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ismet Iiıönüden Amerika Milletine: 

ROOS~VELT 

iNGİLİZ 
Siyasetinde 
Bir Dönüm 
Noktası 

Ya.zan: M. Zekeriya SER TEL 

Geçende İngiliz siyaseti
nin anahtan serlevhası 

altında yazdığım bir yazıda 
Mister Chamberlain'ın Avru
Pa siyasetindeki ana prensio
lerini anlatmıştım. İngiliz baş 
\'ekilinin şimdiye kadar takip 
ettiği siyaset şuydu: 

Avrupa memleketlerinde soi 
cereyanların iktidar mevkiine gel
mesine mani olmak, ve bir dünya 
ihtilaline müncer olabilecek bir 
harbin önüne geçmek. 
Bunun için de İspanyada hükıi-

ınetçilerin muzsffer oımalarına 

tneydan vermemek. F'ran."ada bir 
halk cephesi hükumetinin tees~üsü
rıo mani olmak, Alınan!r;ıda n:ıziz
tnin yıkılmaması için HitJere Orta 
Avrupn.da yayılmıya müsaade et
l'nek, Akdeniz müvazencsinin bo
ZUlmasına müsaade etmemek la
ıımdı. 

Bu siyasetin A vrupada doğurdu
ğu neticeler şu o'du· 

Totaliter devletler. !ngıltetenin 
bu menfi siyasetiml~n ·~tifadc ede
rek taarruza geçtiler Uzak~arkta 
Japonlar Mançukoyu ve Çinin bü
YUk bir kısmını, İtalyanlar Habe
Ş'İstanı. Almanlar Re~ ı::ahasını. A
';1'>ttıryayı ve Südet mıntakasını 
: dı~ar. Fransada halk cı :ph~si e-
aliıyette kaldı. tspanyad• hüku
~~tciler mağltıp oldular. Bu suret
P Chamberlafo•in gorüşü tahak u 

E!lti. 

Cümhurreisimiz, Cihan 
Sergisi Münasebetile, 

·Türk Halkının Sempati Ve 
Selimlarını Bildirdi 

R eisicümhur İsmet İnönü dün akşam sa
at 20.40 da radyoda ingilizce olarak A

. merikan milletine aşağıdaki hitabede bulun
muştur: 

"Birleşik Amerika devletleri vatandaş
larının yeni bir eseri olan Cihan Sergisi, bin-
bir faydanın üstünde olarak, milletleri dost
ça bir araya getinneğe fırsat verdi. Bu hare
ket, asil olduğu kadar zamanın acil ihtiyaçla
rına da uygun bir iş olmuştur. 

Kanaatimce, sergi, Türkiyeyi Amerika
ya daha iyi tanıtmak ve iki millet arasındaki 

· mevcut dostluk münasebetlerini kuvvetlen -
dinnek için güzel bir vesile olacak ve bu su-

. retle insaniyetin büyük idealine hizmet ede
cektir. Türk paviyonlan bu tanıtmaya yar
dım eder ve aradığı dostluğa bir şey daha ila
vesine muvaffak olursa• bence arzu edilen 
netice istihsal edilmiş ve bu Türk evleri vazi
felerini Jayıkıyle görmüş olurlar. 

Biz. Türkler, milletler arasında sulhun ve 

· iyi geçinmenin çok samimi taraftarıyız. Kel
. log paktına en evvel ve candan iltihak ettik. 

Asil ideallere gönül vermiş olan Türk inkıla
bı, bize, Cümhuriyet rejimini ve insaniyet 

ve medeniyetin, memleket içinde ve dışında, 
verimli çalışmalannı getirdi. Türk inkılabın
dan evvel memleketimizin bütün komşulari
le ihtilafımız vardı. Bugün bütün komşuları
mızla ihtilafsız bir haldeyiz. Onlarla, rizaya 
müstenid dostluk muahedeleri akdettik. 

Asil ruhlu Birleşik Amerika Devletleri
ne. coğrafi bakımdan Amerika bize uzak ol
masına rağmen, samimi dostluğun kuvvetli 
rabıtalariyle bağlıyız. Milletlerin birbirleriy
le anlaşmalan mümkündür. Sulhun çalışma
ları ve nimetleri, en parlak silah zaferlerinin 
neticelerinden çoktur, kıymetlidir. Milletle
rin birbirini tanıyıp takdir etmeleri için bü
tün vasıtaları, yorulmadan kullanmakta se
bat edelim. Omuzlarında mesuliyet yüklü 
olan insanlar, hiçbir zaman, bugün karşılaş
tıkları k'dar hayati ve o nisbette zor vazife
ler almaya mecbur olmamışlardır. 

Cihan Sergisinin memleketim için ayır
dığı bugünde, bütün Türkiye Amerikayı de
rin alaka ve sıcak sempati ile düşünüyor. 

Yurttaşlanmın duygularım aksettirdiğime 
emin' olarak söylüyorum: Büyük Amerika 
milletine, Türkiye Cümhuriyeti vatandaşla
rının en muhabbetli selfunlannı yollarım.,, iSMET INONV 

Metaksas ve Saracoğlu 
Atinada Çok Büyük 

Tezahüratla Karşılandı 

İsmet İnönü 
Radyo Evine 
Şeref Verdi 

---o-

lngiltere-F ransa Bugü 
Franko Hükllmetini 

Resmen Tanıyacaklar 
Hariciye Vekili Dedi ki: "Dostluğumuz 

O Kadar Sıkıdır ki, istikbali Müşterek 

Olarak Görerek Elele Yürüyeceğiz., 

H · · V k'l" Bu""kreste Romen Basvekili arıcıye e ı ı, . 
Patrik Mironl.-:ı beraber 

Başveki l , Vekiller 

ve Amerika Sefiri de 

Hazır Bulundular 
Ankara 26 (TAN muhabirinden) -

Cümhurreisirniz İsmet İnönü, Ame
rika milletine hitap eden mesajları
nı irad etmek üzere, bu akşam saat 
tam 20 de ~tüdyoyu teşrif ettiler. 
Milli Şef Radyo evinin kapısında 

Başvekil Dr. Refik Saydam, Nafıa 

Vekili Ali Çetinkaya. Gümrük V<! İn
hisarlar Vekili Rana Tarhan tarafın
dan karşılandılar. 

Program, saat tam 20,30 da Ame
rika ve Türk İstiklal marşları ile 
başladı. Başvekil. Vekiller ve Ame
rika sefiri, hitabeyi Radyo evinden 
takip ettiler. Cümhurreisimiz. Türk 
milletinin selam ve muhabbetlerini 
Amerika halkına bildiren mesajları
nı bitirdikten sonra Başvekille bera
ber Radyo evinden ayrıldılar. 

Bundan sonra. Nafıa Vekili Ali Çe
tinkaya, yanında Posta ve Telgraf 
Umum Müdürii Şerefeddin olduğu 

halde, stüdvoları ayrı ayrı tetkik et-
miştir. 

Yeni lngiliz Sefiri 

Ankaraya Gitti 
Atina. 26 (A. A.) _Başvekil Metaksas }le.Türkiye Hari: 

riye Vekili Şükrü Saracoğlu ve refikaları.nı .hamıl olan hususı 
tren bugün saat 11,30 da Atinaya ge~~ıştır. . . . 

Yunan Başvekili ile Türkiy~ ~arıcıye vekılı ısta~.onda Ye~i .lngiliz Büyük Elçisi, d~ ak-

h .. k"' t 1 y goslavya elçısı Romanya maslahatguzan, şamkı ekspresle yanında refıkası u ume aza arı, u ' · 
bütün sivil ve askeri rical, muhtelif İstasyondan otele kadar bütün ve kızı ol~uğu halde Ankaray

1
a ~1~-.. . · k ka- güzergahta halk Türkiyeyi ve Y•ına- reket etmış, Haydarpaşada ngı ız 

teşe umessıllerı ve ço d x. l 
.. · tarafından nistanı ve onların devlet adamlaı:·ını Konsolosu tarafın an u6 ur anmış-

kutlesı . Esk" F B"' "k El .. H nrl rd1r. Bayan Meta!<sns şiddetle alkışlamıştır. Tezahürler o- tir. ı r~nsız uyu çısı a 
- buketler ve- ı telin önüne kadar <levam ettiğinden Ponso da dun hastaneden çıkmış ve 

n a o una 1 . h k + .... ;.,tir (Sonu: Sa. 10, !Ü. 1) ekspres e Panse are et e~ . 

