan hüküm
darlar, fnbrikal rda çalışan prens -
ler gördük. Fakat bunlnrın hepsi gü
nahkQrdı. Bunların hepsi istilacı e • 
mellerin pe inde milletlerini harp 
meydanlarına dökmüş, krallık namı· 

na insan doğramışlardı. 

daha küçük olan (atom) dediğimiz 
~~~mu~~~&~ci-r _____________________ ______ ~ 

simlerin molekülleri bir atomu ha- 1 r , 1 

pik) meselelerle uğraşırdı, modern 
fiı.ik ise (mikroskopik) meseleler
le meşguldür. Bu keşifler fiziki pek 
enteresan bir mevzu kılmakla kal 

Sen ZD\'Dllı Haile Sclôsc, Afrika· 
nın kan gibi sıcak toprağı üstünde, 
sulh severlikte yarı a girecek bir mil 
lelin başınoa endi halimle yaşıyan 
bir kraldın. Ne kimsenin toprağında 
gözün vardı, ne şimendifer yollanm 
yapanlara, ne mi yoner rnekteplerile 
siitlü kahve 11engi çocuklarını aptala 
çevirenlere, ne fcdakôrlık ''e daya • 
nışta misli bulunmayan tebaam ec -
nebi fabrikalarında boğaz tokluğuna 
çalı tıranlara dilini çıkarıyordun. Sa
def işlemeli tahtının üstünde, ark 
ellerinden gelme ipek kaftanların j. 

çinde, dizlerinin yanına sıralanan 

bürümcük şall'arlı cariyelerinin ara
sında, bir operaya dekor olacak çi • 
çekli şem iyenin altında rehavetten 
kollarını gerip esnerken ne mesut bir 
kraldın. 

vl olduğu halde bazı moleküllerin
de iki bine yakın atom bulunan ci
simler var. Mesela Helyum mole
külünde tek atom, Hidrojen. ok _ 
sijcn, azot moleküllerde,• iki 

atom, su mo1eki.ılünde üç atom, şe
ker molckiilünde 12 karbon, 22 hid 
rojen ve 11 oksijen atomları ki ce
man 45 atom, nebata renk veren 
maddelerden biri olan ikı;antrofil 

molekülünde 40 karbon. 56 hid
rojen, 2 oksijen ki ceman 98 a -
tamdan miirekkeptir. 

Boyalarla, ilaçların karışık mo
leküllerinde daha çok atom var-
dır. 

mamış, bu makale serisinin sonla
rında görüleceği veçhile diğer mm 
şubelerine de pek yardım etmiştir. 
Biyoloji, fizyoloji, tababet bundan 
istifade ettiği gibi radyo mühen -
disliği gibi yeni yeni meslekler 
meydana gelmiştir. 

A tom alemi kainat kadar en -
tercsandır. Haydi biz de bu 

atom Alemine bir seyahat yapalım. 
Bu seyahatimiz kainattaki ceve -
lana benzer. Aradaki fark kainat 
taki cevelanda yer yüzünden ayn
lıp pek uzaklara ve pek büyük ci
simlere gideceğiz. Burada mesnfc
ler ve buutlar ziya senesiyle öl -
çülür. Bir ziya senesi takriben bin 
milyon kere milyon kilometredir. 
Atom aleminde ise mesafeler ve 
buutlar pek küçük olup santimet
renin yüz milyonda birlcrile ölçü
lür. Yani iki alemde kullanılan öl
çüler arasındaki nlsbet milyon ke
re milyon kere milyon kere mil • 
yon gibidir. 

M olcküllcri ayni cinsten a • 
tomları havi olan cevherle

re unsur (eleman) denir. Tablatte 
92 elemanın mevcut olduğu kabul 
edilmiştir. Bunlardan 90 nı malum 
dur. İkisinin Amerika Birleşik 
Cilmhuriyetinde keşfedildiği söy -
lenmişse de henüz kabul edilme -
mfştir. Altın, gümüş. bakır, cfvn, 
hidrojen .. Birer elemandır. Mole • 
külünde muhtelif cinsten atomlar 
bulunan cisimlere de (mürekkep 
cisimler) denir. Mcseltı su (iki hid~ 
rojcn, bir oksijen atomundan mü
rekkep), tuz (bir klor ve bir sod -
yum atomundan mürekkep), şe -

Silahlanan dünyaya insaniyeti temail eden kadın d i)'OT k i: 
Allahaşkına dur. Y orgun başını bir an göğaümde dinlendir. 

İşin asıl garip noktası bu pek bü
yük ölçü ile pek küçük ölçü arasın 
da kalan bizler bir okkalık beyni
mizle bunları bulup çıkanyor, ta
biatin en güzel şiirlerini okumağa 
çalışıyoruz. Gelecek makalede Bu 
küçük iılcme seyahate çıkacağız. 

- Hey gidi günler heyi 
Gençlikte (Seviyor mu sev
miyor mu?) rnllnıı bakardım. 
Simdi ele m bua olacak nıı
)'Ull olmıyacok mıyun, diye 
yaprak yoluyorum. 

- Böyle hazırlanmış nerc
l't! gidiyorsun? 

- (Tan) matbaasına. BO
tün fı Felekte imiz. Felek is· 
:tenıcymlş mebus olurmu,um. 

_ Otuz yaşınt!a seclldlğlne 

~öre şimdiden namzcUlğimin 
Jı:oynlım. On iki, on fiç sene 
kıdem bnkkı ku:ınmıı oluruz. 

- Babam dedi kl, dua et, 
mebus olursam sana bisiklet 
olınm. Ama ben annem icln 
dua ediyorum, o olursa bann 

otoslklet vaadet.ti. 

- Acaba nereden intihap 
)cabntyetlm var desem? Kon
yadan mı? Erzurumdan mı? 
Büyfiknd3dan mı? AUamatn. 
11ndan mı? Anadoludan deyip 
cıkmnlı. 

Şimdi taliin şu garip cilvesine 
bak. Dün sarayd oynadığın kral ro
lü bitmedi, şimdi de Amerikada, Ro
livudda, yine kral roliinc çıkıyorsun. 
Krallık tnhtından düştüğün zaman, 
zulme uğramış bir kral olduğun için 
sana acıdık. Seni günahsız snydı'rı • 
mız için değil, dnhn büyük günah _ 
kurların okuna hedef olduğun için 
tasalandık Filimdeki roliin nedir bil
miyorum, sana ne sözler söyletecek
ler onu da bilmiyorum. Bana kalır -
sa, tarihin bu karışık devresinde tah
tını kaybetmiş bir kralın snhnede 
öyliyeceği özler şunlardır. 

- Biiyük devletlerin himayesi • 
ni bekleyen, i tilôcılann zulüm ve 
kahrından kurtulmak için boyun c· 
ğcn, onlara imtiyazhır veren, 8İnsi 

ımlnşmnlar yapan küçUk milletler be
ni dinleyiniz. Sezar, Bismark, Gln • 
diston tekrar sahnededirler Hohen • 
zolern, Habsburg, büyük Roma, 
yalnız ba ka bir tarihte, ahısların i· 
simleri ve kisveleri deği mi , hattS. 
elômJan dcği mlş, kılıç kusanmış 
karşınızda duruyorlar. Zecri tedbir, 
muahede, ndcnıi müdahale, anlaşm 
diye ağzınıza ürüten balla dudakla -
rınızı oynatmayınız .• Bunlar yem • 
dir .. Bir bana, bir de ispanyaya ba • 
kınız. Çinden bnh etmiyorum. BiiyUk 
devletleri bir gUn birbirlerinin boy
nuna sarılmağa m~bur edeceği için 
onlara limitle bakıyorum. Fakat siz
ler topun ağzındasınız ... Biz kurban
lardan sonra mezbahaya siz girecek • 
siniz. 

Kü~iik milletler, birleşiniz, aktör 
kralı dinleyin, benim mnccramdan ib
ret alın. Fikir kavgaları, nazariye, 
ideal oyunları, hunlar diplomatların 

(Sonu 10 uncu sayfada) 
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BALKAN ı 
Neşenin 

Seyircisi mi 

Kalacağız? Kupasında 
İHTİLAF 

--<>--

Mesele Cenevrede 

Halledilebilecek i Sofyn, 20 CHususi) - Balkan 
futbol kupasının hangi tarafta i kalacağı hakkında BulgarlarJa 

$ Rumenler arasında Ç'lkan ihti-

Yazan: Naci Sadullah 

1 stanhulda gösterilmekte olan 
filmlerden birisi dehşetli 

rağbet görmüş. Meşhur edipleri
miz, bunu mevzu edinmişler. Bit risi. bu filmin musikisi yüziinden 

! tuttuğunu yazıyor. Diğeri, bu 
i muvnffnkiyetin sırrım, filmde oy-

f
• lıif de,·am ediyor. Hiikmii kal

mamış olduğuna karar verilen 
Balkan futbol kupası Rumen
lerde kaldığı ıçın, Bulgarlar, 
Balkan futbol turnuvalarından 
ca,ymadıklarrnı öne !'iÜrerek 
Rumenlerle knrşıla-ıncaklarmt 
iddia etmişlerdir. Halbuki, Ru· 

f 
• 

Bulgar lutbolcülerinin •on maçlarından 

menler yeni bir karşılaşmayı 
kati olarak reddetmiş vaziyet
tedirler. 

Bulgar mlJJi fedcrac;yonu re· 
isi I .. azar Popov ve Beynelmilel 
federasyon reisi Dr. Stoyadino
viç, Biikrcşe giderek ihtililfı 
halletmeğe karar verdikleri 
halde alınan menfi cevap iizc
rine bundan da vazgeçilmiştir. 

Şimdi de Bulgar milli fede
ras~·onu reisi Lıizar Popov be
yanatta bulunarak, ih1ilôfın 
ancak Cenenede beynelmilel 

f 
ı 

f 
f • 
ı 
j 
j 

şuyoru7:. O kadar neşeye susamı.j 

hir halde •iz ki, kabil olsa - müte
madi~·en hiiyle filmler gösterilme
si şartilc - belki sinemalarda ikıa-
met edebiliriz!." 

o 
Çok siiki.ir ben, Ali Naci Kara-

can gihi, ne~enln )·iiziinü sinema 
perde inde görmeye razı olacak 
kadar kanaatkfır ve bedbin deği. 
lim: Ne oluyoruz :\'ahu? Biz. kn•a
mcte kadar "neşe'' nin seyircisi 
mi kalaca~ız? Bulgar Futbolü 

Balkan Seviyesini 
Aşmış mıdır? 

f 
kon~rede Yeşil masa iizerinde 
halledileceğini söylemiş bulu
nuyor. 

Federao;yon reisi Balkan ku
pasının ihyası ve diğer Balkan 
memleketlerinin vaziyetleri 
hakkında demi~tir ki: 

J Tahriri ne1riya:a parazit f __ _ 
ı 

"- Yunanistan. Balkan fnt
hol kupasına iştirak ettiği J1al
de son defa kupa ile alakadar 

~ . -
l , ______ Y_a_z_a_n_:, __ E_ş_r_e_f __ ş_e_f_i_k __ ,_,"""_J fi :ı;:~::.:~:.:~n:·:.ı:~:,:::: ı 
- bol turnm·nsına yardım etmeğe t Bulgarların A. C. Sofya takımı ve oldukça da uzun bir maziye m alik • hazır bulunduğunu izhar et- ı 

şehrimizde yaptığı iki maçını da ka- olan milletlerdir. Futbolde artist. ~e- i mic;se de Balkanlarda futho1 f 
zandı°. Komşularımızın futbolünü Pe tiştirmek az çok ana~e. ~eseles~.dır. ı hadiselerile alakadar olduğuna $ 
ra ve Şişli takımlanna karşı aldık - Tesadüfen veya şahsı ıstıdatla şoh - $ dair hiçbir işaret göstermemek- f 
lan netice ile ölçecek değilim. Bir ret bulacak artist sın~ından elem:n- tedir. f 
futbol maçında gol adedinin bazan lar bir millete o ze~kı tattırır. O ~ı~s 
biç manası olmadığı, hele bir mille- !utbolcülerin adedı arttıkça seyırcı
t• f tbol derecesini tayin için doğ - lerin o zevke alışkanlıkları artar ve 
ın b~ "l ·· ol adıg~ ı malürndur. ince futbolcü mektebi kendiliğinden 

TU ır o çu m fih b .. l 
Bulgar takımının Pera ve Şişli teessüs etmiş olur. Maama .. oy e 

ye kan kazandığı golleri bir tarafa bir temayül için milletin ve fut?°~ -
ıl - .. · s· de mevzuu bahıstır bırakıp oyunculannın futbolü nas cunun secıye ı · 

anladıklarını gösteren taraflarını Zoraki olmaz. Mesela Avustury~da 
g- d · 1. ince futbolcü fazlaca çıkardı. O cıns oz en geçıre un. 

İki maçtan edindiğimiz kanaatle, !utbolcünün yeni oyun tarzında bazı 
~ükmedebiliriz ki; Bulgarlar futbol- zararları da olurdu. Avustu:ra fut
lerini beynelmilel sahaya çıkardık - bolünü meydana çıkaran muteveffa 
lan günlerdeki vaziyetlerini hali mu Hugo Mayzel Avusturyalıların ekse
hafaza etmektedirler. riya fazla nezakete kaçan oyun tarz-

Futbolün evveli atletik kabili _ larından ihtimal şikayet ettiği de çok 
yetle oynanacağına dair olan itimat- !urdu. Beynelmilel maçların bazıla -
lan herhangi bir sebeble sarsılma • nnda Avusturya mizacı yüzünden 
trmştır. mağlubiyetlere de uğrarlardı. Fakat 

Yugodavyanın da Ralknn 
kupası huınısundn Soryaya o

lan angajmanlannı yapmama
sından dolayı rıkan ihtilartan 
sonra mesele Cenevreye daya
nacak ve beynelmilel futhol 

• federasyonunun Cenevredeki f 
lçtlmarnda Rumanyn ile Bul- t 

garistan arasında Balkan kupa- ı 
sı ihti1Afı meselesi müzakere e- i 

ı d-llecektir.'' t 

t.:.: ....................... ......, 

sınıf 4 takımı ile Bulgaristanın bi -
rinci sınıf dört tnkımı arasında bita
raf bir sahada turnuva şeklinde ya
pılacak bir müsabakada Ru.manya -
lılar daha ağır basarlar. Bulgar milli takımı ilk Balkan o hale mani olabilmek ne idarecinin 

kupası maçlannda da böyleydi. Hız - ne de oyuncunun iktidarları dahilin-

1ı, alabildiğine hızlı, ve alabildiğine de değildi. Yugoslavlar gürbüzlük it ibarıyle 
dayanıklı bir tarzla golleri zorla da Bulgar futbolünün artist oyuncu Bulgarlara yakın bir futbol oynuyor
-0lsa söküp çıkarmağa çalışan bir ka- bakımından istikbali pek zengin ola- lar. Yalnız Bulgar futbolünün dalı
naatle çalışıyorlardı. maz sanırım. Fakat müessir futbol cılık ve kale önündeki katilik tema-

Bundan üç dört sene evvelki Bul- ve kazanan futbol itibariyle bir kaç yüllerine karşı Yugoslav futbolü da
gar futbolünün elemanların fazla senede yenilmez hale gelebilir. ha Avusturyalıdır. Yani netice alı -

'rugoslavlarla farkı 

gayretinden çok defalar ferdiliğe faz Muhakkak olan bir şey varsa, ilk nacak mesafelerde daha çalımlı ve 
la kaçan bir hali vardı. Balkan kupalarında gördüğümüz kıvrak olmağa çalışır. 

Evvelki sene Rumanya ve Yugos- Bulgar :futbolcüleriyle bugünküler Yugoslavların tereddütsüzce söy-
lavyada gördüğüm Bulgar futbolcü- arasında epey fark vardır. lenebilecek üstünlüklerinden biri de 
}erinde 0 ilk senelerdeki ferdilik bi- Tabii bu fark yeni nesil lehine takımlarının cemilik hassasıdır. 
raz daha temkinlenmiş olduğuna şa- kaydedilmek şartiyle.. . Yunan futbolü ayak topu için hiç 

hit olmuştum. Balkanlardaki mevkii nasipli olmtiyan topraklarda yaşıyor. 
Burada seyrettiğimiz Bulgar ta - Balkan futbolü de bugün epey Eski Yunanlılardan kalma atletizm 

kurunda ise, ekseriya ferdi halde te- ilerlemiş bulunuyor. Rumanyalılar ananesi o kadar kuvvetlidir ki, edebi
celli eden hız ve gayretin °:?ı:ıcça ~v yalnız halis Rumen kanından olan yatına ve ruhuna hakim olmuş o un
rupai bir tarzda takımın butun bun- futbolcülere temsili ta.kımlannda suru yenip bir türlü başını kaldıra-
yesinc taksim edildi~ini farkettik. yer vermek, iltihakla Rumanya ta- mıyor. 

Bu suretle oyun ıcaplannın şah - biiyetini iktisap etmiş bulunan Ma- Yunanistanda maina koşucusu bir 
si h eyecanlara hakitn olmağa başla- carlan ihtiyat gibi telakki etmek !ik Mandikas en yüksek futbolcüden bir 
dığı ve ccmilik k~biliyetinin daha zi- rini bıraktıkları zamanlar kuvvetli kaç kı::re daha yüksek görüldükçe 
yade inkişaf etmış olduğu meydana takımlar çıkarabiliyorlar. Yunan futbolünün bu şekilde topal-

çıktı. Rumen federasyonundaki ekseri - laması mukadderatının icabıdır. 
Henüz. nereleri eluik yete tabi olarak değişen bu noktai Şu mukayeselerimizi daha kısa 

Aşağıdaki satırları, Ankara rad
yosunun programında okudum: 

'.- Şef (Praetorius). Eugan 
d'albert: Yola çıkıc; (Die abreise) 
U\'ertiirii. Herman Goetz: Senfoni 
fa majur, op, fip, 9, allegro mo

dagio mn ""non troppo lCnto final, 
allegro con, fouca lanto~ finto;:, 
montos pintarta." 

e 
Görüyor musunuz? Ankara 

radyosunun tahriri neşriyatında 

da "parazit" başladı! 

* Ona da mı airayet etti? 

Mussoliniyi vurmıya kalkt~an 

bilmem kaçıncı suikastçinin, ace
milik yi.iziinden, suçsuz hir polisi 
yaralnyışı, adil İtalyan milletini 
haklı olarak feverana getirdi! 

İslerin tam trkırını bulduğu sı
Tad'"a. General Frankonun İngilb; 
ve Fransız milJetlerinin emrine 
girişi, onu satın almak uğrunda 

çok hiiyiik fedakarhklnra katlnn
mrş olan İtalyan milletini haklı O· 

larnk rc,·crana getirıfi. 

Fransanın Korsikayı. Cibutiyi, 
Tunusu aksilik ~ıkannadan teıılim 
etmcyi',!I. İtalyan milletini fevera
na getirdi. 

İtnlyım milletinin hu feveranı, 
Chnmbcrlain'in, Rooscvelt'in c;öz
lerinc, ve Frnnsız milletinin itirla
line karşı da ayni şiddetle duru-
yor. 

Bunlnrı hana, dünkü Haber ga
zetesinde okuduğum şu serlevha 
hatırlattı: 

"- Ve7.iiv yanardağı feveran 
nu edecek?" 

Görüyor musunuz? Koca İta]. 
yada "feveran" etmiyen bir o kal
mıştı. Acaba İtalyan milletinin 
fe\'eranı nihayet ona da mı sira
yet etti dersiniz? 

• 
Nihat 11•6• ve M. Tan•l'a: 
Mntbanya teşrif etmek zahmetinde 

bulunursanız, bahsettiğiniz mesele ü
zerinde görüşebiliriz. 

• 
Berıı•m• H•lkevl Reisi Fevzi Oka· 

na: 

Zııhmetinh:e ve tcveccfıhUnüze ç.,lt 
teşekkür ederim: Arzularınızı elimden 
geldiği kadar yerine getirmeye çalışa
cağım! 

• 
Bulgarlar gürbüz ve zorlu bir nazara rağmen Rumanya takımları- hülasa etmek üzere; şu satırlarla ya

tb 1 oyununa namzet görünmekle nın Bulgarlardan daha çok ecnebi te- zımızı bitirebiliriz: Balkan hududla
~u ~er h enüz ince artis tleri olabile- ması yapmak dolayısıyle tecrübele - rını aşıp merkezi Avrupaya grimiş 
~a ' bi görünmüyorlar. E sasen ince rinin daha fazla olduğunu düşünmek olan Balkan futbolünü hatırı sayılır ı 

c . gı f t ' tiren milletler fut - lazımdır. bir varlık olarak takip etmekte bu -artıst sını ı ye ış 

KadıköyUnde, Çamlıca Kız Llıeıl he· 
aap memuru Seb•ti SellmoOluna: 
Hissiyatınıza da tercüman olmuş bu

lunmak, beni çok mütehassis etti. Te
veccUhleıinize teşekk!lr ederim. 

'°lü tamamiyle bu manada almayan Zannederim ki, Rumanyanın birinci lundu~ şilpheslzdlr. 
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Kliring Muameleleri 
Ü zerinde Tetkikler 

Alman kliringi : /,.------
Alman kliringi 15 ağustos 1938 ta- B Q R ~ A 

rihinde meriyete girmiştir. Temdit 
edilmediği takdirde 1939 senesi a
ğustos sonunda hitama erecektir. 

Türkiyede tahsil edilen paralar 
Merkez Bankası nezdindeki Türk li
rası hesabına geçirilir. Almanyada 
tahsil olunan Türk ihracat bedelleri 
ise Alman takas ofisi rıezdindeıd 

mark hesabına kaydedilir. 
Almanyada yatan paraların yüzde 

70 i A hesabına, yüzde 30 u B hesa
bına tefrik olunur. 

A hesabı Türkiyedeki kliring hP.
sabı ile karşılanan hesaptır. :Müteba
ki yüzde 30 B hesabı ise Merkez Ban
kasının emrinde olup Türkiy~nin Al
manyadaki bilcümle tediyelerine tah 
sis edilmiştir. Bu meyanda Türkiye
den Almanyaya giden seyyahların 
paraları ve rejister mark (ucuz sey
yah markı) havaleleri de bu h2sap
tan temin olunur. 

Bir kaç senedenberi mark fiyatı 
Merkez Bankasının tahsilatında bir 
Türk lirasına mukabil 1,97 mark ve 
tediyatında bir Türk lirası müsavi 
19,8 mark olarak sabittir. 

Almanyadan Türkiyeye kliring yo 
luyla mal bedellerinden b~şka Tür
kiyedeki mümessillerin komisyonla
rı, iş, seyahat masrafları. sigorta 
primleri ve sair bazı tediyat yapıla
bilmektedir. Ancak bu tedtyelerin 
mal bedellerile bir sırada yapılmayıp 
da bazı hadler dahilinde icra edildi
ği anlaşılmaktadır. 

Alman kliringi halen borçlu vazi
yette bulunduğundan Almanyadaki 
satıcılar paralarını bila tehir alabil-

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mllıino 
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ÇEKLER 

Cenevre 
Amsterdam 
Bcrlin 
Brüksel 
Atına 

Sof ya 
Prag 
Mndrlt 
Varşova 

Budnpeştc 

Bükrcş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.50 

3.35 
6.6575 

28.72 
67.83 
50.76 
21.18 

1.0825 
1.56 
4 .3375 
5.1}3 

23.345 
24.9675 
0.905 
2.aa1s 

34.62 
30.5375 
23.8925 

ESHAJ\f VE TAHVİLAT 

Ergani 19.85 
Sıvas • Erzurum III 19.30 

mekte, Türk ihracatçılan ise gönder
dikleri mallar bedelini, bir, bir bu
C'Uk ay teahhurla tahsil edebilmekte
dir. 

Alman kliringi ahkamına göre, 1-.o 
ki taraftaki borçlular parayı kliring 
hesabına yatırmakla borçlannı öde
miş telakki edilmekte ve alacaklıla
rının parayı, tahsil edeceği zamana 
kadar para kıymetlerinde vaki ola
cak değişikliklerle hiç bir suretle a
lfıkadar olmamaktadır. 

İHRACAT: SATIŞLAR: 

Tif\\'ii,:j~~ası---• .-~l& V~8fllJradev 

Avrupa piyasalarını tutan Kap Dün piyasamıza 38 vagon bu~day. 
t iftik ve yapaklarından, bu sene ik i vagon kepek bir vagon arpa gel-

y iizde elli nisbetinde hayvan te.l_datı miş hepsi satılmı, ştır. Toprak ınah
d sulleri ofisi piyasaya buğday çıkar

yüzunden A vrupaya az mal gon e- mak istemiş ise gelen çavdarlı ~uğ-
rilmiştir. İngilizlerle takas. anl_aşma_ . - l ve fi t 

ı dayların gevşek satı ması ya -Si n eticesiyle mevcut tiftik erımızın d a·· ülcl"k 
. 1 d 4 5 para ka ar uş u t i.lt e gondeL·ı~ arın a -kismı Azammın ng ere~ .. - den yalnız tüccara ait 

leceği tahmin edilmcktedır. olması yuzun t 
ı b ğdaylar satılmış ır. İngiliz tüccarlar dahi maLlsrı~ızla u 

alakalı görünüyorlar. Almanya ıtha- Pirinç Satı§ları 
ıat dnireleri tiftik fiyatlarım düşür
mek istiyorlardı. Fakat İngıtizlcrin 
istekli vaziyetleri üzerine iditing ile 
mal alabilmek için fiyatlara beş ku~ 
ruş zam yapmışlardır. Dün bağlı tif
tiklerden ve kilosu 89 - 91) kuruş· 

tan 100 balya, Maden malı tiftikler
den ve kilosu 120,5 kuruştan 85 bal
ya satılmıştır. Bu sene Anadoluda 
şiddetli kış olmadığı için oğlak vefi- . 

' yatı olmamıştır. Hayvan kıranı. ~l
madığına göre Önümüzdeki kı~ ıçı~ 
fazla yapak ve tiftik hasılatı olacagı 
tahmin edilmektedir. 

Yapak ihraç Ediliyor 
d ve bil-Muhtelif mıntakalar an 

An karanın bassa Konya Polatlı, ve ih 
pak ra-mallarmdan 520 balya ya llar 

cat için satın ahnmışt~. Byu mli afab
'l ıştır er 52 5 kuruştan ven m · ı al 

' · iktar ma -rikalarımız da bır m ık mal· 
n kıvırc mışlardır. Trakyanı ta 200 

. 66 kuruş n larından ve kılosu olarak sa-
.. ··nü yıkanmış 

balya guz yu 75 kuruştan 
tılmış ve ayrıca 73 -

ılmıştır. 75 balya satış yap 

Meyva ihracata 

b sene tzmirden fazla 
Almanya u . 

meyva almıştır. Pı-
miktarda kuru . . 

dahi mai ıstenılmekte-
vasamızdan • . 
- .. ld külliyetlı mıktarda dir. Dortyo an . 

.. derilmiştır. Bu sene am
portakal. gon ı· nı"n ıslahı hasebiyle 

l" · sıstem 
ba aJ .1 portakallnrdan ancak 
gönderı en . 

.. .k. kadar ezik olmuştur. Rıze vuzde ı ı . b 
1
• 

J 11 1 için de yenı anı a aj ortaka ar 
P göre mal hazırlanması 
tarzlarına . ·ım· · 
. . 1..,,, darlara emır verı ıştır. 
ıçın a cuı.a 

Bu sene Almanya tarafından 

'!'bayaa edileceği söylenen büyük 
mu . h .. ..b 
··t·· partilerinın enuz mu ayaası 

tu un h • . d 
la adığı için şe rımız e bulu-

baş m 1 B lind k' .. 
bazı firma ar er e ı mues-

nan ti "b seselcrine müracaa a mu ayaat ya-

Son günlerde piyasamızdaki Tosya 
· · ci stokları tamamen satılmış 

pırın . . . . L: 

olduğundan bu n~vı pınnçlerm .ıu-
losu 25 kuruştan ıstekli olarak alıcı 
ları çııanıştır. 

Tal<as Komisyona 
Dün takas komisyonu toplanmıtı 

tır. ihracat için yapılmış olan mu~ 
melelerin evrakı neticelendirilmiş-
tir. * Sanayi birliği idare heyeti dün 
toplanarak nizamname üzerinde te&
bit edilen tadilatı muvafık görmüş
tür. 

ikinci Nevi Ekmek Çıliıyor 
İkinci nevi ucuz halk ekmeği 

hakkındaki tetkikler bitmiştir. Vali 
ve belediye reisi Liıtfi Kırdar da, 
bu hususta hazırlanan raporu gör -
müş, iktısat müşavere heyetinin nok 
tai nazarını tasvip etmiştir. Ancak 
son günlerdeki piyasa vaziyetinden 
dolayı birinci nevi ekmek fiyatının 
da tetkik edilmesi ve maliyet fiyatı
nın tesbit edilmesi zarureti hissedil
miştir. Bu tesbitten sonra ikinci ne
vi ekmek çıkarılacaktır. Müşavere 
heyeti birinci nevi ekmeğe ait ma -
liyet fiyatını perşembe günkü içti -
maında tesbit edecektir. 

pılıp yapılmıyacağmı sormuşlardır. * Avrupaya ihracat için kilosu 
18 - 20 kuruştan beyaz ve 22 - 23 
kuruştan çivit rengi mazi toplanmış
tır. Tabakhaneler için de mazi mu
bayaası başlamıştır. * Piyasamızda av derilerinden 
zcrdova ve sansar stoku kalmamış
tır. Bu nevi deriler için istekler var
dır. İngiltere ile başlaması beklenen 
takas muameleleri ile işler daha zi
yade canlanacaktır. 
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Elbisenizi Kendiniz 
Biçip Dikebilirsiniz 

Aşağıdaki Elbisenin Patronunu 
ldarehanemizden i steyiniz 

T an bu nüshadan itiba-
ren okuyucularına pat

ron vermeğe başlamıştır. O -
kuyucularımız bu patronlar 
üzerinden kendi elbiselerini 
kendileri biçip kendileri dike
bilirler. Patronu almak içini
darehanemize 25 kuruş gön
dermek kafidir. Patron iste -
yen okuyucularımız bu sayfa
nın altındaki kuponu doldu -
nıp göndermelidirler. 
Sade biT ziyaret 
ve çay elbiıui 

Ölçü: 48 ~den: 
Kumaş mıktarı: 100 santim e

ninde olan ipekli kumaştan dört 
metre, 

Mat ve parlak iki nevi kumaş· 
tan yapılmak istenirse 230 santim 
beden ve kollar için 170 santim de 
band için pnrlak kumaş almak la 
zımdrr. 

Patron parçal.arı 

/\. Arka bedenin yan kısmı, 
't) A -'·- 1...,...Jn.-
c. Ön bedenin yan kısmı, 
D. Ön beden. 
E Ön kapak, F. Kol, G. Kemer, 

H. Arka etek, İ. Etekliğin yan kıs
mı, J . Eteğin ön kısmı. 

Patronlann kesilmui 
Kumaşı iki kat yaparak pat -

ronları hiç kumaş zayi etmiye -
cek derecede münasip şekillerde 
kumaşın üzerine koyup toplu iğ -
nelerle iliştinneli ve her biri iki 
kat olmak üzere kesmeli.. Yuka -
rıda işaret edilen harfler sırasiy -
le vazifelerine göre ayırmalı. 

Kumaşın dikilmen 
İLİK: Evvela ön kapaktaki üç 

bez iliği yapınız. Bunun için de 
kumaşın yüz ta 
rafını yaka -
dan itibaren mu 
ayyen mesafe -
lerle ayınp ü -
zerlerine düğ -
menin büyük -
lüğüne göre ke -
silmiş birer ku
maş parçası koy
malı ve bunla -

(Şekil 1) n tam ortala -
nndnn teyelleyerek aralarında iki 
milimetre mesafe ile makinede 

dikmeli. v~ ortalarını keserek bu 
kumaşları terse döndürüp yüz ta -
rafta kalan kısımlarını yan yana 
getirecek şekilde el dikişi ile gizli 
bir surette kumaşa iliştirmeli. Son
ra köşeleri gayet muntazam şekil -
de ters taraftan düzelterek yüze ge 
len kısımlarını sağlamlatmalı, 

ütülemeli ve ters tarafı da iyice 
yatırmalıdır. (Şekil 1) 

Ön kısmın dikilmesi 
Ön kısmın yan parçaları üzeri

ni resimde görülen şekilde. arala

(Şekil 2) 
mek elzemdir. 

rını 1,5 santi -
metre mesafe -
de olmak üzere 
oyulgama dikip 
hafif büzmeli ve 
bu parçaları yü2 
taraftan kıvıra -
rak bedenin ön 
parçalarına dik . 
meli. İşaretle -
rin karşılıklı ge· 
mesine dikkat eı 

Sonra ön kısmın alt ve üst ka -
pak parçalarını da yüzden diktik
ten sonra tersine çevirip kenarla
rı sıkı bir surette teyellemeli ve 
iliklerin altını keserek iliğe iliştir
meli. fŞekil 2) 

Arka kısmın dikilmesi 

(Şekil 3). 

Arka yan parçalarının üst kıs
mını önde olduğu gibi aralarında -
ki mesafe birer buçuk santim ol -
mak üzere çift büzmeli ve arka be
denin üzerine tatbik etmeli ve büz 
gülü parçalar üste gelmek üzere 

bedene dikmeli. Sonra da ön kı -
sımla arkayı omuz ve yanlardan 
bitiştirmeli. Bele bolluk vermek i
çin de ön kısmın yan parçalarına 
bir iki pens yapmalı. (Şekil 3) 

Kolun dikilmesi 
Kolun kesik kısımlarına hafü 

pensler yaptıktan sonra karşılıklı 

.... _, 
1 

(Şekil 4) 

Ti 
getirmek üzere 
dikmeli ve kol 
ağzında patron -
da nokta ile gös 
terilen mesafe -
yi açık bırakıp 
kol ağzı ile bir
likte ters taraf
tan Hiristo te -
yeli ile bastır -

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

malı . Yahut da o açık kısma bir ka
pak koymalı . Ondan sonra da o
muzdaki işaretli yerleri ters taraf
tan dikip pens yaptıktan sonra kol
tuğa dikmeli. (Şekil 4). 

Eteğin dikilmesi 

(Şekil 5~ 

Yan parçaları teşkil eden geniş 
parçaların her birinin üst kısımla· · 
rındaki kesik yerlerden aşağı gel
mek üzere üçer pens yapmalı . Or
tadakinin yukardan aşağı 17 san -
tim, yandakinin de 12,5 santim bo
yunda olması lfızımdır. Sonra bun · 
ları ters tarafından kesip ütüleme
li ve üst dikişler ön ve arka par- • 
çaıar uı.t!rıne geuneK uı.t!re nel" 01-
rinden bir buçuk santim içeri a
larak yan parçaları , ön ve arka 
parçalarla birlikte dikmeli. Bun -
dan sonra hazır olan eteği yine işa
ret noktalarına dikkat ederek be
dene eklemeli. Ve boya göre 5 ve
ya 6 santim içeri alarak etekleri 
bastırmalıdır. (Şekil ' 5). 

Kemerin dikilme;i 

(Şekil 6) 

Her ik i parçayı evvela t ersinden 
dikip çevirerek teycllemeli son • 
ra uçlarını da kapatarak hır toka 
geçirmeli. (Şekil 6) . 

···············-·······················-·· ... ···-····· 
TAN Ga7eteci K n Jın Sayfası 

Miic!Hrliiğüne 

İdnrchancnizc posta pulu ola· 
rak 25 kuruş gönderiyorımı . 

. .............. niislınclaki patronu asa

ğıdaki adresime göndermer izi 

r ica ederim. 

İsim: ............. ... .. . 
A d res: ............ ....... 

························································ 

Ev Ka a a 

İçin Fayda~ı 

Bilgiler 
Kôr•eleri temizlemek 

.'-

y ukandn gördnı'tfinüz •esim, baharlık bir sokak kıya!ctidfr. Etek ve caket ka-
lın yünlü ve yollu kumastan yapılmıştır. Eteğin tam ortnsında üçer santim 

eninde birbirine kavuşmuş iki pili vardır. Cnket düz erkek yakalı olup d6rt 