Daladier, "Önümüzdel<i Aylar içinde Vahim 

Hadiseler Karşısında Kalabiliriz.. Diyor 
Londra, 2, (Hususi) - Fransa ve 

İngiltere bükumetleıi Franko hüku
metini bugün tanıyacaklardır. Bur
gosta anlaşmayı imza eden Leon Be
rard, bugün Parise dönmüştür. Fran
sanın İspanyada temsili hckkında mü 
zakereler sırasında Fransa parla
mentosunda beyanatta bulunan Baş
vekil Daladier, bu sene bazı şiddetü 
fırtınalarla mücadele et.mek liızır ,. 
geleceğini söyliyerek bilhassa demiş; 
tir ki: 

Önümüzdeki aylar zarfında vahim 
hadiseler karşısında kalmakhğımız 

mümkündür. Fransanm Burg05 hü
kıimeti nezdinde temsil edil
mesini tercih ediyorum. Niçin mi? 
Çünkü evvela ikincikanunun nihaye
Ündenberi Frankist İspanya ile 600 
kilometrelik müşterek bir hududu
muz vardır. Saniyen bizzat Reisı

cümhur Azana bile cümhuriy<'tçi İs
panyada mücadelenin ancak bir kaç Daladier 
hafta daha devam P.debıleceğine ka- rl ------------

nidir. Salisen İngilter?nin gelecek Karadeniz Paktı 
hafta zarfında Frankoyu tanıması ih- ı 

thnali mevcuttur. Nihayet İspanyada Tekzip Ediliyor 
müdafaa edilmesi lazı mgelen iktısa-
di menfaatlerimiz vardır.,, 

Dalaclier, netice olarak şöyle de
miştir: 

"Fransanm İspanyol işçilerinden 
ve dünyanın herhangi bir kısmında 
cereyan edecek 1.§lerden uzakla5'tırıl
masını istemiyorum. Bu siyaseti her 
türlü parti siyaseti ile tazyik haricin
de müdafaa edeceğim.,, 

Burgos hükiimeti hariciye ne'lare
(Scmu. Sa.: 10, Sü: 2) 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyetler 
Birliğinin bir Karadeniz paktı ya
pılması hususunda tekliflerde bu • 
lunduğu.na dair bazı ecnebi gazete
lerde çıkan haberlerin tekerrür et.
mesi üzerine, Tass Ajansı, Sovyet 
hükumetinin hiç bir kimseye böyle 
bir teklifte bulunmamış ve bu hu
susta hiç bir kimse ile müzakereye 
girişmemiş olduğunu beyana me • 
zundur. 



TAN 

NCEREMDENI 

Mükerrer Vergi 
Yazan: M. Turhan TAN 

Dört yıl önceydi, bir giin kapım 
çalındı, karşıma üç Bay dikil

di. Kendilerini tanımıyordum. Fakat 
onlar adımı, sanımı, hatta Sıvaslı ol
duğumu biliyorlardı. Bu bilgilerini 
içlerinden • haysiyetçe öbürlcrindmı 
üstün olduğu nnlaşt1an - biri a1?7lte 
ve haşin bir ifade ile açıf'a vurduktan 
sonra bana şöyle bir tebliğde bulun
muşlardı: 

ISTANBUL HALKEVLERI BALOSU ÇOK PARLAK GEÇTi: 

- Biz haciz memurlanyrz. Si7in 
Sıvns maliyesine beş yliz seksen se
kiz lira borcunuz var. Ondan ötiirii 
eşyanızı haczedeccğiz. 

"Ne borcu bu?'' diyecek oldum. 

~ ..,. 

Kulak asmadılar. "Hacze ~eşehbüsten 
evvel borçluya ihbarname tebliği la
zımdır" demek, ~·ani kanun hiiküm
lerlni hatırlatmak istedim, surat as
tılar ve babalarının evine girer gibi 
uluorta yürüdiilar, odalan gezdller, 
eşyamı altüst ettiler, bir kıs· 

rnını ayırdılar, komşulardan biri
n~ "yedi emin" nashedlp ayrıldı

lar. Lakin para edeceğine kanant 
getirip ayrrdıklan eşyayr bir iki gftn 
sonra gelf p kaldıracaklannı bana lh· 
tar etmeğt de unutmadılar. 

lstanbul Halkevleri balosu evvelki k gece ço neşeli bir hava içinde sabaha kadar devam etti. Resimler, baloya ait nmhfclif intibaları tcsbit ediyor. 

Hayretim geçtikten sonra kanunt 
yollara baş,•unıp haczi geri bıraktrr
dım, telgraf üstüne telgraf ~ekerek 
Srvastaki dostlarımı harekete geçir
dim, bu haciz kararının istinat ettil:rf 
sebepleri araştırdım ve nihayet ~u 
neticeye vardım; Sıvasta bir arsam 
varrnış, bunun ödenmiyen vergJle
rlnden dolayı seksen küsur lira bo!'
cum tahakkuk ediyormuş. Fakat ka
tipler nasılsa (!) yanlış hesap ederek 
borcun mfktannı beş yfiz seksen se
kiz liraya çıkarmışlar imiş. 

Borcum gerçekten seksen sekiz n. 
ra mı idi? .. Bunu artık araştrrmadırn, 
bir dost ellle o miktar ak~eyl Sıvas 
maliye veznesine yatrrttım, haraç 
me7.at satılmak tehlikesi geçirmekte 
olan zavallı kltaplanmı kurtardım. 

Bu vakıa bana vergi hesaplanncfa 
fiihlş .h,atalar vukua ~lebUtteA'fnl 
söz götilrnıez bir belagatle öğretmiı
U. 

• 
Geçenlerde kom!mlamnda~ bir 

Bayanla görüşüyord~m. Münevver 
bir yurttaş olan bu Bayan söz :ıra
sında kendisinden "mükerrer vergt" 
alınmak istencllğinl, evine haciz me
murlan geldiğini ve çok büyiik güç· 
liiklerle haksız bir muameleye kur
ban olmaktan kurtulabildiğini anlat
tı. 

Birkaç giln ı>nce de bir eczacı do'· 
tuın eve geldi, son 5antimlne kadar 
ödenmiş bir verginin yeni baştan 
tahslline teşebbüs olunduğunu, ecza
neye haciz koymıya gelen memurl:ı
nn elde mevcut makbuzlara yan 
gözle bUe bakmadılclarnu lh t , n aye 
bir maliye miifettlşinin mfidılhalesl
le hakikatin meydana çıktığnu ve ka
yrtlann tashih olunarak haczin kal
dmldığını anlattı. 

Bu mlikerrtt verrt hldl~e-
leri bir değil, on değllı yüz değildir. 
Bir ktsTm memurların tenbeUiklerl 
yüzünden tahsilat kayda geclrilmiyor 
ve borcunu ödemiş mükellefler hu 
sebeple mUkerrer ver&f ödemeğe d~
vet olunuyor. Örnek olarak gösterdi. 
!im rnfinevver Bayan ve eczacı gibi 
makbuzlannı saklarnııt, haklannı 
miidafaa etmeğe de zaten muktedir 
bulunmu!t olanlann mUkerrer vergi 
vermek felaketinden kendilerini ko
nımalan, o felaketin dalma kuvvede 
kalacağını ifade etmez. MUkellef var 
ki tahsil memurlarından aldığı mak
huzlan saklamrya lüzum görmemtş
tir. Mükellef var ki ikinci defa ı~te
nllen vergiden hangi kanuni yotlu
lıı. kurtulablleccğinl takdirden acl7.dir. 

Onun için fstanbul Defterdann
dan, İstanbnlda çalışan Maliye l\lü
fettişlerinden rica, sayın l\laliye Ve
kilinden de istida ediyorum: Tahsil 
makbuz koçanlarile tahsilatı gösteren 
defterlerin sık sık karşılaştırılması

nı, haciz memurlarının da kendileri
ne gcisteri)et'ck mnkbuzlan tetkik ile 
mlikellef tutulmalarını temin etslrı

h·1 ve tahsilatı deftere geçirmlverek 
mükelleflerden mükerrer verı?I :tra

nı1mnsına sebep olan tenbc1 memur
ları ise hemen J;ıa!nklartndan tuttu
nıp sokağa attırsınlar. Çünkü bir vn
tartfaştan miikerrer vergi almak ~öy-
le dursun, hattA istemek, havsalala-

Maaşla,rını 

Almıyanlar 
---o--: 

Beş Yıl içinde Müracaat 

Etmezlerse Haklarım 

Kaybedecekler 
Zat maaşı olarak bağlanan aylık

larla bir defaya mahsus olarak ve
rilmesi lfızım gelen paralar için is
tihkak sahiplerinden bazılarının mal 
müdürlüklerine ;müracaat ederek 
paralarını almadıkları anlaşılmıştır. 
Bu vaziyeti göz önüne :.ılan Maliye 
Vekaleti yeni bazı kararlar alm~ır. 
Bu kararlara göre ikramiye ve onar 
seneliklerini kendilerine yapılan teb 
ligata rağmen almıyan veya almak
tan istinkfıf edenlere ma 1 iye daire
lerine müracaat edert>k pan;.larını 

almaları polis vnsıtasile tc.bliğ edile
cektir. Bu tebligata rnğmcn müra
caat ctmiyenlcr Vt? paralarını aimı-
yanların paraları ,ııüruru zaman 
müddeti olan beş sene müddetle e
manet hesabına alınacak \'e bu beş 
senelik müddet içinde de müracaat 
ederek nlmıyanlarm paraları hazine
ye irat kaydolunacaktır. 
Bağlanan tekaüt ve yetim aylıkla

rına aft resmi senedi almaktan istin
kaf edenler hakktnda da ikı yokla-
mada veya bu yoklamalar arasında 
geçen zaman içindt! miiracaat etme
dikleri takdirde kayıtlarmın terkini 
cihetine gidilecektir. 

Eyüp Aşhanesi 

Martta Açıhyor 
Evkaf idaresinin Eyüpte kurmak 

istediği aşhaneye ait hazırlıklar ik
mal edilmiş, umumi müdürlük asha
nenin kadrosunu da tasdik ed;rek 
göndermi,tir. Martın birinden !tiba
r~n buradaki fakirlere sabah, akşam 
bırer 'kap sıcak yemek tevz.iine baş
lanacaktır. 

Istanbul Halkı Elektriği 
2 Kuruştan Y akaca·k 

Tramvay ve Tünel ı~rasında Aktarmalı Biletler ihdas Edilecek 

ve Tünel, Kar Eden Bir Müessese Haline Getirilecek 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) - İstanbul 

Tramvay, Tünel ve Elektrik şirketİeri hakkın-
da Nafia Vekilinin tasavvurlarına ve Nafia Vekale
tinin giriştiği etüdlere bakılırsa, muvakkat idare. 
beş yıl içinde bu amme hizmetlerini bugünkü ile mu
kayese edilmiyecek bir hale getirdikten sonra İstan
bul belediyesine devredecektir. 

Ali Çetinkaya İstanbulun bu işleriyle bizzat 
uğraşıyor. Diyorlar ki: 

"- Vekil İstanbulu ve İstanbulluları çok se -
ver, Şirketleri satın alır almaz İstanbul belediyesi
ne vermeyişinin sebebi de, ~ok emek ve çok para is
t~yen J?ir ı:)\ahat işini, üzerjnde çok dağııuk ve çok 
masraflı işler bulunan belediyeye 1 yük etmemek 
içindi. Bunları beş sene kadar kenaısll ıetecek .. a-

Jışma. şi,ste~\nj düzeıtecek; malzemeyi mükemmel
leştirecek .. Bugün zarara doğru giden veya başa ba 
~elen hizmetleri kar eder birer müessese 
olarak adeta yeniden kuracak; ve ondan sonradır ki 
İstanbul belediyesine bir yük olarak değil. belki bir 

kazanç olarak saat gibi işleyen bir idare teslim ede
::ek.,, Kütahyadaki büyük santral vücuda getirildik
ten sonra İstanbul kilovatı 2 kuruştan elektrik cer
yanına kavuşacaktır, 

Diğer taraftan Tünel şirketinin kazancı masra
fını denk getiremediği , zarara doğru gittiği söylen -
rrıektedir. Tetkikler eğer bu neticeyi verirse, Ali Çe
tinkayanın tramvay ve tünel işleri arasında karşılık
lı bir yardım sistemi vücuda getirmesi beklenebilir: 
ve yakında İstanbulda tramvay ve tünel arasında 
aktarmalı bilet usulünün ihdas edileceği de bu ted
birler cümlesinden olarak zikrolunmaktadır. 

Bu işlerden anlayan bir mütehassısın söylediği
ne göre .İstanbul Trrlmvay' şırketinin, öev~ete geç -
meden evvelki kO:n - k1 len.it n l"e ~ bhı. 

lira kad;ırdır - alınacak enerjik t edbirler sayesinde 
on, hatta on iki misli yükseltilmesine imkan görül
müştür. O takdirde Istanbul belediyesi, senede y3l
nız 200 - 250 bin lira kar bırakım bir tesisat kazan
mış olacaktır. 

Haydarpaşa 

Hastanesi 

Genişletiliyor 

Ortamektep için 

Silivride 40 Bin 

Lira Topladllar 

Eminönünden 

Sultanahmede 

Gidecek Cadde 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekaleti müsteşan Asım İsmail, Ve-

katet muaveneti içtimaiye şubesi 

müdürü Ekrem Tokla birlikte şehri

mize gelmiştir. Müsteşar Asım İsma. 

il, Vekaletçe tcvsiine karar verilen 

Heybeli sanatoryomile Haydarpaşa 

intaniye hastanesi hakk1nda burad:ı 

tetkikat yapacaktır. Sıhhiye Veka

leti Haydarpaşa intaniye hastanesi
ne, ağır veremliler için 50 yatak i!fı

ve ederek hastanenin yatak adedıııi 

310 a iblağ edecektir. 

Silivrililer aralarında topladıkları 

para ile bir ortamektep tesis etmeğ~ 
karar vermişler ve bu maksatla şim
diye kadar 40 bin lira toplamışlar.ile· . 

Bu para yalnız, mektebin inşaatı için 
hariçten celbedilecek inşaat malzc

mesile nezaret edecek mimara veri
lecektir. Silivrililer aynca inşaatta 

da kendileri çalışacaklardır. 
Maarif müdürü Tevfik Kut. bu

günlerde maarif mimarile birlıkte 

Silivriye giderek Silivrililerin. mek
tep binası için hazırladıkları sahayı 

tetkik edecektir. 

Yeni şehir ptnnında Eminönünden 
Sultanahmede gidecek cadde ıcm 

Dördüncü Vakıf Hnnı önünden geç
mek üzere bir ıistikamet tayin edil
mişti. Nafıa Vekaleti bu istikameti 
doğru bulmamış ve pladna tadilat 
y:ıpılmasını muvafık görmüştür. Tiı
dilen vekalete gönderilecek plana 
g\)re caddenin istikameti, İş Bankası 
köşesinden saparak Hamidiye türbe
si arkasından ve Yenipostane önün
den geçerek Salkımsöğüdü takiben 
Sultanahmede varacaktır. Bu sebep
ten dolayı bu güzergah üzerinda in
şaata müsaade edilmemektedir. 

ra ığmıyacak kadar ağır bir suçtur .~ 

ye bu suçun tamamile ortadan l<alk· 

111ası Ji'ızımdır. Halkevleri balosunda, zeybek dınslan yapan ıenç kızlardan bir kaçının kostümleri ile alınmış fotoğrafi lerl. 
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SUAL -~ CEVAP? 

Baro Meclisine 
Kadın A u a lar 
Niçin Seçilmiyor 

S - l(adm avukatlarm Baro 
idare meclisine seçilmemele
ri1lin sebebini izalı eder mi
siniz? 
C - Baro idare meclisinin bu de

faki intihabında kadınlar ekseriyet 
kazanamamışlardır Avukatların ço . 
kazanamamışlardır. 

Avukatların çogu kadınlann ba
ro idare meclisinde aza bulun . 
maları fikrine muhalif gorünmekte 
dir. Ve anlaşılan bu fikirde olanlar 
ekseriyeti teşkil etmektedir, Nite . 
kim bu defa baro haysiyet divanı için 
yapılan intihapta da kadınlara rey 
verilmemiştir. ... 

S - JJI aarif P ekaletinde bir 
talim ve teı·biye dairesi t'ar • 
dır. Bu heyet ilk, orta mektep 
lerle liselerin müfredat pro • 
gramlanm yapar, bu prog • 
ı·amlara göre mektep kilapla
rınırı yazılmasını müsabaka • 
ya koyar, yazılanları tetkik 
eder, beıje11diklerilıi bastınr, 
falan~. Ancak bu kitaplann 
iki sene sürmez, yanlışlıklan, 
kifayetsizlikleri meydana ~ -
kar, yeniden program yapılır, 
yeniden müsabakalar açılıp 
kitaplar yazılır. O halde bu 
heyete ne lüzum var? Bu ifi 
lJlaa.rif Şurası daha iyi göre
mez mi? 
C - Bu anlattığınız işleri Maarif 

Şurası yapamaz. Şura maarife ait 
ana direktifleri tesbit eder. Teferru -
atla meşgul olamaz. Bu bakımdan 

böyle bir heyete ihtiyaç vardır. He -
yetin lllğvı değil, ıslahı istenebilir. 

* S - Tiiberkiiloz mecmuasını 
kim çıkarır, nerede çıkar, ka
ça ı·e nerede satılır? 
C - Tüberküloz mecmuasını Dr. 

Tevfik Sağlam, Tevfik İsmail Gök -
çe, İhsan Rifat ve Fazıl Şerafettin 
Bürge çıkarırlar. Mecmua üc ayda 

ir e.ılr.ar sD~tı• 50 kurustur Kitao 
çılarda satılır. Adresi: Heybeli< da 
Sanatoryomundndw 'l "' ... 