düğmelidir. Üstteki pardesü tayyörün rengine uygun düz ve kalın yünlilden olup 
ön kapnklannın içi tayyörün kumaşından yapılmıştır. Heyeti umumiycsllc sade 
olan bu kıyafet, bahar için en ~ık bir giyinlştir. 

Anneler Çocuklara 
itiyatlar 

Kazandırmahdırlar 

9 

1 

D oğruluk, dürüstlük doğuşta 
mevcut bir vasıf değildir. 

Çünkü b~ evsafı ancak öğrenil
mekle elde edilir. Bunun için evve
la ainenin çocuğu.na katiyen yalan 
söylememE:si lazımdır . Ayni za
manda anne. kendisinin bildiği bir 

şeyin aksini .çocuğun söylemesine 
müsande etmemeli ve ona yalan 
söylediğıni ihtar etmemelidir. Yal
nız çocuğun her söylediğinden şüp

heye kalkıldığı takdirde de çocuk 

bu defa doğrunun beğenilmP.diğinı 
ve yalan söylemek Jazun geldiğini 
zanneder ve yalancılığa başlar An
nenin bu noktaya karşı da çok has
sas hareket e tmesi lazımdır. Çocuk 
üç, dört yaşına geldiği zaman ha
yali çok zengindir. Mutemadiyen 
uydurmak ister. Hayat için lazım 

olan bu ciheti asla ihmal etme
meli ve çocuğun hayalini ~alıştır
mak için ona uydurma hikayeler 
anlatmalı, bir takım yerleri tarif 
etmeli ve ona da bu gibi hikaye-

!er söylemek fırsatını vererek ha
kikatı yalana tahvil etmek itiya -
dını kazanmasına mani olmalı. 

Sual sorma itiyadı 

Bütün çocuklar annclerine sual 
sormasını severler. Bu hususta an
nenin yapacağı hareket şudur: Ço
cuk makul bir sual sorduğu vakit 
verilen cevabı dinleyip sonra yok
landığı zaman hatırladığı takdirde 
o suale cevap vermelidir. Çocuk 
can sıkacak şekilde biribirini mü
teakıp sual sorar ve verilen cevap
ları dinlemezse bu hareketine mü
saade etmemelidir. Cevap verirken 
de çocuğun anlıyabileceği lisan ve 
tarzda doğru ve kati cevaplar ver
miye çalışmalıdır. 

M e•ut olma itiyadı 

Çocuğa öğretilmesi tazım gelen 
en mühim nokta, mesut olmak yo-,, 
ludur. Bunun için de evvela anne
nin mesut olması, ıstırabı olsa bile 

U zun zaman giyilen korsenin 
temizlenmesi güç olur. Hal· 

buki sık sık yıkandığı takdirde de 
lastikleri gevşer. Bunun için kir
lenmiş olan bir korseyi temizle -
mek içm evvela, ılık sabun kôpük
lü bir su hazırlamalı, üzerine az 
miktarda amonyak ve boraks ila
ve ettik1en sonra korseyi bu suyun 
içine atıp küçük bir fırça ıle ner 
tarafını fırçalamalı. Rengi açılınca 
bir kaç su içinde durulayıp asma
lı. Renkli olduğu takd:rde gölgede 

kurutmalı. 

Yağmur lek esi 
Bir çaydanlıgın içine su doldu -

rarak kapatmız ve yağmur lekesi 
olan yerleri sıra ile çaydanlığın 
ağzından çıknn buhara tutunuz. 
Lekenin olduğu yer buharın tesi
rile ıslanınca hemen çekip kumaşı 
elinizle silkerek kurutunuz. Eğer 
yağmur lekesi çok ise ve buhara 
tutulan yer çok ıslanmış ise kuru
duktan sonra buruşuk kalır, o tak
dirde de nemli, ince bir tülbendi 
buruşuk yerin üzerine koyarak çok 
kızgın olmıyan ütü ile ütülemeli. 
Ütü, kumaşın parlaklığını aldığı 
takdirde her tarafını bezle ütülive
rek müsavi yapmalı. 

KREMLi ELMA 
Ezmesi Tathsı 

Malzeme: 8 odet muntazam tatlı elma. 
1 çay fincanı ince toz ı;;eker, 
l çay fincanı su, 
2 k nhve kaşıttı limon suyu 

PİŞİRME USULÜ - Elına1an 
yıkayıp soyunuz. İnce ince doğ
Tayınız, yahut ta renaeıeyınız. e 
soğuk su içinde bir m üddet bıra
kınız. Diğer tarafta 1 çay finca
m su ile bir çay fincanı toz şeke
ri eriterek şurup haline getiriniz 
ve elmaları da sudan çıkarıp bu 
şurubun içine koyarak yumuşa

tıncaya kadar kaynatımz. Sonra 
şurubun bir kı~ını ayırarak ka
lanına limon suyunu da ilave e
dip bir müddet daha kaynattıktan 
sonra indirip koyulaşmış olan bu 
mahllılü ince bir tel süzgeçten sü
zünüz ve patates ezmesi gıöi bir 
tabağa koyunuz. Üzerine krem 
şantiye koyarak sofraya getiriniz. 

çocuğun huzurunda mesut görün 
mesi liızımdır. Annenin kederli, 
hiddetli olduğu zamanlar çocuğun 
da mizacı bozulur. Çünkü annenin 
yüzündeki jfade ve tavırları çocu
ğa tesir eder. Mütemadiyen bu 
manzarayı gören çocuk da büyü
düğü zaman saadetin yolunu bula
maz. Bunun için anneler, çocukla
rının istikbaldeki karakterlerini 
çizerken, fedakarlık edip neşeli, 

canlı olmıya çalışmalıdırlar. Ayni 
zamanda çocuğa zarar vermiyecek 
ve neşe yaratacak her türlü oyuna 
müsaade ederek çocuğun ruhuna 
canlılık ve neşe aşılamalıdırlar. 

I iktibas Hakkı Mahfuzdur J 
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Yapa n: SALiH 

- Kaç gündür seninle buralarda ••• yüzümüzün çizgileri değişti ••• ir i.miz bulandı-
• • • ;J 

••• dehşet içinde kaldık! • •• fakat ~aştığım biri var , bütün 
bunlara karşı otuz iki dişini birden 
göster erek mem nun sırıtıyor •. Bu so

iukkanlı k imdir acaba? 

cörd üklerimizden-

1 

H oca - Kim olacak, ya yeni hlr 
sehirli raz veyahut ta müthif bir silah 

m u cid id ir! •• 

1 

;ı 

n
\a 
7 

~ = 



8 

Bir Balkan 
F ederasgonu 
Yapılamaz mı? 

(Baıı 1 foclde ) 
te,minine muvaffak oldu. Ve Bal -
kan birliği yer yüzünde en kuv -
vetli bir sulh iımili olarak tanındı. 

• • • ispanya lçın 
.. zakereler 

(Başı J irıcideJ 
düşüncelerini umumi olarak 15 Şu

batta izah ettiği cevabını vermiş ve 
vaziyette hiçbir deği§iklik olmadığı
nı söylemiştir. 

Diğer taraftan Henderson, Fransa 
namına Berard tarafın<üın yapılan 
müuıkerelerden başkaca İngiliz mü
messili Hodgsonun da müzakereler
de bulunup bulunmadığını sormuş

tur. 

Libyaya Asker 
Gönderildi 

(Baıı 1 incide ) 
ile Avrupa maha!ili yeni bir takım 
mühim inkişaflar hakkında bir şey 
bilmediklerini haber vermektedir -
ler. Londra mahafili, vaziyetin dai -
mi tayakkuzu icabettirdiğini takdir 
etmekle beraber yeni bir hadise vu
ku bulmadığını haber vermektedir. 
İtalyan ve Alman gazeteleri bu be
yanatı hiddet ve asabiyetle karşı -
lamıştır. 

Libyadaki /t.alyan tahfiJatı 

TAN 

Mekteplerde Açılacak Spor 
.. Yurtlarına Ait Esaslar 

(Baı;ı 1 incide ) 
5 - Birden fazla mektep spor yurdu o

lan yerlerde bir kOme tescil edUecek ve 
bir vilayet mıntakosına dahil olan büton 
mektep spor yurtları bir bölge yapacak
lardır. 

6 - Mektep SPor bölgesinin başkanı 
vilayet valisi, bir ıı~hrln spor kümeler\ 
başkanı vlHlyt-t maarif mOdOrQ ve bir 
mektep spor yurdunun başkanı mektep 
mildi.lrü olacaktır. 

taşma neticesinde ve valinin muvatakatı. 
le antrenman temasları ve eşvik müs.1-
baknlnrı yapacaklardır. Bunlann resmi 
birincilik müsabakalanna iştiraki için P.e-
den Terbiyesi direktörlüğünün teklifi {i. 

zerine Maarif VekAietinln milsaadesi &art 
olacaktır. 

21 - Yüksek tahsil mOesse:oıelerlnin spor 
yurtlan bu temnsları doğrudan doğruya 
yapabileceklerdir. 

21- 2- 939 

Suriyeye 
Ültimatom 

(Baıı ı incide ) 
miş, ve bu yüzden Cemil Mardam 
hükumeti düşmüştü. 

Atatürün ideali Balkan devlet
leri arasındaki hududları da kal
dırmak, ve tam bir Balkan birliği 
vücude getirmekti. Ömrü bu .bü -
yük idealinin tahakkukunu gör -
meğe yetmedi. Fakat hadiseler o
nun görüşüne hak verdi. 

B :ugün hadiseler, siyasi lhti -
raslar, büyük devletler is .• 

tila emelleri artık tebellür etmiş 
bulunuyor. Bükreşte toplanan Bal
kan Antantı konseyi son zaman -
lann hadiseleri karşısında daha re-

alist bir görüşle, daha uzağı göre
rek ona göre Balkan birliğine da
ha kuvvetli, dalın sarsılmaz bir şe
kil vermek vaziyetindedirler. 

Chamberlnin demiştir ki: Beynelmilel siyaseti buJanıklq -
İngiltere hükumeti Fransa hüku- tıran bir hadise de, İtalyanın Libya -

metlylc çok snmhni bir temas idame da yaptığı tahşidattır. İngiltere ha -
etmektedir. Franconun tanınması ve riciye müsteşarı Butler, bugün A -
İspanyol mültecileri hakkında müza- vam kamarasında İtalyanın Libya -
kereler yapılmaktadır. Bu müzake- ya yeniden (35000) asker gönderdi -
relerin gidişi hakkında şimdilik hiç ğini bildirmiş, ve bunun Libyanın se-
bir §ey söyliycmem.,, Iametini temin için yapıldığı hakkın-

7 - Ankaradakl dil, tarih, coğrnfya 
!akOJtesf, siyasal bilgiler okulu ile Gaz.I 
terbiye enstıtosa de ayn ayn spor yurt. 
lan kuracaklardır. Bunlar Ankarada di
ğer mekteplerin ysp::ıcaklnn kümeye da
hil olmıynrnk Maarif VekAlctine bağlı 
müs_takJl birer yurt halinde idare edilecek
lerdır. 

8 - fstıınbul Üniversitesine bağlı her 
fakOlte ile her y(lksek mektepte bl- ~ 

d 
..... spo. 

yur u olacak, fak(iltelerde yurt b k 
aş .anı 

:fakOite dekanı ve Üniversiteye bağlı 

22 ,_ Mektep spor yurtlan içinde yük
sek kabillyet gösteren ve uygun vasıflan 
taşıyan bazı talebelerin temslll maçlara 
iştiraklerine ve bu gibllerin husust prog
ramlarla yetJştırllmelerfne küme başkanı 
ile mıntaka beden terbiyesi mildilrflnfüı 
müşterek teklificrl üzerine valiler tara
fından mOsaade edilecektir. 

Üniversite ve yüksek mektep talebesi 
için bu müsaadeyi Maarif Vekili verecek
tir. 

23 - Unıverslte ve y{lksek mektepleT"
deki talebenin su ve atlı spor ŞUbelerl ic:in 
Beden Terbiyesi teşkildtının sivil klüp.. 
!erinden lisans nlmalanna Mnarl! Vekili 
müsaade edccekUr. 

Bütün Suriyede Fransanm bu si
yasetine karşı şiddetli bir hiddet ve 
asabiyet gösterilmektedir. Bununl.:ı 

beraber Cümhuneisi bazı siyasiler
le konuşmağa başlamıştır. Faknt 
milli blok mensuplarının çoğu Cüm
hurreisile konuşmağı kabul etme
mektedirler. 

Dün de nümayi,ler oldu 
Dr. Şehbender taraftarı müfrit

lerle istifa eden Başvekil C~mil 
Mardam taraftarı olan mutedil nas
yonalistler dün kabinenin istifası do
layısile nümayiş yapmışlardır. -r.:ü
mayiş esnasında müsademeler olmuş 
ve polis Cemil Mardamın otomo
bilinin etrafını alan nümayişçileri 
dağıtmak mecburiyetinde kalmış
tır. Polis, müfritler birliğinin bina
sına nasyonalistler tarafından taar
ruz edildiği esnada bir kere d<ıha 

Azana1 Madride dönmüyor da Kont Cianonun İngiltere sefiri- mekteplerde mektep müdilrü spor yurdu
nun başkanı olacaklardır. 

Bu şekil bir Balkan Federas -
yonu olamaz• mı? 

Balkan devletlerinin siyasi men 
faatleri müşterektir. İktısadi men
faatleri rasındn büyük bir ahenk 
vardır. Balkan milletleri birbirle
rine derin sevgi duygulariyle bağ
lıdır. Yani bir federasyon için la
zım olan bütün unsurlar mevcut -
tur. 

Diğer taraftan, İspanya Cürnhur- ne teminat verdiğini söylemiştir. 
reisi Azanayn Madritten, Başvekil Bu beyanat üzerine amele me -
Negrlnden yeni bir davet telgrafı buslardan Mister Henderson §U su
gelmiştir. Azana, verdiği cevapta, ali sormuştur: 
mütareke akdi lehinde olduğunu te- "- İtalyanın bu tahşidatı İngiliz
yit etmiş, mukabclei bilmisil yapıl- İtalyan anlaşmasına muhalif değil 
mıyacnğına dair Frariko tarafından mi? İngiltere bu bahaneyi kabul e
teminat verildiği takdirde istifaya diyor mu? Fransızlar değil, İtalyan
hazır olduğunu bildirmiştir. lar tehdit vaziyeti almış bulunuyor-

. Üniversiteye bağlı fakültelerin tesbit et_ 
tıği yurtlar bir küme vücurte getirecekler 
ve Üniversite rektörü bu kilmenln reı~ı 
olacaktır. Üniversite küm""I d ;.; d " 
d ğ "" • oı;ru an 

o ruya Maarif Vekliletine bağlı olacak. 
tır. 

21 - Bu mıntakat'la mevrut aı:kerl ve 
slvll yurt ve yuvalarda mevcut öğretmen
ler ihtisasa tanllôk eden hususlarda biri
blrlerlne miltekabllen yardım ve bfrlbh'le_ 
rinfn sahn ve levazımından istifade ede
ceklerdir. 

Balkan devletleri ara"sındaki an
laşmayı kendi aleyhinde bir teşek
kül zanneden Bulgaristan da böy
le bir federasyona memnuniyetle 
girebilecek vaziyettedir. Çünkü o 
vakit hudud tashihi, emniyet mese 
lesi kalmayacaktır. 

Yugoslavya, Rumanya, Bulga -
ristan, Yunanistan ve Türkiyeyi i
çine alan bir Balkan federasyonu 
Avrupanın cenubu şarkisinde yet
miş milyonluk muazzam bir blok 
vücude getirir. Böyle bir blok 
haklarına hürmet ettirmekte, güç
lük çekmez. Böyle bir kuvvete 
göz koyacak yabancı bir devlet 
hayli düşünmeğe mecbur olur. 

Böyle bir kuvvet Akdeniz mu
vazen~sinde de mühim bir rol oy
nayabilir. O vakit Akdenizde men-
ıııu:Lı Ul(UJ UeYU: l."J.Ç'.l uu uıun."' .... ..., 

saba katmağa mecbur oluilar. 
Bir Balkan federasyonunun 

Balkan milletlerine temin edece -
ği kuvvet, hürriyet ve istiklal bu 
fikrin üzerinde işlemeyi icabetti -
recek kadar mühimdir. 

Onun için soruyoruz: Bir Bal
kan federasyonu yapamaz mıyız? 

Sanayi Birliiji Kongresi 
21.1.939 tarihinde toplanacak o

lan İstanbul milli sanayi birliği kon
gresi ekseriyet olmadığından 28.2.939 
salı günü saat on beşe tehir edilmiş
tir. ·Kongrede: Senelik mesai rapo
ru, senelik hesap raporu, nizamna -
menin bazı ahkamında 2312 sayılı 

kanuna göre yapılncak tndilfıt mü -
zakere edilecektir. 

Bütün İngiliz ve Fransız gaz2telc- lar, hükumet bunun farkında mı?,, 
ri bu mesele ile meşguldür. Taymisin Butler, verdiği cevapta bu yüz _ 
siyasi muharririne göre, Frankonun den İngiliz - İtalyan anlaşmasının bo 
müsamaha göstereceği biricik nokta zulmadığını söyledikten sonra hal _ 
siyasi mücrimlere aittir. Umumiyet- yanın Libyadaki kuvvetlerini art _ 
le muhafazakar İngiliz gazeteleri tırmakla anlaşma sırasındaki vazi _ 
Frankonun hemen tanınması lehin- yeti iade ettiğini söylemiştir. 
d_edir. Fakat liberal gazetelerin neş
rıyatından anlaşıldığrna göre Fran
sanın Fransız mümessili Berard u
mumi af ve yabancı gönüllülerin 
çekilmesi esasına dayanan bir barış 
tE>minine çalışıyor. Bu gazetelere gö
re Frankodan kati teminat almadan 
oı!un hükumetini tanımak doğru de
ğildir. Halbuki Fransız mahafiline 
gere Berard Burgosta yaptığı te
n.aslardan bahsederken bunlann an
cak iyi bir intıba bıraktığını söyle
mekle iktifa etmiştir. Bazı siyasi 
müşahedelere göre Berardın Burgo
su ziyareti hariçte sanıldığı derecede 
ıı.lAlu• a ... lr!>YoC>]annH>>ntdrr. F~-.aı:Pn 
Frankonun hariciye nazın Jordona-
mr. Barselonaya gidip Franko ile 
görüşmesi Berard ile yaptığı temas
ları kesmiş ve bu da Fransız mümes
silinin İngiliz ajanile goruşmesıne 
imkan vermiştir. Fransız gazeteleri 
Berardın memuriyeti üzerinde umu
miyetle nikbindir. 1ngiliz mahafili de 
bu nikbinliğe iştirak etmekte ve 
hafta sonundan evvel Frnnkonun ta
nınmış olacağtnı söylemektedir. 

Fransız kabinesi toplanı)':>r 
Diğer taraftan Frnnkonun yeni 

bir kabine hazırladığı haber veril
mektedir. Yeni kabinede Franko baş 
vekruetten kaym biraderi Scrrano 
Sunner lehine feragat edecek ve ka· 
binede mühim tndilfıt yapacaktır. 
Hariciyeye meslekten yetişme bi.-

Badogliyo Trabluıa gitti 

Bugün Romadan haber verildiği
ne göre mareşal Badoglio, İtalyan şi
mal Afrikasının müdafaasına ait hu
susi bir memuryietle Trablusa hare
ket etmiş ve muvasalat etmiştir. 

Alman gazeteleri bu hadiseyi e
hemmiyetle kaydetmekte ve İtalya
nın Afrikadaki kıtalarını takviyeye 
devam ihtimalinden bahsetmektedir. 

Bu gazeteler, İtnlyanın ·Afrjkada 
ani bir hücuma maruz bulunmak is
temediğini ilave ediyorlar. 

Mısır ve Filistinde bir teftiş se -
v.11ha.t.i_ynnıın.. fnQ'..iltr.re erkanı .harbiye re ısı Lorcl ""Goret ongun ~o ıngu tere 
kralı tarafından kabul edilmiştir. 

Bugün Tunustan verilen haber -
lere göre İtalyan konsoloshanesinin 
muhaceret işleriyle meşgul olan me
muru casusluk töhmetiyle tevkü o -
lunduğu gibi aynca on beş İtalyan 
tevkif edilmişlerdir. 

diplomat getirilecektir. 
Yarın toplanacak olan Fransız 

kabinesi Berardın • avdetine kadar 
toplantısını geciktirmiştir. Bonnet, 
bugün Fransanın Londra sefiri Cor
bin'i kabul etmiştir. İspanya Cüm
hurreisi Az.anayı Madride dönmek 
üzere ikna için Parise giden devlet 
na:ı:m M. Giral Parise muvasalat et
miştir. 

AKA GÜNDÜZ TEFRIE<A No. 46 
=. O sizin altınlığınız Bayım. 

* Sonbahar gelince bu hayattan da bıktı. Kış yak-
laştıkça kazancı artıyordu. Yine ihtiyar madamla 
baş başa kaldı. Fındık Elcni, Meli'ye eşit bir Ha
nım bulup kapılanmıştı. Rahatı iyi imiş. O hanımı
na değil, adeta hanımı ona hizmet ediyormuş. Ara
da bir uğradıkça; nçık hikayeler yazan bir muhar
rir için pek zengin mevzular olabilecek şeyler an
latırdı. Yeni hanımına bakılırsa, Meli zemzemle 
yıkanmış· gibidir. 

Bir akşam ta Abdülhamit devrindenbcrl ahbnbı 
olan madam güzel Atinanın evine uğradı. Çok za
man vardı ki bir bonsuvar dememişti. Yaradılışın. 
da kibar ve şen olan madam bırakmadı. Bir çakıntı 
fılemclği kurdu. Vurgun bir aralık dostluğa güve
nerek sordu: 

- Yahu, madamcığım! Şunun şurasında otuz 
beş yıldır ki bu evde yaşıyorsun. Gözünün üstünde. 
kaşın var diyen yok. Hjç kimse sana ilişmez. Bu
nun sırrı, hikıpeti nedir? 

- Bu da söz mi.i Bay Vurgun? Insan namusiylc 
çaltşıp yaşadıktan sonra niçin ilişsinler? Ben ta
nınmamı~ bir kimse değilim ki, bütün dünya beni 
tanır, sever. Kimseye fenalığım yok. Çak bakalım! 
(Ahenkle) Bir gelir insan cihana durma çak! 
Altın bileziklerini şakırdatarak uzattığı dolu ka

deh birdenbire yere düştü ve kadeh kırılmadı. Ma
damın yü%Ü sapsan kesildi 

- Aldırma madam, üstüme dökülmedi. 
- Hayır Bayım! Bunda bir uğursuzluk var. 

Korkarım başıma bir bela ... 
- Hayra yor hayra! Kötü şeyler düşünme. Sen 

herkese iyilik ediyorsun, hiç üzülme. Şu altın bi
leziklerini şakırdata şakırdata bir daha sun baka
yım. 

. . . o gece geçirdiği saatlerden çok memnun ol
du. Biltün elemleri, ıztıraplariyle beraber, dünya
yı da unutmuştu. Bir küçiık dosttan bulamadığı te
selliyi bir geçkin Atina'nın gizlisiz, kapaklısız ah
baplığında bulmuştu. 

Fakat bu hareketi doğru muydu? Adam sen de 
bir defa deyip geçseydi doğru olabilirdi. Elemi ve 
hayatı unutturuyor diye kürekleri akıntıya salı
vermek bir feliıket olabilirdi. Bunun farkındaydı. 
Mesafesini ölçemediği bir yerde bir uçurumun bu
lunduğunu inkar edemiyordu. Bu uçurumun kena
rına ne vakit varacak ve içine..... Adam sen de! 
Bir gelir insan cihana durma çak! Çak, unut her 
şeyi giderayak? 

Nazhnın Hıçkırıkları 
Vurgun, Nazlı'nın gönderdiği mektubu bir kaç 

dakika elinde tuttu. Okumakla okumamak araı.,n
da içini acıtan bir tereddi.ide düşmüştü. Ya sinir

le:ııini bozacak bir şey varsa, ya yoksa. 
- Madam! Gel buraya. Bak, elimdeki şu mek

tubu gördün ya, sana bir şey soracnğun: Ben bu 

müdahale etmeğe mecbur olmuştur. 9 - Ünfvcrsıte mOesseselerlne dahil 
biltün askeri talebe ayrı bir yurt teşkil e
derek Univcrsfteye b:ığlı olacaklardır. 

ıo - fstanbuldakf diğer Ünlversite hn
riclndekf yüksek mekteplerin yurtlan da 
Üniversite gruplannn dahil olacaklardır. 

11 - Mekteplerde muallimlcrden birisi 
mektep müdilrünOn inhası Ozerine ba~ 
kaptan tayin olunncnktır. 

Balkan Konseyi 
Halepte dün birçok dükanlar ka

panmış ve talebe I]ÜJrucyiş yapmış 
ise de hiçbir hadise kaydedilememiş
tir. (Baıı 1 incide ) 

ya matbuat komitesi reisine tevdi 
ettiğini bildirmiştir. 

Hamada çarşılar knpanrruştır. Ce
belid ürüzde sükunet hüküm sür
mektedir. 

12 - Bir mektebin bütan talebesi mek
tebin spor yurduna girmeğe ve sıhhi İna
nli olmıyanlar, bütün spor !naliyetine gir. 
meğe mezun olacaklardır. 

Bundan sonra intihap edilen si
yasi teknik ve kültürel komisyonlar 
mesailerine başlamışlardır. Şehbender, Havas ajansnun mu

habirine ~itaraf ve kuvvetli şahsi
yetlerden mürekkep bitaraf bir ka· 
bine teşekkül etmesini arzu ettiğini 
ve bu sayede vaziyetin istikrarına in
tizaren muvakkat bir sureti tevslye 
bulunmuş olacağını söylemiştir. An
cak milli paktın tatblkına imkan ve-
ren bir muahedenin akdi suretiyle 
Fransız - Suriye münasebetleri ta
vazzuh ettikten sonra vaziyette bir 
istikrar hasıl olabilecektir. 

13 - Talebe yalnız kendi mOessesesi 
içinde bulunan mektep spor yurduna gire
bilecek, tııtlllerde başkn bir yere gittiği 
takdirde oradaki mektep spor yurtlarına 
muvakkat olarak dahil olabfleccltlerdir. 
Bu talebeler, bu spor yurtlnnnın resmi 
milsabakalanna iştirak edemfyeceklerdir. 

Prapaganda ve matbuat, Nazın 

Kapka otelinde Balkan matbuat mü
messilleri şeref ine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

l4 - Muhtelif mekteplerde kız talebe 
spor yurtlarına Aza olacaklar ve kızlara 

mahsus spor takımlarına girebilecekler
dir. 

15 - Ktz ve erkek talebe nrMında her 
hııngi bir &ekllde toplu veya tek spor 
müsabakası yııpılmıyııc::ıktır. 

Bu ziyafette matbuat nazınndan 
başka Yunanistan, Yugoslavya ve 
Türkiye murahhasları tarafından nu 
tuklar söylenmiş ve Balkan matbua
tının müşterek gayeye varmak için 
sarfettiği emekler ve yaptığı biz • 
metler birer birer tetkikten geçirJl
miştir. 

Mınrda endİfe rJar 
Mısır matbuatı Suriye meselesile 

fevkalade alakadar olmakta VI! u
zun makaleler neşretmektedir. Suri
yedeki değişiklikler Mısır gazeteleri 
tarafından derin bir endişe ile takip 
olunmaktadır. "Umumiyetle hilküm 

16 - Erkek talebenin yapacağı sporlar: Bugünkü ziyaretler 
A - Mecburi kısım: 
1 - Atletizm,~ - Hendbol ve volevbol 

3 - Yüzme, 4 - Yür<ıyfiş, 5 - f z~ilik: 
&- Müsait iklimde dağcılık ve kayakçı. 

lıka L "'1'Wt\~1~m~ 

Yann Başvekil muavini Arman 
Kalinesku Hariciye Nezaretinde bü
yük bir öğle ziyafeti verecektir. Ay
ni gün akşamı da Yunan sefaretha-. - . . .. "_.. __ ..... ----......... _..._ 

tibüğünk1f.sti:setliılCieğiŞtf rn;e'aT
ği takdirde Suriye Cümhuriyetinin 
yakında ortadan kalkacağı merke
zindedir. 

1 - Futbol, 2 - Güreş ve boks, S -
Bisiklet, motosiklet, 4 - Tenis, 5 - Es
krim, 6 - Yelken ve kilrek, 7 - Ağır 

Aletli jimnastik. 8 - Japon gı1reşi. 

ziyafetten sonra da Kral sarayında 

Kız talebe bunlardan A kısmındaki şu
belerinin faaliyetlerine ve B ktsmımn te
nis, eskrfm, lrllrek ve kııynk ŞUbclerlne iş
tirak edeceklerdir. 

verilecek konsere gidilecek Kral 
Karo! konser sırnsında Hariciye Na
zıriylc konuşacaktır. 

RlitURJJJ JISIHIEfJ MWl 
17 - Mektepler kendi aralarında husu

s! ve her st'ne mektepler birinclllğl namı 
altında rC$1ll1 miisabaknlar yapacakla~dır. 
Mıntnkn blrlncfleri Ankarııda toplanarak 
mektepler b!rinrls!ni seçeceklerdir. 

18 - Orta mektepler ve kız tale"beler 
bu müsabakalara iştirak etmiy~klerdir. 

l9 - RC5m1 ve husust bütan mektep ta. 
lebeleri hnrlcteki klOplerc giremiyecek-
!erdir. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

20 - Mektep. spor yurtlan ile Be-len 
Terbiyesi teşkJl!ıtına dnhll sivil klilpler 
vilAyet, Maarif müdarıoı:n ile mıntnka 
beden terbiyesi müdilrlOğü orasındaki an-

Nevralii. kırıkhli, ve bütün ağ-rllarınızi derfial lieser. 
M1BiS icabında günde 3 ka§e ahnabilir. •• 

mektubu okuyayım mı okumıyayım mı? Hiç dii
~nmcden çabuk söyle! 

- A! Beyefendi, fal yasaktır bilmorsun? 
- Gülüp durma, cevap ver! 
- Erkekten mi gelor, dişiden mi? 
- Bir Bayandan? 
- l\.leli'den geliyorsa yırt at. Nazlı'dan geldl 

lsc sonunadak oku! Hem bir kaç defa oku ki, azıcık 
ferah bulasın. 

- Sen onu seviyorsun ama o bana fena bir oyun 
etti. 

- Kadının fendi erkeği yendi demişler, böyle 
bir oyuna duştü isen hiç karşı dururum sanma, ye
nilirsin. 

Mektubu okumağa başladı: 
(Eski hocam, 
(llk haftalar sona karşı kinle karışık bir hiddet 

;fuydum. Bu duygum yavaş yavaş geçti. Yerine hi
cap ve azap geldi. IIicnp sana karşı değil. Babama, 
anneme, ve arkadaşıma karşı. Çünkü seni onlara 
ıren gibi anlatmıştım. Onlar dn seni benim kadar 
sevmişlerdi. Fakat sen, sen gibi çıkmadın. Bam
başka bir inı;an olarak göründün. Bunu istiyerek 
böyle yaptığına hükmediyorum. Onların gözlerine 
bakamıyordum. Sanıyorum ki bakarsam gözlerinde 
§U manayı okuyacnğım: 

_ Yanmış kibrit kız! Daha ne umuyorsun? Kül 
tablasına atıldın işte. Halbuki sen bizi de bütün 
gönüllerltniz ve isteklerimizle bir gayeye sürükle
miştin: Onunla mantıki, normal bir yuva kurmak 
gayesine ... Bak o ne yaptı? Bir Meli bir Nazlı'yı 
parçaladı. Bir karga bir şahini parçalar mı? 
Aı;ap duyuyorum; çünkü: Onların bana verdiği 

büyük serbestiyi iyi kullanamadım. Sana bir ro
mantik yolla ulaşmak istedim. Oteki tanıdıkların
dan başka birisi olduğumu anlatmak hulyasına ka
pıldım. Bilemedim ki son zamanlarda anormal bir 
adam kesildin. 

Neye evimize o kadar iyi gledin de, - kötü de
miyeceğim - alevli gittin? Babamın hürmeti, an
nemin sevgisi, benim duygularım, ve arkadaşımın 

sevinçleri gücüne mi gitti? Senin b"--= -
sürmediğini biliyorum, bundan Ze'Vk ır aile hnyatı 
raber gizli bir hasretin olduğunu d nlınakla be-

a sen ··ı. 
tin. lşte bu bana cesaret Vermişti. H . s~y ~m~ 
mek ve hayallerimi hakikate di asretını dındır-

er rnıek d 
kapıldım. sev asına 

Benim hayalim ve karanın su d • 
güvenmemek, kendimden ileri~ b~ .u: Yaşıtlarıma 
Senden önce böyle birisini a ırısıne eş olmak. 

ranıadıın d k 1 olur. Aradım, ancak seni buldu B .. .. eme ya an 
nuşur, düşünürdük: Hayatını n:ıl utu~ evcek ko
ğiz? Seni nasıl yeni bir gençli c tn?zını edece
yeni bir verimliliğe teşvik ed!' .Y~nı bir hayata, 
tasavvur ettigınv• hald b" " ğiz. Yıllardanberi 

e ır turl'" b v 

büyük eserine nasıl başlatacağız">u aşlı~am~d~~n 
degil, beş kişinin saadetine k · Sen bır kışının 
larca alıştığın adeta ik" i aynak olacaktın. Yıl-

' ınc huy edind'V• b 
luktan kurtulman için büt" ıgın aşı boş-
miliklerine peygamber sabun hırçınlıklanna, acc

rından ·· t ·· b" göz yumacaktık. o kadar k' .. us un ır sabırla 
ı bir gun Mel"' b. k 

mektubu yazmağa kalkı~ d 1 ye ır aş 
k . • - ....,ay ın kağıdını ben vere-

ce tım, o kagıdı sen yazacakt 
Sen bu kadar bizden ın ve zarfını da ben ..• 

olmu..+un bu k d · · · işlemiştin. "• • n ar ıçımıze 

Bunları sana neye yazıyonı ., z nı. 
aman çabuk geçiyor ve sen . . 

sun. İstersen danı. Ben bir de!gıttikçe yıpranıyor-
mecburum. Sen günden g·· h a daha söylemeğe 

une arap olu eski hocam. Sen ikramiye düşmü h. yorsun 
delikanlı çılgınlığile yaşama~ cab ıl ve görgüsüz bir 
miyorum, acımıyorum d a aş~adın. Oğüt ver-

' sa ece senı, sa d"' d .. mek istiyorum. Egv er b d b.' na on ur-un a ıraz . 
kalbime bağışla. Bu bir ç k egoızma varsa, 
herkesin Vurgun'u oldugv 

0 ta sende var. Sen, 
unu unutarak k d" V gun'un olmasını istiyorsun. G .. en ı ur-

ve yürek edinmiş adam meml ukze~ sanatlerde yer 
· · e etın adamıdır b 

şıncı, onuncu derecede kendisinindir. • e-

Bunlan sana şunun için yazıyorum. 

(Devamı var) 



Yakan Tarihin En EsrarBı Çelhıresn: 

ilk Tanıyan "Çorbacı,, Oldu 
Yaşından Umulmıyan 

ve Olduğu Yerden 
Çeviklikle Tüfeğini Kapmış 
Derhal Ateşe Başlamıştı 

O gün de güneş tepemize di -
kilmiş, fakat beklediğimiz görün
memişti. Üzüntüden sırsıklam ter
lemiştim. Başım sersemlemiş, uy
kusuzluktan tenbelleşmiştiın. He
men hemen kendimden geçiyor, 
gözlerimi yumuyordum. Tam o 
sırada arkadaşlardan Kardeşko 

Hasanın dik sesi bir vızıltı gibi 
kulağıma erişti. 

- Çocuklar, Hasan pehlivan 
geliyor. İnşallah hayırlı bir ha -
ber var. 

Lastik bir top gibi sıçradım ye
rimden. Koşa koşa yanımıza ge -
len Hasan pehlivan uzun bir ne
fes aldıktan sonra manalı bir gü
lümseme ile: 

- Sadık baba, dedi Jandarma 
zabiti Ömer Beyin selamı var sa

na. Beklediğin misaf'ırler, araba 

ile Kısıklıdan biraz evvel geçmiş

ler. 

Ne üzüntüm, ne de uykum kal

mıştı. Dudullu köyünden bize doğ

ru uzanan şoseye ?k müddet bak