S - Y iiz sene harbi nrdir? 
C - Yüz sene harbi 1337 den 

1453 senesine kadar devam eden 
harptir. Bu harbi İngiltere ile Fran
sa arasında paylaşılamayan bir taç 
doğurmuştur. Orta zamanlarda dev -
Jetler, krallarının fıdeta şahsi maU • 
knncsi addolunur. Alcliıde bir mülk 
gibi miras ve cihaz tarzında şahıstan 
şahısa intikal eder diye kabul edilir
di. İşte bu suretle Kape hanedanının 
sönmesi üzerine Fransa tacı 1328 de 
Valva hanedanına nitikal etmiştL 
Halbuki İngiltere kralı da annesi do
layısiyle E'.ape hanedanına varia ol
mak iddiasında idi. İşte bunun için 
Fransaya harp açtı ve bu harp 116 
yıl sürdü. Buna yuvarlak bir hesapla 
Yüz Sene harbi dediler. 

* S- Orta ziraat okulu mezun-
ları Y iiksek Ziraat Enstitüsü
ne alınıyorlar mı? Bu okul • 
lar lise de,.ecesinde midir? 
C - Orta ziraat okulları lise de

recesindedir ve bu okul mezunlan 
Yüksek Ziraat Enstitüsüne stajsız o
larak alınırlar. Evvelce böyle bir su
ale verilen cevap yanlışlıkla ters 
çıkmıştır. Düzc>ltiriz. 

1 TAKVİM ve HAVA 1 
27 Şubat 1939 

PAZARTESi 

2 ncl ay Gün: 28 
Arabt: 1358 
Muharrem: 7 
Güncs: 6,89 - Öğle: 
İkindi: 15,32 - Akşam: 
Yalsı: 19,26 - imsak: 

Kasım: 112 
Rumt· 1355 

Subat 14 
12,27 
17,58 

5,00 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllk6y meteoroloji istasyonundan ah• 

nan ınalfimntn göre, hava yurttn Trakya, 
Kocncll, Karadeniz kıyıları ile E~enln $1-
mal tnrafianndn kapalı ve mcvzlt vab-şb. 
cenup ve cenup do~sunda açık, diğer böl
gelerde bulutlu gcçmls, r07.gftrlar stmaU 
istikametten, sahillerde kuvvetlice, dlCer 
yerlerde hafif olnrnk esmiştir. 

Dün f stnnbulda hava kapab g~ 
rüzgar slmııll sarkldcn saniyede 4 - 1 
metre hızla esmiştir. Snnt 14 te hava taz-
1lkı 770,2 mlllmctrc idi. Sllhunet en yütı:• 
tek 7,8 ve en diısük 1,7 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 
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1 BUGÜN 
Hindistanda 
Yeni Bir 
Mücadele 

Yazan: Ömer Rıza DOGRU L 

A vrupa~a vaziyetin karışıklığı 

yüzünden uzun zamandanbe -
ri Ilindistanda vukubulan hadiseler
le p~k te alakadar olamadık. Haki -
katte Hindistan yeni ve mühim bir 
miicadclcnin arefesinde göriildüğü i
çin oradaki vaziyeti izah etmek ica· 
bediyor: 

Polonyada ltalyan · 
ve Alman Talepleri 
Konuşuluyormuş 

Nazırı Ciano, ltalya Hariciye 

Hükumeti Erkanına 

Polonya 

Dağıttı Hindistanda milli kongre adını 
taşıyan ,.e 4,0 milyon azası bulunan 

bir fırka \'ardır. Bu fırka Hindista - Varşova, 26 (A.A.) _ Kont Cia-
nın 11 ülkesinden dokuzunda ekse - no, Başvekil General Skaladkovs--
riyet kazanmış ve iktidar mevkiini kiye Saint Maurica Lazare nişanının 
ele almıştır. büyük kordonunu vermiştır. 

Milli kongrenin en meşhur, belki İtalyan nazırı refakatinde ayni 
de en hakim şahsiyeti, Gandidir. O • zevat bulunduğu hı;.lde bundan son-
nunla beraber çalışan ve ~olcu olmak ra Mareşal Smigly Rydz'i ziyaret e-
la tanılan bir çok Hindli gençler var- derek mumaileyhe İtalyan harp sa-
dır. Bunlar Gandinin ıeçmişteki hiz- libini vermiştir. Mülakat yarım saat 
metlerini takdir etmekle beraber o- sürmüştür. 

nun artık muhafazakar kaldığını söy- Kont Ciano, bundan sonra Beki zi-
lüyor, hatta onu biraz da İnıiliz ta- yaret etmiş ve bu rnül€lkat iki saat 
raftan olarak &örüyorlar. bir çeyrek devam etm~tir. 

Gendi, kendisine niıbetle solcu o- Akşam Ciano, İtalyan gazetecile-
1\fekslka Cilmhurreisl o d B k lan bu arkadaşlarını Milll konırrenin rini kabul etmiş ve saat20.3 a e 

•· Kardenas · d ba!Jına ıetirerek denemek istemiı, re tarafından Hariciye Nczaretın e şe-
~n sene Bose admı ta11::ran Benıalell M ek 5 •• k a da refine verilen ziyafette hazır bulun-
lideri milli kongrenin başına ıeçlr - muştur. 
mi~. Bose'm ilk İJi, Milll kongrenin Ziyafet esnasında nutuklar teati 

mukadderatını Gandinin dostu olan ı• . n ç 1 k+· 1 edilmiştir. 
paralı pullu kimslerden kurtarmak • 5 ya Bek, söylediği nutukta İtalyan Ha-
tı. Çünkü Bose'e ıöre bu ıraplar, rıcıye nazırının bu ziyarctile, iki 

Nişanlar 
mak istiyeceğini ve müstemleke 
yağmasında ona büyük bir pay ayır
mak vaadinde bulunacağını yaz -
makta ve "Fakat Polonya ancak Ci
ano tam bir muvaffakıyetsizliğe uğ
radığı takdirde yaşıyabilir.,, demek
tedir. 

ltalyan gazetelerinin ne1riyah 
Polonyanm Roma - Berlin mihve

rine yakınlaşmasından bahseden Ci
ornale d 'İtalia diyor ki: 

Her iki taraftan gösterilen hüsnü 
niyete rağmen, bu yakınlaşma gqç
lüklere uğramaktadır. Çünkü eko
nomik. ideolojik ve nihayet rrkl se
beplerden dolayı düşman olan bazı 
gruplar gerek memleket dahilinde, 1 
gerek hariçte bu temayüle karşı mü
cadele etmektedir. 

Ciano tarafından nişan verilen 
Mareşal Rydz 

Nankin Harp 
• .A 

ilan Etmiş 
her §eyden fazla, asıl ffindistan ile Meksiko, 26 (A.A.) - Sinaloa'da memleket arasındaki çok kıymetli 
bir takım prenslerin idaresi altın _ ciddt bir isyan çıkmı)tır. Hükumet dostluğun değeri bir kat claha artaca
dnki Hindistan illkeleri arasında :ra- mahfellerinde endişe izhar ed~lmek- ğı kanaatini izhar etmiştir. 
pılması istenen federasJona taraftar- tedir. Hadiselerin cereyan ettiı:;i mın- Kont Ciano, verdiği cevapta. İtal-
dırlar. Halbuki •apılmas 1~ _ takaya kumanda eden General Ale- ya ne Polonyanın karşılıklı emel ve 

" 1 ilZUU ge j d .. d '} 
len bir şey varsa bu federasyondur. ~ Gonzalez tarafın an ~on en en hedefleri anlayış zihn 'yeti'c biribiri-

B .. t .. il L ld"LJ i bır raporda Paloma mevkıınde yap!- ne bağlı bulunduğunu ve iki millet 

Otoriter devletler başka devlet -
lerden miizaheret değil, haklı istek
leri hususunda daha geniş bir "nter
nasyonal anlayış talep ediyorlar. 
Polonya Fransanın müttefiki ve ltal P~r:s, 26 ~A.A. ) - Nankin h~kti
yanın do!itudur. Muhtemel bir Av- metinın sessızce Fransa ve İngılte
nıpa ihtilafında Polonyanm vaziye-

1 

~eye harp ilan ettiğine dair Domei a
tinin ne olacağı meselesini sormek Jansı tarafından verllen haber mat
derhal müsbet ve taahhüdü kap et- buatı aliıkadar etmektedir. 

u un so ann aar~ ge ıa er . • . 
b t db. d kr . ı lan muharebenın sekız saat devam arasındaki dostluk daima daha sami-

u e ır yan emo ası o an asıl ttiğ" b'ld" ·ı kted" • b' t · ı.: f 1 d ·-· · t 
H . d" t 

562 
k .k . e ı ı ırı me ır. nu ır suret e ınıvşa ey c ıgıru e-

tiren bir cevabı tazammun etmez. 
Evvela noktai nazarlan ve hattı ha
reketleri aydınlatmak lazımdır. D~r

piş edilemiyecek olan istikbal hak
kında şimdiden kati vaziyet almak 

ın ıs anı oto ratı prenslık ile """d f i A ·ı ı - b ·· t i · · . . . t . JıOiU a an nezaret usı ere muca,- aruz e t rmıştır. 
bırleştırecek, ve netıcede ngıliz nil- dele etmek üzere Sinaloya derhal F t 1 • • • t fozu altındaki otokratlar, bütün Hin- ran•ız .gaze e erının neşrıya ı 
dlstan üzerinde hlkim olacaklardır. 