mış, yapılacak işin son tedbirlerini 

de zihnimde kararlamıştım. Mutat 

işaretleri tekrarladıktan sonra ha

zırlığa başlamıştım. Kardeşko Ha
san ile Bo~ Nuri ve Tayyıbı ~ 
nin sağındaki fundalıklara, İbra- . 

hiın pehlivan ile Tahir ve Şakiri 

soldaki taşlıklara koymuş ve Mev-
lılt pehlivan ile Ali, Haydar, veli 
ve Afyonlu Aliyi de yanımda alı
k~.rnndnm TJ7sınd1i7ımı"! verlerde. 
göz er ~ede, eller ktiklerde bek-
liyorduk. 

B izi hayn ezlp üzdükten son
ra kiryelerin iki atlı arabası 

görünmüştü ve nihayet pmumu
:run içine de gimıişti Bir yaylım 

ateşi ile, bir çırpıda hepsinin işini 

bitirmeyi, kahbece bir hareket say
dığımız için ayağa kalktım ve ses

lendim. Kendilerine müdafı.a za

lllan ve imkanını da ba~lamak 

SUretiyle Türklüğümüzü, mertliği
tnizi g&terdim. 

Beni ilk gören, tanıyan Araba
nm sahibi Paşaköylü İstelyanos 

çorbacı olmuştu. Yaşından umul
mıyaıı bir çeviklikle tü!eğiııi kapa
rak atlamıştı. Olduğu yerde di% 

çi>kerek ~ başlamıştı. Millti 
bptaıı ne arkadaşlan d:ı biribiri 

ardına sıçnyarak şosenin kenar 

hendeklerine girmişler, üzerimize 

eçtlkları şiddetli mr ateşle işe gi· 

rişmişlerdi Aramızda on metrelik 
bir mesafe bile yoktu. Fazla takır

dı çıkarmamak, Çamlı<:a ve Dudul

luda bulunan düşman krtalarını a

yaklandırmamak için, arkadaşla

rım seyrek at~e bu habisleri oya

lıyordu. Fazla duramadmı, bulun

duğum yerden hemen :fırladım ve 

kiryeleri nsokulduğu hendeğe 

bir çarpma bomba yolladım. Bom

bayı tam ortalarına düşürmüştüm. 

Çok hırçın bir ses çıkararak patlı

yan bombam Millri kaptanı beş 

metre geriye atmış, arkadaş1arını 

da birer taş parçası gibi etrafa fır

latmıştı. 

Hepsi de layık oldukları cezayı 

bulmuşlar, ahret yolunu tutumuş.

lardı. Türk köylüsünü aylard~nbe

ri insafsızca boğazlıyan bu haydut

lar ölüm ihtılaçları içinde kıvra

nırken biz de sevinç içinde çırpı

narak Sultan Çüliği yoluna ko

yulmuştuk. 

Koruya yaklaştığımız zaman, tü

feğimi, fişekliğimi Taşdelende bir

leşmek üzere ayrıldığım arkadaş

larımla yolladım. Tabancamı koy-

numa bir bombayı da cebime 
soktum. Caddenin kenarında, su 
fıçılarına pul yapıştıran bele<liye 
memuru Hafız Lutfinin kulübesi
ne sokuldum. Maksadım çekilece
ceğim istikamet hakkında Hafız 

Lıltfi ile bizim "Kosoy,, a bir ha
ber göndermek, gözü açık ve ku
lağı delile bulunmasını tenblhlet
mek idi. 

K ulü~ede oturuy~r, H~fı~ Lıltfinın, fevkalade bır iltram 
olarak eliyle pişiTip verdiği kahve
yi içiyor, Kosoy'la görüşeceği şey
leri söylüyordum. O sırada Dudul
lu yolundan Üsküdar jandarma ta
buru kumandam binbaşı Remzi B. 
in tek atlı arabası göründü, birkaç 
dakika sonra da kulübenin öntln
de durdu. Binbaşı Remzi Bey te
laşlı ve biraz da endişeli idi. Beni 
görünce: 

- Sadık. dedi. Kirazlıdere sır

tında Paşaköylüleri vurmuşlar. 

İçlerinde, İngilizlerin adamı olan 

(Milki) de var. Araba ile gelirken 

rastladık. Yaverim Salih Beyi ora

da bıraktım. İşin varsa da yoksa 
da, karakol çavuşunu gönderinciye 
kadar, git, orada bulunuver biraz 
kuzum kardeşim. 

Binbaşı Remzi Beyin anlattıkla

rını büyük bir soğukkanlılık ile, 

kendimi biraz da hayret etmiş gibi 

göstererek dinledim. Ayağa kal
karken de: 

- ömerlfden yaya geldim Rem
zi Bev. Yü.rüvecek de~l a. dura
cak bile haliın yok. Hatırın için 

gideyim ama, beni uzun müddet 

bekletme orada ha.. 

Dedim ve yola düzüldüm. Hadi

se mahalline vardığım zaman şim

diki Çorum Valisi ve lstanbulun 
eski Polis Müdürü olan Salih Kılı

cı hainlerin kanh cesetleri başında 

buldum. Dikkatle yerlere bakıyor, 

katillere ait rz ve eserler arıyordu. 

Kumandan tarafından kendisine 

yardım için gönderildiğimi söyle
dim. Araştınnıya ben de iştirak 

ettim. Hadisenin failleri gerçek

ten dikkatli ve tedbirli davranmış

lar, hüviyetlerini bulmıya yarıya

cak ortada bir çöp bile bırakma

~lardı. O zamanlar, yaşı gibi 

tecrübesi de çok genç olan Salih 
Kılıç Bey, bu muvaffakıyetsizliğe 

pek üzülmüştü. Artık sıra, cesetle

rin Üzerlerini muayeneye gelmişti 

Başladık, bir domuz leşi gibi iğ

renç görünen Milki kaptanın 

cesedine yaklaştık. Koynundan çı

kan cüzdanında, bir çok kağıtlarla 

Milkiye İstanbul işgal kuvvetleri 

kumandanlığı tarafından verilen 

bir vesika bulunmuştu. Salih Bey 

bu vesika ile kağıtları almış, biraz 

ilerdeki kayalıklara çekilerek tet

kike dalmıştı. Ben de diğer ceset

leri araştırıyordum. Bu esnada, Sa 

lih Beyin bulunduğu yerle benim 

aramda yatmakta olan İstelyano

sun kımıldandığını, eliyle beni göıs 

tererek kısık sesle mırıldandığını 

görmiyeyim mi? .. İt canlı herif, ye
diği dört mavzer meı-misi iki de 

bomba tanesine rağmen hala ge

bermemiş, beni Salih Beye ispi

yonlam1ya uğraşıyordu. Yavaşça 

yanına yaklaştım. Kendi tüfeğinin 

harbisini göğsündeki yaralarından 

birine soktum. Soluğu ile beraber 

sesini kestim. 

B u habisin işaretlerini, mırıl
tılarını ve benim yaptığım 

son marüeti, Salih Kılıcın sezinle

yip sezinlemediğini pek farkede

medim. O, elindeki vesikalan tetkik 

le meşıal oluyor ıibl görünüyor, 

ben de diğer cesetlerin Üzerlerini 
araştır:mıya devam ediyordum. ı 

sırada, binbaşı Remzi Beyın gön
derdiği jandarma çavuşu ile ne
ferler gelmiş, beni bu sıkıntılı va
ziyetten kurtarmıştı. 

Bu teşebbüsum Paşaköylüleri a
damakıllı sindirmiş, milli bir kah
raman saydıkları I\tilki kaptanla
rını havarileri ile beraber ortadan 
kaldırmıştı. Fakat işgal kuvvetle
rini ayaklandırmış, zabitlerini ve 
kumandanlarını fena halde gazap· 
!andırmıştı. Alemdağında bizim 
için gezecek, korunacak yer kal
mamıştı. Takip müirezelerile yap
tığım bir ilci ehemmiyetsiz çarpış· 
madan sonra Arnavutköyü istika
metine çekilmiştim. 

Fakat, oralarda çok durmamış, 
yine Polonez köyü yoluyla Tasde
len civarına sokulmuştuk. Gün· 
düzleri saklanıyorduk. Geceleri de 
taraf taraf yolları bağlıyor, hainle
ri avlıyorduk. Bir ay kadar devam 

eden bu mevzii çalışmamızla A

lemdağı havalisinden Rum eşkıya
larının ayaklarını kesmiş ve koy
lere, köylülere güvenlik temin et
ıniştilt. ...... ~ ) (Devamı var 

Mide bozukluğunu geçirmek, 
şüphesiz, hekim işidir. tikin, bo
zukluk nereden geliyor? Mide, 
kendisinde bir hastalıktan yahut 
yemek tarzında bir kabahatten 
bozulabillrse de. pek ı;;ok defa 
ba~ka bir uzuvda bulunan hasta
lık tesirile bozulur. Bu sebebi bul
mak ta haylice uzun bir iştir. Son· 
ra mide bozukluğunun şeklini an
lamak lazım. Bu da ancak hekim 
muayenesile meydana çıkar. 

Fakat. hekime gidinceye kadar 
yahut hekim hulunamıyan yerler· 
de, mide bozukluğu nereden ge· 
lirse gelsin ve şekli nasıl o1ur~a 
olsun, midesi bozuk olantaTın 
hepsinin bilmeleri Iiizumlu ve Tİ&· 
yet etmeleri faydalı kaideler var· 
dır. Bunların en başında, tabiidir 
ki, vemekler gelir. Vakıa ho'Zuk 
mid'esine dokunacak yemekleri. 
dikkatli bir insan kendi kendisine 
de tayin eder ve tecrübesine gö
re, dokunacağı yemeklerden sakı· 
nır. Bununla kendi tecriibeslnden 
önce, başkalarının tecrübelerin
den de istifade edilebilir. 

Bir ken, midesi bozuk olanlal"ID 
birçoğunda karaciğer de bozuk ol
duğu için yumurta, kakao ve pek 
yağlı yemekler yemekte daima 
ihtiyatlı bulunmak iyi olur. Ba11-
ları süt içmekten bile rahatsız ~
lurlar, o vakit yoğurt tecrübe edı· 
lir. 

Karaciğerde bozukluk bulun· 
masa bile yağlı etler yağlı halık· 
]ar, salçalı ve tavada kızartılmış 
yemekler, pek yağlı hamur isleri! 
ceviz, fındık, yağlı pastalar midıesı 
bozuk olanlara dokunacak şeyler
dir. Bunun gibi katı ve çiğ yemek
ler de dokunur. Salatalar. ordövr 
dediğimiz çerezler, lahana. kuru 
sebzeler ezme halinde değiller;e, 
elma ve armut. - Baharlı ve hi
berli yemekler, turşular, halık 
konserveleri, alkolün her türlü· 
sü, sarap bile, kahvenin ve ı;;ayın 
çoğu, tüfünün btle fazlası - bozuk 
mideyi daha ziyade bozarlar ••. 

Bunlar yasak edildikten ~onn 
ne kalrr, demevinlz. Bakınız, bo
zuk mideve d~kunmıncak dJlha 
ne kadar (ok yemek k~lır: 
Yağı alınmış et suyuna. yahut 

sade suya pirinç veya şehriye çor
bası. İsterseniz unla yahut tapyo· 
ka ile yapılabiltr. - Pek taze yu
murtayı rafadan olarak tecrübe 
etmelidir. Yağda pişmiş yumurta 
dokunur. 

Etlerin yağsrz tarafları, koyun, 
kuzu, dana. sığır eti bile, iskarada 
yahut frrında - salçaSTz - k.ızannış. 
Tavuk etinin bel" tanfı. Hindi, kaz 
etleri yağlı olduklarmdan dokn
•nrlar. Fakat av etleri yaisa o-

HDKAYIE 

KACAKCI 
Yazan: Halikarnas Bahl<çısı 

--==· 
K açakçı idi. Öyle bir hüsnü-

nieytle yalan söyliyebilirdi 
ki, şehirde olaydı darülfı.inundan 

diploma alabilirdi. Boyacının eli gibi 
her boyaya girmiş çıkmıştı. Çok
tan devam eden bir ıdman dolayı
siyle, kestirme yoldan para kapıcı
lıkta bir eşi daha yoktu. Saçlarına 
kır düşürmüş olan, bin bir tehlike
li hayatı, merhamet etmiş. iyi
lik yapmış olduğu adamla -

·-rın onu hep kafese koymuş olma
ları, denizde gö~s ge11miş olduf;u 
fırtınalar, temas ettiği vahşi adam
lar, vaziyetler, manzaralar, hırsız 
Davudu, her tanıdığın en çürük 
ve güvenilmez tanışı, arkadaş

ların en sadık arkadaşı etmışti. 
Maamafih kazılan bir mezbelede 

birdenbire büyük bir elmasa rast 
gelinmesi kabilinden bu vahşı soz
lü adam ayni zamanda tatlı özlüy
dü. Yemede içmede bir aşırılığı 
yoktu. Görüp sezmekte şimşekte11 
hızlı, katlanmakta taş gibi daya
nıklı idi. Onu yaradılış belki iyi bir 
hedefi için yaratmıştı. Fakat içine 
doğduğu hayat, o neyse, onu öyle 

etmişti. 
Herşeyden fenalık göre göre ka-

inata karşı, hınçlı bir kitlenişle 
"nah sana!,, dermiş gibi yumruk
lanan yüreği, ancak üç kızına ma
vi gökler kadar açıktı. Anası yara
dılış, ancak bu yoldan, yavrusuna 
koynundaki merhamet sütünü, ka
na kana emdiriyordu. Fakat hele 

tursa ve bayatlamamak şarti1e, 
dokunmazlar. Etlerin haslama o
lanlarının da dokunmalarına bir 
sebep yo)dur. 

Bahkların yağsız olanları, deri
sini yememek sartile, hastama ya
hut ıskarada kızarmış. Ozreine li
mon sıkınca, insana midesi bozuk 
olduğunu bile unutturacak, ' nefis 
yemektir. 

Ta7.e sebzeler de sade suya has
lanarak yenileceği zaman Üzerine 
biraz tereyağı ilave edilince do
kunmazlar. Patetesle taneli kuru 
seh7:elerin püreleri de öyle ... 

.Hamur işleri. pek az yağh, daha 
iyısi tereynğla pi iri1miş olunca, 
hem insanı pek iyi hesle:r, hem de 
bozuk midelere hile dokunmaz
lar. Hamur tatlıları da az yağlı, 
yahut hiç yağsız olunca. dokun
masına sehep yoktur. Süt yalnız 
içilince dokunsa da sütlac dokun
maz. I\fahaIIebi de öyle. Yumurta 
da yalnız olarak dokunduğu hal
de mahallehiye kan~arak onu kr~
ma ekHne getirince dokunma7. 
Buna limon yai'lut vanilya katma
ğa bir mani yoktur. 

Makarna dokunmaz. fakat kı.v
mnh yahut fırmda kızarmış değil. 
h'isi, yanm saat kaynar su içlnde 
ha ]andıktan sonra iyice siizmcli 
ve sıcak sıcak sofra iizerine ı:teti
rildi~ vakit iizerlne hlra7. clğ te
reyağı koyarak onu kendi haline 
erimeğe bırakmalı. ister:;enlz iize
rine biraz da beyaz peynir il:iYe 
edebilirsiniz. 
Kaşar peyniri ve katı Frenk 

peynirleri bozuk midelere ı;;ok rlo· 
kunurlar. 
Yemişler de çiğ' yenilince doku

nurlar. Külde pi miş yahut suda 
haşlanmış, daha iyisi ho af, hafif 
komposto, yahut marmelat şek
linde yemelidir. Yalnız portakalı 
çiğ olarak tecrübe edebilirsiniz. 
Dokunmazsa, afiyet olsun... Bal 
ve reı;;eller bozuk midelerden bazı
lanna dokunurlar, midede yanma 
hasıl ederler. 

Ekmek, boruk midelerin hep'>i· 
ne dokunur, hele ekmeğin t~i. Ek
mek yerine anasonlu gevrek ~iye· 
bilirseniz onu tercih etmeUsiniz. 
Ondan ho$1anmazsanız, yahut bu
lamazsanız ancak kızarmış ekm~k. 
ondan da mümkün olduğu kadar 
az yemek şartile ... 

Bu yemeklerin hepsini, tabi!, 
iyi ve çok çiğnemelidir. Mide bl-r
çoklannda yemekleri iyi çiğneme
mekten ve acele yemekten, bozu
lur. 

İı;;ecek şey, yalnız su. Mad.-n 
suyunu da, hekime sormadım, 
kendi kendine içmek bozuk mide 
için dofnı değildir. Mide ekşisi za
ten n ise bozukluğu ezbere bilir. 

bir buradan da kesilsin, tayfun, 
tornad, kasırga, ana kaplanın sal
dırışı, bu adamın çıldıran atılışına 
kıyas, solda sıfır kalırdı. 

Kaçakçılıkla para yapmıya kal
kışması tuhaf görünmesin, milyon
lar kıvırmıya savaştığı yoktu. Kız
larını geçindirmiye, onlnra cihaz 
ve saadet temin etmiye uğraşıyor
du. İşte bundan dolayı denizde 
rast geldiğinden koparır, kopara
mıyacnğını aklı kesince yan çizer
di. Böylece, derya üzerinde kürek 
çekerek, sulu, ve tozlu işini görür
dü. 

Kaçakçılık ettiği zaman kaçır
dığı şeker kahve, pirinç ve kadın
ların klasik ihtiyaçlarından, dan-
'\.,\e.., t>ı:>~ \u-vırrruu~ "-<.iin ~·~· .. ü ,. 

me, düzgün gibi şeylerdi. Hali ada
lara, balığa gideri balıkçı arkadaş
larına baznn pirincin, kahvenin, ö
teberinin hangi mağarada gizli ol
duğunu bildirir, onlara "için, ye
yin, keyfinize bakın., derdL 

İşte bu kadar işlerin hepsini, yıl
dız gibi lekesiz, çiy damlası gibi 
saf bildiği üç güzel kızı hatırı için 
görüyordu. ÇeHk gibi keskin ve 
sert sesiyle, onlara çiçek gibi ha
fif sözler söylerdi. Bu itibarla ba
baların en babacanı idi 

* 
.,. .. ,:ı:ptf ... 

A ylarca ayrılıktan sonra, be
yaz yelkeni sıcak Egenin 

derin gecesine en ziyade yaraşan 
ay ışığında kayıyordu. Tenha kıyı
daki evine doğru prova çevirmişti. 
Yuvasına dönen kuş gibi heyecan

daydı . 
Tan yeri yaprak yaprak açılan 

gonca gi:bi gülümsemeler~e uya~
dL Yeni doğan gün sankı yeryu
zünde hiçbir fenalık yokmuş gibi 
gülümsiye gülümsiye yaşamıya ko
yuldu. 

Evi kıyıya bakan bir tepede ya
payalnızdı. Koy kumsalından baş
lıyan yokuş geniş çarklar ederek 
yükselen bir kuş gibi, dolana do
lana ağarıyor; ve bembeyaz eve 
varınca sanki ''hah! evi buldum!,, 
dermiş gibi, evi sarıp, orada dura
kalıyordu. 

O gün kumsala yanaştı. Ornda 
ona cehennem suali soracak güm
rük ve karantine yoktu. İki arka
daşına geminin safrasını ntmlarını, 
tekneyi hemen basmalarını, ten
bih etti. Çünkü ertesi günü tekne
ye ateş verip, maderleri raspa e
decekti. Kendisi ev yolunu tuttu. 

Evine beş altı yüz adım yanaşın
ca durdu . Uzun müddet gurbette 
gezenlerin dönüşte, acı tath, bin
bir çeşit, tuhnf duyguları o
lur. Acnba ölen hastalanan oldu 
mu? ?diye, göreceği gelenler hak
kında insana hem sevgi ve hem en
dişeden doğma bin bir şüphe sal
dırır. Engin yolculuğundan.~ güç
le kısmen unutulan bu duygular, 
insan yüreğini. gerisin geriye ay
larca evve1 ayrılık anında duyu
lan duygulara getirir. 

Davut, uzaktan. ocağının tüt
mekte olduğunu görünce sevindi. 
O, karadan ziyade denizden 
çakardı. Eğer metafizik bileydi, o-

-

cak dumanı fizik hadisesinin al
tında ocağına kibrit suyu dökül
mekte olduğunu kestirir, ve sevi .. 
neceğine tasalanırdı. 

Y okuşu tırmandıkça evceğizi

nin pırıl pırıl parlıyan be
yaz badanasına, evinin yanıbaşm
daki hurma ağacına, portakal a
ğaçlarından salkım salkım sarkan 
altın yemiş1ere bakakaldı. Hatta 
kendi köpeğinin havlayışını tanıdı. 
Fakat daha ziyade yanaşınca, a
ğaçlnrın altında renk renk parlı
yan elbiseler gördü. ~eydi onlar? 
Kulağına cura, dümbelek, darbu
ka sesleri de çalınıyordu. Duydu
ğu bu musiki herhalde demincek 
eve bakarken göklr-in mavilerin
den yüreğine akmış olan mUsild 
değildi. 
Rakı dolu kahve fincanlanmıı 

başına bağdaşmış efeler, tellencfi.. 
rip durduklan sigaralarla duman
lı bir halka teşkil etmişlerdi. İnci 
dizisi gibi, üç kızı da, parmak çat
lata çatlata, ve fink ata ata, ger
dan lora kıra, halkanın dumanmı 
dönen gövdelerile savuran üç per-
vnne olmuşlardı. · 

Davut gördü, ve anladı. Denizin 
derini bazan kararrverir. Onun b&
kışı da zindan kcsildL Sevginin 
kahkahalnrla atılışı ve koyun ko
yuna sarmnş dolaşı. ihtirasta ta 
köpükler kan kokuncıya kadar du
dakların yapışış ve ısırışı hiçbir za
man kinin düşmanlara verdiği son 
boğaz boğaza diş dişe kitleniş ka
dar inatçı olamaz. Dostler ayrıl

mak için birleşirler. Sevgi sadaka
te güler, alay edip geçer. Fakat ha
kilci düşmanlar ta ölüme kadar 
kavuşmuş kalırlar. 

Olacak oldu. Orada toplananla
rın hiç biri diri kalmadı. Davut 
ölmedi. Ölümden kaçtığı için değil 
kaçmadığı için galibn. Bağrında 

artık kimseciği kalmıyan evinin 
eşiğinden yaralı olarak sendeleyip 
çıkmak yalnızlığını duydu. 

G önliındeki o vahşi ıssızlıkla, 
doğmuş olduğu kıyı köyüne 

döndü. Bunca yıldır nerdeydin? 
Ne yaptın gibi sorguları hiç sev
mezdi. Sormakta ısrar edilirse, al
nı kararır, sözleri seyrekleşirdi. 

Davudun yattığı odanın altındaki 
kahvede onun durmamacasına gi
de gele odayı adımdığı duyuluyor
du. Kendisi gözle görülecek suret
te eriyordu. 

Sürüden hiç ayrılmıyan sürü 
hayvanlarında bir hal var

dır. Hassastırlar. Öleceklerini an
layınca, at, inek, koyun her neyse 
mutlakn sürüden ayrılırlar. Uza
ğa, ıssız bir yere giderler. Ornda 
yapaya1mz olarak ölürler. Son iş
kencelerini ötekilere göstermek ıs
temezler de ondan mı? Yoksa yal
nız yaradılışla baş başa kalmak 
için mi, bilinmez. Sığırtmaç ve ço
banların bir bildikleri varsa. has
ta olup sürüden ll)Tilan bir hayva
nın ne kadar tedavi edilse de mut
laka öleceğidir. Ayni hal Davuda 
da vaki oldu. Sağına soluna bak-

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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VUKARDAN AŞAGI ve SOLDAN SAÖA: 

l - Vapurun yıınııştığı yer e Eski Rus 
krallnnna verilen isim. 

2 - İçlllr, geçlllr e SüraUc. 
3 - Bir harf e Olmamış eriğin ta

dı O Üstüne öteberi konur. 
4 - Yeni dl'ğil e Gözün üstünde bu

lunur 9 Bir sesli hnr.f. 
5 - Hayvan ölClsil e Şu değil, bu de

ğil e Ebedi drjtil. 
6 - Bir nıcyvn e Şu değil bu de#ll e 

.Bir hayvan. 
7 - Bir sesli harf e Kusurunu bağış

lamak e Su değil bu değil e Bir harf. 
8 - Kadınl:ır csk.tden giyerlerdi e Fe

ma de#IL 
9 - Bizi doğurnn e Unutmak. 
ı O - Blr harf e İşleyen e Hayvanın 

;yattığı yer. 

Aktör Kral 
(Başı 5 incfde} 

eUnde birer 11llkandır.Bu kalkanın 
arkasına saklannn1ar, kliçük istik • 
lalJerJ yutmak, dünyanın haritasını 
ğiştirmek için 1ıakiki hayat 
--'----=-.ı- _, ----':t- ~ t 

topraklarımda ideoloji kavgasımı 

vardı ki tacımı, tahtımı başıma ge -
!;irdiler, elime bir aktör \'esikası ve
rip llolfrvudda kral rolüne ~ıkardı • 
lar?_ 

Aktör kralin sesine kulak verin, 

- Küçiik milletler, mukaddera -
bnmı birbiriniz.le birleştirin. Holivut 
tiiccarlan yarınki mağlilp kuman -
danlan benim gibi satın alıp sahne -
rina çıkardığı zaman, sizleri de bu 
sahnede aktör görmiyelinı. 

.Oteller Sınıflara 
Ayrllacak ' 

Dün otelciler ve hancılar cemi -
1cti senelik kongrelerini yapmışlar -
dır. İdare heyeti tarafından otelle -
erin ıslahı için hazırlanmış olan ra -
~r okunmuş ve muvafık görülmüş -
'tur. Bu rapora göre fehıimizdeki o
tellerin sınıflara ayrılması ve bele
diyece de kabul edilecek şekilde o
teller yaptırılması düşünülmekte -
dir. Otelciler, pansiyonculann da 
kendi cemiyetlerine bağlanmasını is 
temişlerdir. Kongre bu hususta gö -
rüşülmek üzere idare heyetine sala -
Jıiyet vermiştir. İdare heyetinin de
ğişen dört azası yerine otelcilerden 
Ömer Lfıtfi, Şevket, Abdullah ve 
J\iehmet seçilmişlerdir. 

Bugün bakkallar ve berberler 

-cemiyeti kongrelerini yapacaklar -
dır. 

madan sendeliye sendeliye deniz 
kenarını tutturdu. Az sonra toprak 
olacak dudaklarla "beni ne haltet-

G UZEL 
Büyük Annel~.r 

Genç ve taze görünmek ıçın 
bu basit usulü tecrübe ediniz. 

Yirmi senedenberl kullanılmak
ta olan meşhur {Yağsız) beyaz 
renkteki Tokalon pudrasının 
mahrem formülüne taııkim ve 
tasfiye edilmiş süt kreması ve 
Zeytinyağı, sair kıymetli cevher
lerle karıştırılmaktadır. Bu krem 
cildinizi serian besler ve gençleş
tirir. Ve tenin buruşukluklannı 
ve sair gayri safi maddelerini gi
derir, cildi taze ve nermin kılar 
ve nefis bir koku bırakır. Fazla 
kılların faaliyetine nihayet verir. 
Bugünkü insanlar bir kaç sene 
evvelkilerine nazaran daha güzel
leşmiş bir haldedirler. Mütehas
sıslar bu şayanı hayret tebeddü
lün sebebini umumiyetle Tokalon 
kremin istimaline atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vazoyu bulmaktadır. Siz de he -
men bugünöen kullanmağa başla
yınn:. Ve her sabah daha genç 
görününüz. Memnunlyetbahş se -
mcrelcr garantilidir. Aksi halde 
paranız iade olunur. 

ISTANBUL 

~9.!icü~n}ctJiht''"'~HRA'JH 1: 
İstanbul Küçük lstikrazııt San

dığı Türk Anonim Şirketi Hisse
darlar Umumi Heyetinin senelik 
adi içtimaı 23 Mart 1939 perşem· 
be günü saat 15 tc Şirketin Mer
kezinde Galatadn Eski Banka so
kağında Sen Piyer hanında 12 
N o. da aktedilcccğinden dahili 
nizamnamenin 24 cü maddesi mu
cibince gerek asaleten ve gerek 
vekaleten llıakal 50 his5eyc ma
lik olup iştirak etmek arzu eden 
hissedarların içtima gününden 10 
gün evvel usulü dairesinde his • 
se senetlerini Şirketin merkezine 
tevdi etmeleri ilan olunur. 

Müzakera Ruznamesi : 
1) İdare Meclisi Raporu, 
2) ~f urakıp raporu, 
3) 1938 senesi bilançosunun tas

diki ve İdare Meclisinin tebriyesi. 
4) Hissedarlara bir temettü tev

ziL 

5) Müddetleri hitam bulan 3 
ldare Meclisi azasının intihabı. 

Umumi Heyette gerek asalten 
gerek vekaleten bulÜnacak her 
bir hissedann 50 hisse için bir 
reyi olacak ve şu kadar ki, bir 
hisscdann 10 dan ziyade reyi ola
mıyacaktır. 

KAYJP: Türk Endüstri tecim T. 
A. Şirketinden almış olduğum, 500 
torba ve 7000 liralık kesme şekerine 
ait ve 17/2/939 tarih ve 516 nu
maralı ordinoyu kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmü yoktur. Ad
res: İstanbul Taşçılar caddesi 33 
No. da Kemahlı Dede oğlu Bekir. 

miye yarattın?,, mı diyecekti. O ---- -------- -
mu muhakeme edilecek, o mu mu
hakeme edecekti? 

Akşamdı. Batıya ağan kıpkızıl 

güneş, denize batarken sanki acı a
cı cız ederek sondü. Etrafta bir 
matem sukutu v~rdı. Günün ölüşü
ne mı idi acaba. ağaçlarda bir baş 
eğiliş vardı Koyun ıssızlığında yü
rüvordu Uzaklaştı. Uzanan kıyıda, 
kuçüctik bir kara nokta oldu. 

Ertesı günü kıyıdan kıyıdan ka

yan bir kayıktakiler, sık bir çalılı
ğın üzerinde iki kartalın çark et-

mekte olduğunu gördüler. Bfri c>
tckine "mutlnka çalılar arasında 
bir leş vardır da kartallar ona gel
mişlerdir.,, dedi. 

Emniyet Sandığı Müdürliiğünden: 
Beyoğlu Karanlık çeşme No. 13 de 

oturan Bay Mustafa Hüngül 1.8.938 
tarihinde Sandığımıza bıraktığı pa
ra için verilen 36964 numaralı bo
noyu kaybettiğini söylem ştir. Ye
nisi verileceğinden eskisinin hükmü 
olmıyacağı ilan olunur. 

TASHiH: Gemlik icra dairesin
den gbnderilıp gazetemizin 27 /l/ 
939 tarihli nüshasında çıkan ve dok
tor Emin Petriç'e ipotek senedile 
borçlu bulunan Ziya Akına ait ilan
da ikinci nrttırmn tarihi 27 /2/939 
cuma olarak yazılmış ise de bunun 
27 /2/939 paıartesi olduğu tashih 
olunur. 
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BmAKTIGI Miktarı 

Harici Askeri Kıtaat ilanları 1 -----Cınsi Ait olduğu Muham- MuvakEksiltme- Eksiltme 

KOLINOS, AiLENiN DiŞLERiNi 
TEMiZLER VE KORUR. 

Antiseptik hassasından dolayı bilhnssa çocukla
ra şayanı tavsiyedir. 
Kullananlar, KOLİNOS'un faydalı olan ve tc-

slrinin kat'i olduğunu dişlerin çürümesine iımil 
olan mikropları da imha ettiğini şüphesiz tasdik 

ederler. 

lKTISADI VE iDA
REYİ SEVEN BU 
DlŞ MACUNUNU 

KULLANIR 

LEZZET, 

FERAH-

LIK ve TA
ZELIK gibi 

hassaların

dan maada 

nefese ver

diği hoş ko

kudan do -
layı aileler 

severek KQ. 

LlNOS DIŞ 
l\IACUNU 

kullanırlar. 

KOLINOS 

teksü edil -
miştir. Bir 

Tüp ihtiyacı-

nız:ı uzun 

müddette -
min eder. 

GULUŞU -
NUZUN 

PARLAK
LIGI KOLl
NOS DlŞ 

l\IAC~U 

iLE YUK -
SELTINJZ 
Büyük Tup 

40, Küçük 

22 1/2 Ku
ruştur. 

Türk Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi Meclisi idare Reisliğinden : 
Şirketımızin hissedarlar Umumi heyeti senelik adi toplantısı, 20/ 

3/ 939 Pazartesi günü saat ·10 da, lzmirde Ali Paşa meydanında Türki
ye palamutçuları Anonim Şirketi merkezinde yapılacaktır. Toplantıda 
konuşulacak işler aşağıda yazılmıştır. Toplantıda hazır bulunmak isti
ycn hissedarların toplantı gününden bir hafta evvelıne kadar, hisse se
netlerini Şirket merkezine veya bir Bankaya tevdi ederek duhuliye 
knrtı almaları lazımdır. 

Toplantıda konutUlacak i,Ie.r : 

ve ~idar:d::;~~e:::a:~::::e~:::::;~:kunması, il 
3 - Hasıl olan karın sureti tevzü. 
4 - ldarc heyeti azalarından müddeti biten iki Azanın yerine ya ken-

dilerinin veya bir başkalarının intihabı, 1 
5 - Gelecek sene için murakıp intihabı, 
6 - İdare heyeti azaları hakkı huzurlan ile murakıp ücretinin tayini. 
7 - Müdürler tayini ile ücret ve aylıklarının tayini ve kendi lızasm-

dan her biri ile her türlü ukudat ve muumcltıtta bulunması için mecli
si idareye saliıhiyet verilmesi. 

inhisarlar Um~·m Müdürlüğü · llanlar·r~-

Cinsi Miktarı 

27 ad. 

15000 tabak 

Muhammen B. % 7 ,5 
Lira Kr. muv. Te. 

Lira Kr. 

378 28 35 

630 

Muşamba 

Selefon 
kağıdı 

Çuval ağa 1 ad. sif 490 
47 25 
96 75 

zı dikme ma· 
kinası İzmir 

Eksiltmcln 
§Ckli 

açık eksiltme 

" .. 
., .. 

Saati 

ı.ı 

14.30 
15 

I - Cins ve mikdan tahmil bedeli ve teminatı yukarda yazılı üç ka
lem malzeme şaı-tı,amcleri ve nürnuneleri mucibince ayn ayrı eksilt· 
meye konmuştur. 

II - Eksiltme 16/3 '93~ perşembe günü hizalannda yazılı saatlerde 
Knbataşta levazım ve mübayaat §Ubesindekl alım komisyonunda ynpı-
~cakb~ , 

IIJ - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız 
alınabilir. 

Ki>- men B. kat T. ·s UJU G. T. saati 
Lira K. Lira K. 

80000 Sığır, koyun G. Anteb Hd. Tb. 24000 1800 K. zarf 24/2/939-14 
keçi eti cuma 

230000 Un - - 26450 1983 75 • 27 /2/939-14 
Pazartesi 

600000 Arpa Anteb birlik le. 22500 1687 50 .. 27 /2/930-15 
Pazartesi 

400000 Arpa ,. .. 15000 1125 • 28/2/939-10 
Salı 

450000 K. Ot .. 18000 1350 .. 28/2/93914 
Salı 

1 - Eksiltmeye konulan mevaaı iaşenin miktarlan muhammen be. 
delleri muvakkat teminatları eksiltmelerinin şekli ve icrası tarih ve 
saatleri yukanya yazılmıştır. 

2 - Istekliler şartnamesini her gün Urfada tümen satınalına ko
misyonunda okuyabilir. Ve komisyondan Una ait olan fartname bir 
lira otuz kuruş mukabilind~ ve diğerleri parasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfada Tümen satınalma komisyonunda yukarda 
yazılı şekil, tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

4 - Teklü mektuplan eksiltmelerin yukarda yazılı açma saatin
den bir saat evveline kadar satınalma komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar kabul 
edilmez 2490 sayılı kanunun 34 el maddesine uygun §ekilde posta ile 
gönderilecek teklü mektuplan kabul edilir. 

5 - Şartnamenin 4 nci maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatı konulduğu zart içersine konulacaktır. ......,..lı'i: (745) * ;-u ı • 
Keşif bedeli 77568 lira 8 kuruş nuni teminat ve 2490 sayılı ka -

olan İzmlrde üç adet garaj yapısı nunun 2, 3 üncü maddelerinde ya-