45 inci piyade taburunu sevketrnı!;l

tir. Ayni zamanda hini hacette mü-
Hindli sollar böyle düşündükleri dahale etmeleri için askeri hava 

için federasyon projesine bütün kuv- kuvvetlerine emir verilmiştir. 
vetleriyle mukavemet ediyorlar. Bu Sinaloa ve Durango devletleri ara
yfizden Gandi de Bose'ı kongre reis _ zisinde askeri harekat yapılmakta

liğindcn atarak yerine daha kolay 1- dır. 
dare edilir bir reis bulmak istedi ve İsyanın siyasi mahiyeti hakkında 
ev,·ela Hindli bir miislüman olan &. 

bul Kelam Azad'ı denedi ise de Ebu 

henüz bir haber alınamamış ise de a-
silerin çok miktarda ve techizatla
nnın mükemmel olduğu ve başla

nnda harp işlerinde mahir şefler bu. 
lunduğu zannedilmektedir. 

Misafir 

Kelam riyaseti kabul etmediğinden 

Gandi de bir zamanlar sağ kolu aa11-

lan Patel'i namzet gösterdi. Fakat 

Patel df! riyasete g~mek istememi~, 

bu seler Gandi de Sitaramayya ile 

vaziyeti müzakere ederek onun nam- General 
ı:etliğini Deri siirmü~. buna rafmen G ı• 
kongre komitesi, Gandinin nam:ıedi- Bugün e ıyor 
ni atını~ ve eski reis Bose'ı seçmişti. Ankara, 26 (A.A.) - İngiliz \stih-

Bose'un 1 enlden seçilmesi, her bnrat dairesi müdür muavini Gene
ral Beaument Nesbitt yanmda mi~

şeyden evvel milli Hint kongresinin 
mandarlan deniz binbaşısı Aziz ve 

~erıısyon projcslne mntıalefetinl İr.giliz sefareti ataşemiliteri olduğu 
teınfn edecek, bu da Hintlf1erle fn- halde Etnografya müzesine giderek 
gllizler ara,mda yeni bir mücadele- Atatürkün tabutu önünde eğilmiş
:te sebep olacaktır. Gandinfn daha tir. 
önce yaptığı mücadeleler, kansrz ol- General Beaument Nesbitt refaka
duğu halde, Boııe tarafından yaptlft- tinde mihmandarı deniz binbaşısı 
~ak milcadelenln kanlı olmasrndıuı Aziz olduğu halde İstanbula gitmek 
da korkulmaktadır. üzere bu akşam Anadolu ekspresile 

Varşova ziyaretini mevzuu bahse- mevzuubahis değildir. 
den "Petit Journal,, şöyle diyor: Kont Ciano ile Polonya Hariciye 

·~- Berlin .- Ro~~ mihve:i pe~k- Nazın Beck'in meşgul olduğu umu
lerı arasına gı~~esını ve an~ .ko1?1ın- mi meseleler şunlardır: Almanya ile 
tem paktına Jltıhak etmesını ıste- münasebatı, Tuna havzasında siyasi 
mek için Varşovaya giden Ciano ve iktisadi tahavvüller ve nihaye-t 
leu vazifesinde mutlak surette mu - Avrupada yeni muvazene v lh 

affak 
. .• Ch e su un 

v ıyetsızlige uğrıyacaktır. am tnkviyesi. 
berlain çok cüretli bir hattı hareket Bu son m led F 1 d . . . • . . ese e ransız ar a ga-
ıttıhaz ettıgınden ve Fransa da in- leyan uyandır n ·· · b" ·"'-. · . 

1 
d . .. a ve muzmın ır ıı ı 

gıltereyı her hu~usta takı~ ey e ıgı~ tilaf mahiyetini alan Alman ve ttal-
den dolayıdır kı , merkezı ve. Şarkı yan talepleri ok mühim bir er tııt-
Avrupada demokrat dcvletlerın he- maktadır. ç y 
nüz son sözlerini söylememiş olduk-
ları anlaşılmağa başlamıştır. 

Figaro, Polonya diplomasisinin 
fevkalde maharetle işlediğini yazı

yor ve diyor ki: 
"- Çok naz:k İncseleler arasında 

kalmasına rağmen, Polonya kendi 
menfaatlerini büyük bir kiyasetle 
korunmasını bilmiştir. Bir zaman -
lar bazı hadiseler i~i bozar gibi ol
du. Fakat Sovyctler B rliği siyase
ti Şarkta vaziyeti bir müddet değiş
tirdi ise de bugün tekrar gayri faal 
bir vaziyet aldığından Polonyada 
tekrar otoritesini buldu. Bugün 
Şarkta b:rinci derecede rolü Polon
ya oynamaktadır. 

"Epoque., gazetesi de, Ciano'nun 
Polonyayı Almanya ve İtalya ynnın
da talepçi memleketler arasına sok· 

Almanya 
Aleyhinde 
Nümayişler 
Meksiko, 26 (A.A.) - Shorlnoco'

da bir nümayişçi grubu gamalı haç 
taşıyan bir bayrağı yırtmıştır. 

Alman elçiliğinde hiçbir şey söy
lenmiyorsa da, Alman elçisinin dos
tane bir teşebbüste bulunacağı tah
min ediliyor. 

Sandiego, (Kal'fornia) 26 (A. 
A.) - Vaşington'un yıldönümü mü
nasebetiyle Alman - Amerikan ce
miyetinin tertip ettiği toplantıya iş

tirak edenler çürük domates ve yu
murtaya tutulmuşlardır. 

* 
Tokyo, 26 (A.A.) - Domel ajansın 

dan: Japonlara taraftar Nankin hü
kumeti aşağıdaki tebliği neşretmiş

tir: 

Şanghaydaki enternasy.:ına1 mınta

ka ile Y angtse nehrine seyrüseier e
den Fransız ve İngiliz gemilerine 
karşı gürültüsüz harp il:lnından baş

ka yapacak başka bir şey kalmamış
tır. Filhakika bu gemiler euternasyo
nal mıntakayı genişletmekte ve nehl 

ri hareket üssü o larak kullanmakta 
ve Şankayşeke yardım etmektedir. 

Nankin hükumeti, yeni tethiş ha
reketlerine karşı bir ihtiyat tedbiri 
olmak üzere enternasyonal mıntaka 
civarına milis kuvvetleri gönd~ 
tir. Eğer İngiltere ve Fransa hattı 
hareketlerini def:tiştirmeır. ve Şankay 
şeke yardımdan vazgeçme:derse Fran 

sız ve İngiliz gemilerini ve enternas

yonal mıntakayı düşman telakki et
mekte tereddüt etmiyeceğiz. 

"Mcuum Çinlileri 
boğa.zlatmayınız,, 

Astoria, 26 (A.A.) - İçlerinde 
Çinli kadınlar ve çocuklar bulunan 
nümayişçiler Japonyaya gönderilmek 
üzere bulunan demirlerin vapura 
yükletilmesine mani olmuşlar ve 

"masum Çin' ilerin kasaplık hayvan
lar gibi boğazlanma.~ıın" protesto et
mişlerdir. Bu mücadelenin ba~lamak Ü7.ere ş~hrimizden ayrılmış ve istasyonda 

olduğunu gösteren bir delil millt grnel kurmaydan Bahaettin Kuban 
kongre komitesinin verdiği bir ka- Ankara merkez komutanı Albay T>e
?'ardrr. Bu karara göre Hindistan, mir Ali ve İngiliz sefareti erkanı ta
kcndi anayasasını doğrudan doğruy.ı rdından uğurlanmıştır. 
hnzırlamalı, ve İngiltere tarafından General Nesbitt, yarın İstanbulun 
l'apılnn ve bugün lllndistanda tathik görülmeğe değer yerlerini ve müze
ediJcn anayasayı reddetmelidJr. Yeni l krini gezdikten sonra akşama Sı?mp
ana~·nsa yapıldıktan !IOnra İngiltere- lon ekspresile Belgrada hareket ede
Ye takdim olunacak ve İngilterenin cektir. General Belgratta iki gün ka
hu yasayı kabul etmesi irin altı ay- lııcak ve oradan Londraya dönccek
lık b:r miihlct verilecektir. Şayet in. tir. 

Sinyor Mussolini aleyhinde yapılmak 
üzere hazırlandığı söylenen suikast üze
rine müşarünileyhin muhafızları arttırıl
mıştır. Mussolini 500 milisin geçişını sey
rederken kendisini önden ve arkadan 200 si
lahşör muhafaza etmekteydi. 

giltcrc, Ilindistanm hu millt dileaini 
knhul etme7.se Hindi-;tan da har;ket 
ıcrhestisini kazanmış olacaktır. 

llindistanda \ 'azint bu merkez-d • 
cdir. Ve Hindistan yeni hir müca-

dric arifesinde görünmektedir. 

Şm Parlamentosunun 

.. .. 

f Eif 
Hayırlı Hastalı 

Yazan: B. FELE 

Çocuk iken de işitirdim. Şin 

de iki batın evvelki n e 
mensup kadınlarımızdan gene i 
yorum: Bazı çocuk hastalıkla 

mesela kızamık gibi, suçiçeği gibi ! 
çicl ve zararsız hastnlıklara: 

- Hayırlı hnstabk! derlerdl. 
Hastalığın hayırlısı olur mu? 
Olur. Yani sakınılması güç ve t 

llkeslz hastalıklara bu isim veri 
Buraya bir mim koyunuz. 

İçtimai ve iktısadi biinyemlzde 
şıyan vatandaşlarımız, tanı lar 
dostlamnız da hazan bir tnkım h 
talıklara tutuluyorlar. Bu hastalı 
lar bedeni olmaktan ziyade manc 
dir. 

Tabii bu manevi hastalıklarm 
maması, olmnsmdan daha iyi a 
modern cemiyetin bwılar içtina 
gayri kabil dertleridir. 

Geçenlerde efkarı umumiye, eli 
akıbetler doğuracağından korkula 
bir meseleden haberdar edildi. fn 
pek!'ı adile yadedllen bu işin ilk şüy 
unda ne kadar vahim araz gösterdi 
hepimizin, hele buna biraz da pol 
romanı ~eşnisl veren gazeteciler 
malumudur. Başlangıcındn bu kad 
ağır görünen ve genişliği hesap 
lemiyecek :Dıtilatlara scbop olaca 
endi e ile zann~ilcn bu işin sırf b 
sircüler yanlışlığından doğmuş b 
şey olduğunu ~imdi adli makamlar 
açık ve aydınlık ifadelerinden an 
yoruz. 

Kendilerini tantyalım, tannnıy 

lnn, birkaç Türk vatandaşının k 
tulduğu gibi kirli ve işkilli bir 
yapmağa teşebbüs ettikleri. bir ta 
krm me\?Jd ve nfifuz sahibi klmseleı 
rln de bu kahil iiphell işlere karı 
mış olmalnn endlşe~'!İ böylece ıa 
oluyor. Bu bir ferahlıktır. Tiirk c. 
mfası içinde kirli 1 yapanlar ne ka 
dar nz olur \'C cemiyetin selameti na. 
mma üzerinde hac;snsiyet göstcrcce.. 
ğimlz pislik tarnmnlan ne kad 
menfi netice verirse o kadar ~evin 
meli~iz. Çiinkü bir Tllrk \•atandap 
nrn tedn:Isl güç ve tehlikeli bir hfts 
talığa tutulması onu se\'enler için ne 
kadar endişeyi mudp ise hö:vle ma
nevi ha~talıklarla müsap görülmesi 
daha derin bir endişe doğurur. Snr 
hastalıklar hükiımet mekanfzmns!lll 
derhal harekete getirdJği gibi bun
larda ayni şekilde hu cihazın lşleme
·lni mucip olur. Binaenaleyh hükö
metfn en küçiik şiipheler iizcrlno 
derhal en seri tedlıirJer alması ne 
kadar haklı ise bu tedbirlerin sonun
da işin zannedildiği gibi çıkmndığrnı 
yani şüphe edilen \'atandaşm temiz 
olduğunu ilan etmek te o derece 
zevkli ve tatlı bir vnifedir. Bn vazi
fe tıpkı mühlik bir ha talığa tutul
duğu sanılan bir hastayı muayene 
eden doktorun · muayeneden ~onra 

yüzü giilerck hastalığın bir suçiçeği 
veya kızamık gibi alelfıdc bir şey ve
ya sadec:e soğuk algınlığından ibatet 
olduğunu söyleyişine benzer. Kıs

kandığnn saadetlerden biri de bir 
maznuna temiz olduğunu söyliyen 
hakimin ilahi ze,•kidir. Reraetini öğ
renen maznunun sevinci bunun ya
nında çok beşeri kalır. 

Tiirkiyede, bilhassa fazilet knygı

~ile iizerlnde durulan işlerin kendi 
nevilerinde birer İmpeks olduğunu 
görmek bn ta vazifesi fazilet nlgeh
banhğı olan memleket adtilcti oldu
ğu halde herkes l~ln ve Ttirklcrln 
ahlak şöhretleri namına ne saadet 
olacaktrr. 

Çekoslovakya Hava 
Programını Tahdit Etti 
Prag, 26 (A.A.) - Çekoslov akyada 

yeni hava karargahlan tesisi i~ın 

evvelki hükumet tarafından hazır

lanmış olan pian azami derecede tah
dit edilmiştir. Ancak sivil tayyareci
liğe inhisar eden zaruri hava me:y
dnnları vücude getirilecektir. 

Alman meselesinin 
Halline Çahııhyor Feshine Çahşllıyor 

t Santiago, (Şili) 26 (A.A.) - Sol 
. arar part leri, Parlmentonun feshi 
;~kanlarını tetkik etmektedir. Par
harnentonun ekseriyeti hükmete mu-

alif olduğundan bir fesih takriri 
~er lecektir. Ancak bu takririn red
h~· ':'uhakkak bulunmasına binaen 

Ukurnct bu hususta bir plebisit yap 
inak fikrindedir. 

670 Bahke•. Bu lar 
Üzerinde Sürüldeniyorlar 
Baku. 26 (A.A.) - Üç Sovyet va

puru ile dört tayyare seyyar bu~ 
kitleleri iizerinde denize sürüklenen 
670 fok avcısını aramaktadır. Ş\md!
Y<' kadar bunlardan 387 si atlan ve 
malzemeleriyle birlikte kurtarılmı,. 
tır. Araştırmalara devam edilmekte

dir . 

Beck Londraya Gidiyor 
Londra, 26 <A.A.) - Beck, HariC'İ

ye Nezareti tarafından vuku bulan 
davet üzerine martın nihayetinde 
veya nisanın iptidasında Londrayı 
resmen ziyaret edecektir. 

Prag 26 (A. A. l - Hükumetle 
Alman ekalliyetleri grubu arasında 
yapılmakta olan müzakereleri mev

' zuu bahis eden ,'Narodny Listy,, 
gazetesi diyor ki: 

"Hükumet, Alman meselesini sü
ratle ve kati o larak haletmeğe ka -
rar vermiştir. Devletin resanct bul -
ması içi nbu, esas şarttır.,, 



Safranbolu Belediyesi 
Yakında Bir Yüzme 
Havuzu Yaptırıyor 

Bir Senede 13 Yeni 

Yeni Yol Y aplldı, 28 
Köprü, 465 Kilometre 

Köprü Tamir Edildi 

·-

Salranbolunun umumi görünüşü 

Safronbolu, (TAN) -- Kazamız i
çindeki kalkınma hareke:tlen ara
sında bilhassa nafıa ve belediye iş
leri nazarı dikkate çarpmaktadır. Son 
bir yılcia yapılan ve yapılması düşü
ııülen işler hulasaten şunlardır: 

lumba da konularak t~i? su temin 
olunmuştur. 

Gençlik için bir !q>or meydanı ve 
tenis kortu yaptırılmıştır. 

Karabükte esnafııı ihtikarile mü
cadelee devam edilmektedır. Ekmek 
ve ete narh konulmuştur Bir pazar 
yeri tayin olunmuştur. 

Knsabomızın haritası yaptırılmış, 

Nafıa Vekaletine tasdik ettirJmiştir. 
Belediye hududu içinde Aslanlardan 
Kavaklara kadar olan yol, Gümüş, 
Misakı Milli, Akçasu, Beybağı ve 
Akseki mıntakalarında beş yüz met
relik şose ve üç yüz metrelik kaldı
rım, baelarda muhtelif elli mıntaka· 
da su arklan üzerine kapak taş
ları ve köprü yaptırılmıştır. 

Kasabamızın elektrikle tenviri, ilk 
beş yıllık mesai progrnmma konul. 
muş ve projesi hazırlanmıştır. 

Beybağı mıntakasında hükumet ci
van su yolları demir boru ile değiş
tirclerek tamir olunmuştur. Ciğer 
tarlasındaki çeşmenin suyu, yolu ya
pılmak suretiJe akıtılmış, Aslanlar 
bahçesine bir kuyu yaptırılmış ve tu-

ihtiyar Bir Kadın 

Uyurken Yandı 
Topkapıdn Kürkçü sokağında 4 

numaralı evde oturan 60 yaşında 
Şadiye yatağı içinde sigara içerken 
uyuması neticesinde sigara yor~anı 
tutuşturmuştur. Şadiye komşular ta
rafından muhtelif yerlerinden ağır 
ve tehlikeli bir surette yandığı hal
de kurtanlmıştır. Yaralı celbedilen 
sıhhi imdot otomobili ile Gurebn 
hastanesine kaldınlmıştrr. 