kapalı zarfla eksiltmeye konmuş- zılı belgeleriJe birlikte ihale saa -
tur. Eksiltmesi 24/2/939 cuma tinden behemehal bir saat evve _ 
günü saat 11 dedir. tik temlnat 
5129 lira olup şartnamesi 388 ku -
ruş mukabilinde komisyondan a
lınır. Eksiltmeye gireceklerin ka-

line kadar zarflarını Ankarada M. 
M. V. satınalma komisyonuna \ler 
melerL (812) (78!5) ,. _____________________________ ,~ 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Karulus Tanlıt: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 

Sube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rnnlcımnda kumbaralı n lbban 1:1: tasarruf hesap1annt1a e9 a· 
50 lirası bulunanlara ~enede f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plan 

söre ikr amiye dal!'ıtıl acaktır. 
4 Adet ı .ooo Liralık 4,eoo Lira 
4 • 600 .. 2,009 ;. 
• zso .. ı.009 ; 

40 : JOO " t,089 ~ 
100 .. 50 • 5,009 ; 
ızo .. 40 

• c.soo ; 
16' .. 20 • 3,!0t : 

OİKKA T: Hesaplarındaki paralar bir ıene 1ctnde 50 liradan 1Sa~ 
•ii!llm'verlere ikramiye ~ıktıJtı takdirde % 20 ta~lasiyle verilecektir. 

K~ralar senede 4 defa. t Eyl6l, l Blrlnclklnun. 1 Mart ve 1 &azf. 
ran tarihlerin de celdl~ektir. 

IV - D'kiş makinası eksiltmesine iştirak etmek fstcyenler fennt tek
lülerinin inhisarlar umum müdürlüğü tuz fen şubesine beş gün evvel 
berai tatbik tev<il etmPlert ve tekliflerinin kabulünü mutazammın işti
rak vesika almalan lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 gü
venme paralarlle münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda 
adı geçen komis yona gelmeleri ilim olunur. (1129) 

lstanbul 
Yapılacak iş 

Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

T. c. Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrlk l1lerl 
Umum Müdürlüğünden : .. 

1 _ Muhammen bede~ 2160 (ıkı bin Yüı altmış lira) tutan 800 kilo 
sar kalay kapalı zar! ~ulile eksilt~eye konmuştur. Muhammen Teminatı İhale tarilu ve 

bedeli saati 
Lira Kr. Lfrn Kr. 

Kadın ve doğum kliniği . 15299.55 1147.47 3/ 3/939 cumasaat 15 madeni eşyası 
Göz kliniği madeni eşyası 6295.50 472.20 3/3/939 H5.30 Kulak, Boğaz ve burun 5445.- 408.38 3/3/939 16 kliniği mndeni eşyası 

,, 
Tedavi kliniği maden! 11244.- 843.30 3/3/939 16.30 .. eşynsı 

1 - Yukanda gösterilen kliniklere yaptınlacak madent eşya ayn 
ayn karşılığında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 :-- ~stekliler fartname, liste ve malzeme nümunelerlnl her gün 
Rektorlukte görebilirler. 

3 - Zarflar ihale günü saat 14 de makbuz mukabili Rektörlüğe ve
rilecektir. 

4 - 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en rız 150 yataklı 
bir hastahanenin bu gibi madeni eşyasını iyi bir surette yapbğına dair 
vesikaların da zarf içerisine konulması liizımdır. (875) 

. 2 _ Eksiltme 6/3/9:i9 pazartesı günü saat 15 de idarenin Tünel ba
şında Metro han bil"ıısının 6 ıncı katında toplanacak arttırma eksiltme 
komis onunda yapılacaktır. 

Y 1 ait şartname ve rnuk . _.:..; d 
3 - Bu şe , edi avcle projesı levazım seı-v~·n en 

lnrak verilmekt r. 
parasız o.. . 

4 _ Muvakkat temınat 162 (yijz altmış iki lira) dır. 
5 _ Teklif mektuplarım 2490 Bayılı kanun ahkamına uygun olarak 

ve eksiltme saatinden en az bir saat evvel makbuz mukabilinde konıi5-
yon reisliğine verıuınş bulunması lazımdır. (1027) 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapalı zarfla 

. uhtelif ku tnilııakasa Dam. 
tdareınııce m .. turda cenı•an 119842 kilo yuvarlak betonanue 

demiri kapalı z~~flat mu~akasa lllretile satın almacaktır. 
1. - Bu iş ıçın anzı~ .edilen şartname İdaremiz Levazım ıervlsfn. 

den parasız olaralt aJı~abılir. 

2. - Şartnameye g~re tanziın edilecek kapalı zarflar ihale günü 20 
Mart 939 Paza~esl gunü saat on h .... _ kadar Taksimdeki İdare Merke-

M "dünyete v ·1-;_ """"sıe 
zimb:de .. ~ k b 

1 
en~ obnalıdır. Bu saatten sonra getirilecek 

zarflar kat ıyen a u edilmez. ••ı 135" 
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Beşi de yedi aylık do~uşlar ve •fdırlar. ' "F aht 
gayet narin ve zayıftırlar. Bu kadar nazik'.ve ince 
cildlerine nasıl itina etmeli? Hanfi aabunla yıkamalı? 

Mütehas11alar diyor ki : Sal zeytin 7•1> ve yalas 
Palmolive aabunu kullanmalı. 

Çünlci, Palmoftve'in terkibinde ""Y'ftn yafl nrdır. 
Hiçbir hayvan yafl ve aun'i boya yoktur. Bunun için• 
dir ki Palmolive'in yatlı köpütü yumuşahcı ve mini 
ıninilcrin cildi için pyet faydalıdır. Sizin ve cocuk
lannızın güzelliği için Palmolive'i kullanınız. _, 

Muallim Fuad Gücüyener'in 

TÜRKiYE HARIT ASI 
İkinci Baskısı çıkmıştır. 68 san

tim eninde ve bir metre boyunda 
bir kağıda titiz bir itina ile 7 
.renkli olarak basılan bu harita -
nın fiatı herkes alsın diye, ucuz: 
15 kunıştur. Satış Merkezi: Yeni 
Postane karşısında Meydancık ha
nında (Anadolu Türk kitap De· 

posu) dur. 10 haritadan aşağı ol

mamak ve tutan peşin gönderil

mek şartile taşra siparişleri der
hal taahhütlü takdim olunur. 

.............. ;;; .............................................. : 
Her Eve Lazım Olan 

YEN/ 

ocuk 

Öksürenlere 

nsiklopedisi 
M üessesemlz tarafından neş

redilen Yenı Çocuk Anslk· 
lopedisi her çocuğun mutlaka sa· 
bip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü· 
tün malümatı bulabilir 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü 
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir Bu beynelmilel eseri 
Türk çocuklarının ihityaçlarını VE 

mektep programlarını ııözönünde 
bulundurarak lisanımıza çevıren· 
ler, Profesör Salih Murat. Faik 
Sabri ve M Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık ikı büyük 
ciltten mürekkeptir Tam eserin 
fiyatı 7 liradır Muallimlere v" 

mektep talebesıne aynca tenzilat 
yapılır 

Bu eser yalnız çocuklar tçiır de
ğil. bütün ilkmektep cigretmenlerı 
için en kuvvetlı yardımcıdır Çün 
kü bütün dersler bu eserde re 
simlerle ve genış malümat ıle zen 
ginleştirilmiştir 

Eser hakkında bir fikir edinme~ 
ıstıyorsamz aı;a~dakı kuponu dol 
durup bize gönderınız Sıze be

dava bır broüşr gonderırız Bu bro 
şür sıze Ansikloped.ının luymetını 

anlatacaktır 

ISTAN!IULOA TAN MATBAASIN,t. 

Y~nt Çocuk Ans1klopPdlst brosürftn
dPn bir tanl' ll?öndermenh:t Vll! mu-
ııllim lerl' ait '>On ttyatınıu bildırm~ 

rıiı:I rica ederim. 

ısım. . • • • • ; : : ; 
Adres~ • : : : ! : : : : · 

KATRAN HAKKI EKREM 

TÜRK TiCARET BANKASIA. S. 
w o ......... u u n uuuuau,,. ..... =-=====- u b 

M rkezi: ANKARA 

KAMBİYO İŞLERİ 

Ve Sair 

BANKA MUAMELATI 

ş u B E L E R 

An kare? Bolu lstanb'ul 
Adapazarı Bursa lzmit 
Bandırma Eskişehir Safranb'ofu 
Bartın Gemlik Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır.· 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis edllen 

"GECE KASASI., 
Çok müsaid tartlarla sayın mütterilerimizin emrine lmade bulandanılmalitaihr. 

izahat alınmak üzere ıitelerimize müracaat olunma& 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilanı 
lzmir Vllayetl Daimt Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan iş: İnciraltı plaj yerinde lokanta, gazino, 111>-

yunma yerlen ve IY''.:.,eferriatı inşaatı. 
Keşıf bedeli: "70388,, lira "31,. kuruştur. 
Bu işe ait şartnameler ve evrak qağıda yazılıdır: 
A - Eksıltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umumi şartna

mesi, 
O - Hususi fenni şartname, elektrik ve sıhhi tesisat şartnameleri, 

projeler. 
E - Keşif cetveli 
İstekliler: Bu evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Nafta Müdürlüklerin

de görüp inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 2/Mart/939 Per

şembe günü saat 11 de İzmir Vilayeti Dainıt Encümeninde kapah zarf 
. usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireb;1mek için isteklilerin Mühendis veya mim.ar olma
sı veya bu saliilıiyette kimselerle teşriki mesai eyliyeceğine dair no
terlikten tasdiki bir taahhütname ve bu gibi işleri muvaffakıyetle ik
mal ettiklerini tevsik edecek evrak ile İzmir Valiliğin" müracaat ede
rek alacklan ehliyet vesikasını ve 939 yılına mahsus ticaret odası ve
sikasını ibrazı lizımdır. 

Muvakkat teminat: (4945) liradır. 

Teklif mektuplan: İsteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 
üncü maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektup
larını yukarıda 5. inci maddede yazılı saatten 1 saat evvel İzmir Vi
layeti Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukbilinde verilecek v" 
postada vaki gecikmeler kabul edilıniyecektir. (1098) 

P. T. T. Levazım MD. lüğünden: 
1 - Teahhüdün ifa edilmemesinden kat'i ihalesi 24 Şubat 939 cu

ma günü &&at on beşte yapılmak üzere (55) adet bisiklet pazarlıkla 

mübayaa edilecektir. 
2 - Muhamen bedel (3850) muvakkat teminat (288.75) liradır. 
3 - Pazarlık Ankarada P. T. T. U. Md. lük Binasındaki satınalına 

komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler kanuni vesaik ve teminat mektubu ile birlikte mez

kftr gün ve saatte komisyona müracaat edeceklerdir. 
5 - Şartnameler her gün Ankarada P. T. T. Levazım Istanbulda 

Kınacıyan Hanında P. T. T. Ayniyat şube Md. lüğünde görülebilir. 
(373) (741) 

.. .. 
Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz : 

İZ MİRİN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. 

, Dr. Suohı Şenses • 
l ldr•ryollan hastalıkları mDteha•ıs • 1 

Boyoj!!u Yıldır slnonıam karsısı ~~ 
IPT ııt~•f"fll'Y\an. !'alttrl,...., ........... , .. 

Tel. (39:l4 

1 LA. N 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 

Merkezinden: 

"Ankarada Çocuk Esirgeme Ku· 
nımunun Çocuk Bahçesi öğretmenli
ği açıktır. Ocret yüz liradır .. Sporla 

meşgul olmuş öğretmenler tercUıan 

alınacaktır. İsteyenlerin hal tercii

mel.,rUe Ankarada Çocuk Eslr~rm" 
Kurumu Umumi Merkezine müraca
attan." 



Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Burusukluk 

Pörsukliik 

İhtiyarlık 

Çirkinlik 

HASAN Yağlı ve yağ
sız acı badem, yağuz 
kar ve yarım yağlı gece 
ve gündüz kremleri çil
leri ve sivilceleri ve le
keleri kat'iyyen izale e
der. İhtiyarlan gençlet
tirir, gençleri giizellet
tirir. 

TURK HAVA KURUMU 

Buyuk Pivanaosu 
Be§inci lleıide : 11 Mar.t ·939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ' 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti· 
yarları arasına girmiş olursunuz. 

BORSA KIRAA THANESINDE 

1 ısız A LE SAZI 
Her Salı akşamı saat 19 dan 24 e ve her Pazar gündüz saat 
14 den 18 e kadar KEMANI SADİ idaresinde mükemmel saz 
heyeti.le birlikte 

BAY AN M U A L LA. ve az zamanda halkın 
takdirini kazanan yı?ni bir yıldız 

BAY AN MENŞURE 

Maarif Vekilliğinden: 
2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilkokul

lann her beş sınıfı için beş ciltten müteşekkil bir okuma kitabı yazıl
ması müsabakaya konulmuştur. 

2-Müsabaka müddeti 1.3.939 dan başlamak ve 30.12.393 cumar
tesi günü öğleyin bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30.9.1939 cumartesi gü
nü öğleye kadar bir dilekçe ile Maarif vekilliğine müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl ıçin 2500 lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak uze
re birincinin müellifine verilenin bir yıllığı ilçimciı dördüncü ve be
şinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere biner lira müka

fat verilecektir. 
5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere Ma

kine ile ve kağıtlann yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Ve
killiği yayım direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gön
dermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, ve sairenin asıllarının 
yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine konulmuş' olarak bulunma; 
sı kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenlerde kitabın üç nüs

hasını verecek veya göndereceklerdir. 
6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eserleri ka

bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve 
her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğıne üç yıllık 
bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre ıçindeki her bas~şının 
son tashihlerinin kendileri veya kendi m~suliyetleri altında tayin ede
cekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdik 
li bir taahhüt senedi vermeleri ae lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıflan 
gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin 
formülü Maarif Vekilliği yayın direktörlüğünden alınabilir. Mektup
la istiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri 

lazımdır. (716) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfü OÖRDÜNCO GHetecilik vo 
Neşriyat T . L. Ş. Baı1dd12'1 yer TAN Matbaası 

TAN 

Beyaz bir 
Çehre 

LCitif bir 
Cild 

Parlak bir 
Ten 

Ger9inbir 
Vücud 

Cazibeli 

21 - 2 - 939 

Diş Doktoru Diyor ki : 
''İyi bir diş macununda, diş etlerine 
muzır tesirleri olmıyan antiseptik bir 
madde bulunmalı, asıl dişleri temi'.Zleyici 
madde, mineleri sıyırnııyacak şekilde 

hazırlanmış olmalı, içinde hamız olma
dıktan başka ağızdaki hamızlan da te
mizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva 
etmeli ve nihayet koku ve lezzeti neti!; 
olmalıdır . ., 

İşte Radyolin Budur! 
Sabah. öğle ve ak.şam her yemekten sonra 

Gençlik ====Y=O=L=i ===K=U=L=== 

Güzel bir 
Yüz 

Bil~ur 

Gerdan 
HASAN ismine ve 
markasına dikkat. 
HASAN DEPOSU 

~~~· SÜMER BANK 
Birleşik Pamuk lpliiji ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 

IPLiGi SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 " 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 fi 

Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 " 

1 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık sipari•1'"l' için .. 
15 
25 
50 ,, 

" 
" ,, 

" •• ,, n 

,, 
" 

.. 
ti 

il 

n .. .. 
il 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle o;atılmaktndır 

415 Kuruş 
480 il 

580 n 

580 il 

575 " 570 il 

565 
" 560 il 

İplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri be 
delleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecek 
leri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa-

1 
muk ipliği müstebliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yal-

nız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur 1 
-'1 

Bütün aerı ve sızılara karşı en müessir ve mütekAmil kaşe 

"Sirop Pectoral,, 
Sski ve yeni bütün öksürükleri 
1eçirir, ~algam söktürür, bron~ 
lan temızler, nezle ve gripten 
'corur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhassa fayam tavsiyedir. 

tNGILIZ KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu lstanbul 

SUR • 

Daima yaralanmaya mahkum· 
sunuz. Düştünüz, ve bir yeriniz 
sıyrıldı mı biraz ' 

VIROZA ;ür~~~ 
Mikrobun yaşamasına üremesine 

kat'i ve muhakkak mani olur. 

bir güzell'.k kremi değildir, mütehassıs kimyagerler tarafından, fenni 
ve sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 

Her Eczanede Bulunur. 

ADEMİ İKTİDAR , 
... - D C J C. C V C C V 1 1 I!! 1 ~ı r: v A. 

~~~~~®U~~~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Statüleri ve Türki11e Cümhuri11e!i .ite münakit mukave/enamesi 
2292 Numaralı 10/6/ /933 tarıhlı kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete J 
==:::::===='=== 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 nglliz Lirası 
Sermayesi: 

i htlyat a~çesl : 
~~=================== 

Tilrkiyenin başlıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISlR. ı<il3RIS, VUNANfSTAN. IRAN, IRAK. FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
vuoosLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN. SURfVE. LÜBNAN 

ve HATAV'da 

Filvalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

=-
Her nevj Banka Muameleleri yapar 

Hesa.bı car~ ve mevcluat hesapları küşadı 
Tıcarı kredıler ve v ·ı.ı· k d"l k.. d r· k esaıK ı re ı er uşa • 

B
ur ıye v~ 1Ecnebı memleketler üzerine keşide senedat iskonlostL 
orsa emır erı. 

Esham ve lahvilaı, altın ve emtaa üzerine avans 
Senedat lahsila· 1 • 

ı ve saıre. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

1 

~ kumbarasaz) tasarruf hesapları açılır· ı 

~~~~~~~~~~ 
~~enköy Lisesi Direktörlüğünden : 

si 
39 

Uluınuz Çamlıca şubesi talebesi için lüzumu olan ve beher metre· 
sa t O kunış tahmın edilen (330) metre kumaş tl/ 3/ 939 çarşamba günü 
ll a 14 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. İlk temi
ti~{1 ~6 lira 52 kuru~ıur. Eksiltmeye girecekler bu nevi kumaş imal et-

etıne dair Ticaret Odası vesikası ve teminat makbuzile Istanbul Be-
Yoğıu İstiklal caddesinde liseler muhasebeciliğine belli gün ve saatte 
gelnıeleri ilan olunur. (1126) 