• Hasköyde Turşucu sokağında o
turan Cemilin oğlu bir buçuk yaşın
da Ahmet oynarken mangala düşe
rek kulaklan yanmıştır. Yaralı ço. 
cuk tedavi altına alınmıştır. 

.• Aksu vapurunun ~ahmil tahliye 
işınde çalışan Denizbank amelesin
den Halil İbrahim başına vinç sapa
nmın çarpması neticesinde ağırea 
yaralanmıştır. Yaralı Beyoğlu hasta
nesine kaldırılmış, kaza etrafında 
tahkikata baı:ılanmıştır. 

Yakında be!edıycce Aslanlarda bir 
yüzme havuzu inşa cttirilecekHr. 
Kazamız dahilinde yine bir senede 

465 kilometre yeni yol yapılmıştır. 
Bu yollar geniştir ve taş di:lsenmiş. 
tir. 28 köprü tamir edilmiş. 13 köp
rü yeniden yapılmıştır. 1 Ol menfez 
tamir edilmiş, 63 menfez de yeniden 
inşa olunmuştur. 

Bütün köyler nahiyelere, r.ahiye
ler de kaymakamlı~a telefonla bağ
lanmıştır. Muhtelif kciyl"re r&dyolar 
alınmış, köy kuyulnrına bilezik ge
çirilmiş, misafir odaları yapılmış, 
mevl'ut bütün helfılar 15ğrma bağ

lanmıştır. Ulus ve Enfıni nahiyeleri
ne Atatürk büstü konuimuştnr. , 

Sinemada SiCJara t4jen 

Bir Ay Hapis Yatacak 
Ömer Yıldız isminde bir adam ev

velki gece sinemada belediye tenbi
hatma a~kırı olarak sigara içtiğin
den polis İrfan tarafından dışan ç.ı
ğırılıp 1 lira para cezası kesilmiştir. 
Ömer Yıldız bu muameleye kızm1s, 
memura dn hakaret etmek ciiretinde 
bulunmuştur. Bunun üzerine Ömer 
Yıldız yakalanmış ve dün nöbetçi o
lan asliye ceza mahkemesine veril
miştir. 

Dinlenen şahitlerin ifadelerinden 

1 ny müddetle hapsine ·.,.e 30 lira pa

ra cezası ödemesine karar verılmi' 
ve derhal tevkif edilmiştir. 

iki Küçük Hırsız Tutuldu 

Eski Adana 
Valisi 
Ankaraqa Gitti Şubeye Davet 

Bqlktaı Aıkerllk Şubesinden: 

:Tıp Cemiyeti Toplantısı 
Türk Tıp cemiyetinin yarınki iç

tima ruznamesi ş-.ıdur: 
1 - Yumurtalığı:ı tordu bir uru 

(Dr. Halit Ziya Konuralp), 

2 - Bir "Dnrier - Roussy'' tipinde Adana, 26 (Tan MuhabiTindC'n) -
Vekalet emrine alınan Adana valisi Beşik~ askerlik şubesinde kayıtlı mu
Tcvfik Hadi Baysal bugütJ Ar.kara- habere asteğmen Abdullah oğlu Sabahnt
ya hareket etti. Yen:ı vali Ali Rıza Un Aktomln nerede olduğu blllnmediğin
Çelik dün Gazianteptcn şehrimize den liUbeye mOracantl IIAn olunur. 
gelerek vazifesine baı:adı. 

sarkoid vakasında 

(Dr. Ethem Bakarr). 
ra.:liotherapie 

3 - Akciğer abces'lerine dair (Dr. 
Burhanettin Toker). 

Tevfik Hadi Bayoıal, dün vilayete 
ve partiye gelerek ari~ad.:ıslarına ve-• 
da etmiş ve kendisile gorüşenlerc: 
"- Cümhuriyet fazilet ve hakikat

tır. Ben Milli Şefime ve partime 
bağlı bir adam1m .. demiştir. 

Kızılay Kongresi 
Adana kızılay kongresi, dün parti 

binasında yapıldı. Geren senenin fa
aliyet raporu okunara~ tasvip olun
du. Yeni idare heyeti reisliğine Yeni 
Adana gazetesi sııh;bi Ahııet Remzi 
Borngir. reis \•ekllliğin" doktor Ali 
Naim, muhasipliğe Seyfi Tezer seçi1-
di1er. * Adana, Tarsu~ ve Mersinde ıs
lah istnsyonu tadfıncfon pamuk to
humu tevzii için tertibat alınmıştır. 
Bu seneki tol,nmlı:ı.,. "n,..•k elyafı Ve 

l!erek verim itlbartle d~h~ fpit· 
kılavand cinsidir. Mersin ve Tar
susta depolar hazırlanmı~ır. Önü
müzdeki aydan itibaren pamuk eki-
mine başlanacaktır. 

Beşiktaş Stadına 

,. Şeref Stadı.. Levhası 

Tekrar Asıllyor 
Bes'iktaş klübii senelik kongresi, 

dün Erzurum mebusu N'akıye Elgü
nün riyasetinde top'and1. İdare he
yeti raporu okunduktan sonra bir çok 
aza, Şeref stadı levhaşının indirilme
si sadisesinin gençlik ve halk üzerin
de yaptığı menfi tesire işaret ederek 
levhanın şimdiye kadar niçin yerine 
asılmadığını sordular. 
İdare heyeti namına söz alan avu

kat Abdülkadir levhanın indirilmesı 
hadisesi karşısında yalnız klüp men
suplarının değil, biltün memleket 
ı--porcularının teessür duyduğunu, bu 
çirkin hadisenin ancak kongrenin 
vereceği bir kararla tamir ed lebile
cc \n\ söyl d\. Merhum crd\n ha 

rasını taziz etti ve merhum Şerefin 
hatırasına hürmeten beş dakika cel
feyi tatil edildi. 

İkinci celsede "Bc.şiktaş jimnastik 
klübü Şeref stadyumu.. levhasının 

yerine asılmasma ittifakla karar ve
rildi ve idare heyetinin müsbet ça
lışması tasvip edilerek kongreye ni
hayet verildi. 

lzmirde Sıtma 
Mücadelesi 
Başhyacak 

İzmir, <TAN) - t3uraya gelen ha
berlere göre. vilayetin müracaati ü
zerine Sıhhiye Vekaleti İzmir? de 
sıtma mücadele mıntakac,ı dahiline 
almağı tetkik etmektedir. Bu husus
ta yakında karar verilecPği sanıl • 
maktadır. Büyiik Halkap•nar batak
lığının başka suretle kurutulmsına 
imkan göriilmemektedir. 

Geçen sene sıtma mücadele mın · 
takasına alınan Karşıyakada müca
deleden çok iyi neticeler alınmış. 
sivrisinekler azalmıştır. 

,.~~~ .. 130.000.000 Amerikah 4.~~~~

Dün Gece Büyük Şefimizin Mesa;ını 

Sergi Hakkındaki Fikirlerini Dinledi 

Bütün dünya Türk milletinin yüksek inkılôbını, 
New York sergisinde görmeğe hazırlanıyor. 

New York Sergisi 30 Nisanda Açıhyor 

14 Nisanda ilk Türk kafilesi yola çıkıyor. 

iştirak etmek isteyenler 

., N A T T A .. Acentasına 

Telefon : 44914 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLIN 
diş macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü: 

daima kullanınız. 

RADYOLi·N 
Di§leri beyazlatır. DiJ etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine môni olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, öğle ve Ak,am her 
yemekten sonra dişleriniv 

fırçalayımz. 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 42 altın 

madalya 
kazanını•tır 

,...--~ . ............................................ , 
M E L E K mü;~:7::~ne M u J D E • 

Önümüzdeki Çarşamba Akşamı M E L E K 
Sinemasına li.yık bir f&heser takdim edilecek : 

Karako~ Çayı 

Zarar Veriyor 
Balıkesir - Altınova civarından 

geçen Karakoç çayının mecrası doJ:
mu~tur. Bu yüzden, biraz fazla yağ
mur yağınca çay etrafa taı:ımakta, 
mahsule zarar vermektedir. Altıno
vadan bildirildiğine göre, Karakoç 
çayı yine etrafını istila etmiştir. 

Halk, bu çay mecrasının temizletti
rilmesini istemektedir. 

Kasımpaşada İlar sokağında otu
ran 14 yaşında Ali ile kardeşi 11 ya
şında Yaşar evvelki gece İstiklal 
caddesinde Alkazar sinemasının ma
kine dairesinden 250 metre film çal
mışlardır. Sinema sahibinin zabıtaya 
mürncaati üzerine yapılan tahkikat 
neticesinde çalınnn film çocukların 
evinde bulunarak sahibine iade etli'- c=:===O=.=.=L==U.=.=M==:ıı:::=ıı::::= 
miş, kendileri de yakalanarak adh-
yeye teslim edilmişlerdir. 

---<>-

Evlenenler Çoğahyor 
İzmir, (TAN) - Belediyenin bir 

i'itatistiğine göre, ikincikaııun ayın
da İzınrde 98, Karşrynkada 16 çUt 
evlenmiştir. Bu rakam, geçen sene
nin ayni ayındakinden 25 fazladır. * İzmir, (TAN) - Belediye, İz
mirin yegane toplanh mahalli olan 
Ciimhuriyet meydanını yeniden tan
zime baslamıştır. Burası biraz daha 
tevsi edilecek, güzel bir şekle soku
lara kttr. * tımit <TAN) - Devlet Şurnsm

ca feshine karar verilmiş olan bel~ 

diye intihabatı bugünlerde yenilene

cektir. C. H. Partisi eski namzetle
rini değiştinniyeccktir. 

" 
Bir Sehit Ailesine 

ikramiye 
K1rklareli - GeC"cnlerde hududu

muzu geçen müsellah Bulgarlarla 
vukua gelen müşademedc olen Ah
matlar köyiinden Işık Mchmedin ai
lesine hükılmetimizce 500 lira veril
miştir. 

Vali, Ahmatlar köyiine giderek bu 
parayı teslim etmiş, Mchmedin me
zarını ziyaret ederek orada güzel bir 
hitabe irat eylemiştir. Köyün yetmis
Jik ihtiyarlarından biri heyecana ge
lerek bu hitabeye cevap vermiş, Işık 

Revandiz komutanlığından Emek
li Mirliva Şevki Paşanın mahdumu 

(Fransızca sözlü) 
Gençlik hayatına dair yapılmış ciddi ve kuvvetli bir Filin 

1 

ve doktor Ekrem Baltacı ve Devlet 
Demiryollan hasılat dairesi şeflerin
den Fethi Özışıklı ve Davutpaşa or
ta okulu lngilizce muallimi Hacer 
Özışıkların dayıları Kırklareli süva-

Pek Yakında S A R A y Sinemasında ,. 
ri tuğ komutanlığından Emekli tuğ ~ı••-•••••••••••••••••••••••• 
Bay Cemil Taşöde ölmüştür. 

Cenazesi sah günü saat on birde ~ •••••••••••••••••• J1••••••••11111~ 
Usküdarda Paşa Limanı Nacak so -
kağındakl 18 numaradan kaldırıla • 
caktır. İskele camiinde namazı kılı
nacak Karacaahmette ailesi mezar
lığına defnedileceketir. Allah rah
met eyliye. 

Yirminci urın bOyDk Medenlyetlne
lstanbul'un şeref mcvkline ••• 

En yüks<'k insanların ince 
zevkine liiyık 

Eplz ve emaalılz bir ılnem• oluyor. 

Mehmedin babasının ve büyük baba- -----------------------..:...-------------------
sının da Bulgarlar tarafından öldü-
rülmüş olduğunu söylemiştir. 

* İzm1t (TAN) - Adapazarı Hal· 
kevi temsil şubesi gençleri buraya 

gelmişler, "Hissei şayia" piyesın.ı 

temsil etmişlerdir. Bilhassa Bican ~ 
fendi rolünde muallim Zekinin mu
vaffak olduiu aörülmüştür. 

27 - 2. 939 

RAD"Y"C> 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Badyosa 

Dalga Uzunlap 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. to ltw. 
T. A P . 31.70 m. 9458 Kes 20 K.w 

Pazartesi, 27. 2. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müztlf 
Pl. 13 .Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberlcrl. 13,15 Müzik (Neşeli 

pltıklar), 13,45 14 Konuşma (Kadın sa
ati). 

18,30 Program, 18,35 Konuşma (Ceftt 
Memduh - Keman tarihi ve tekAmülQ) 
plakların misaller. lll Konuşma (Dokto
run saati), 19,15 Tilrk müziği: Fasıl he
yeti (Hlcazk='r faslı) CclAl Tokses, Hak
kı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham 
dl Tokny, Basri Üflf:~r. 20 Ajans, meteo
roloji haberleri, ziraat borsası (flyııt), 
20,15 Tilrk milzlğl: 1 - Hicaz peşrevi, 

2 - Bekir Ağa Hicaz beste, 3 - Dede 
Hicaz şarla (Seyri Gülsen edelim) 4 -
Şevki Hlcaz şarkı {Firakınla zalim ha
rap oldu) 5 - Şevki Hicaz şarkı (Niçin 
bülbül fignn eyler), 6 - Sadullah Ala 
Hicaz semnl (Nideyfm sahnı çemen), 7 -
Ruşen Knm (Taksim), 8 - Rahmi Bq 
(Gül Hazin sünbül perişan) ı - Şwlı::l 

Bey (01 gonce dihen), 10 - Tanburt A
şık Mustafa Bayatı şarkı (Sebep ne bak
mıyor yarim) 11 - Tanburl Aşık Musta
fa Neva şarkı (Muntazır teşrifine), ltQ
me okuyuculnn: CaLınlar: Vecfhe, RetM 
Erer, Refik Fcrsan, Fahire Fenao, Cw
det Çağla, Ruşen Kam, Cvdet Koan, Ke
mal Niynzl Seyhun. İdare f.den: Mes'ut 
Cemil, 21 Memleket saat ıayan, 21 Ko
nuşma, 21,15 Esham, tahvllit, tamJ:Qo -
nukut borlası (flynt) 21,30 MOzHt (lta
çOk Orkestra - Şef: Necip Alkın), 1 -
Paul Llncke (Yeşil vadherde bir rande
vu), 2 - Brahms (Macar dansı No. 1-2) 
3 - Lufginl (Mısır balesi), 4 - İtalo 
Azzonl (Melodi), 5 - Löbr (Hil\n ,... 
ccsi) Vals, 6 - Könlgshoftır (Tirol Erı

terrnezzosu), 7 - Hnnns Scbmldt (lncl
ler) vals, 8 - Rio Gebhart (Romans -
Violonsel ve Orkestra için), 9 - Mendel
ssohn (Sözsüz Romans) 22,30 MOzlk (O
pera aryalan - Pl) 23 KOzik (Cu
band - Pl.) 23,45 24 Son ajana haberle
ri ve ynnnkJ program. 

• SENFONiLER: 
17,10 Prag: Çek filhıınncınfsl ()fendta

sohn, Schubert). 
HAFiF KONSERLER: 
'T Bükreş: Sabııh neşriyatı, 'T,10 BerUn 

kısa dalgası: Sabah konseri (8,15: Deva
mı), 9 Peşte: Sabah konseri, 12 B11knıl: 
Pltık konseri, 13 Prag kısa dalpaı: KOMer, 
13 Bcrlln ku;a dalgası: Hafif musiki (H,15: 
Devamı), 13,10 Bükreş: Vladesku orkestra
sı (14 30: Jn.vamı}, 15,30 Prq kısa daJoa: 
'Kôn er, 6,15l>rii . vaıs Ve! 'ftlll!'ffAr { FOJC: 
orkestrası), 16,45 Berlin kısa dal~ası: Or
kestra konseri, 17 ,45 Bcrlln kJaa dalgall! 
İşsonu muslklsf (19,10: Decamı), 18,40 

Peste: Jılı9ıear marşlan ve popurller, 19.20 
Brntislll.va: Erkek koro heyeti, 19,25 Prıır: 
Askeri bando, 20,10 a-ag kısa dalcası: Ha
fif musiki, 20,20 Peşte: Bulıar akşamı (Pi
yano, şarkı, keman, şiir), 20ı25 BrQno; Sa
lon orkestrası, 21 Prng kısa dalgası: Ak· 
şam .konseri (22,10: Keza), 21,50 P9fte: 
Çigan orkestrası, 22,10 Brüno: Orkestra" 
şarkı, 23 Peşte: Plll.k musildsl, 23,20 Prae 
Pl4k konseri, 23,15 BOkre,: Lokanbdan 
konser nnkli, 23.30 Muhtclif Alman omta
lan: Hafif mustkl. 

OPERALAR, OPERETLER: 

18,30 Moskova: Bir opera p~ -
U, 20 Berlin kısa dnlgnsı; Neeelf bir ıe.t. 
21 Prag: Piyes: (Yalancı ve ..U). 

ODA MUSiKiSi: 
19 BOkreş: Tcodorcsku Jı:uartıetL 
RESiTALLER: 

15,15 Berlin :ıma daıc-: Bellldllır, 
şarkılar, şllrler, 18,25 Prng: Yeni artlat1e' 
tnrnfındnn piyano _ ş:ırkı, ll,lO Ostraft: 
Şnrkıl~r (Çek eserlerinden), 19,tl BCUı:
reş: PJyano rcfnkntUe kllrinet komstı. 
21,35 Bilkr~: Viyolonsel komerl. 

DANS MUSiKiSi: 

12,15: Berlin kısa da~ıısl, 1810: Pellıe. 
22,15 BCikreş: Stüdyo kabansL' 

YENİ NEŞRİYAT: 

LUGARITMA CETVELLERi - htae
bul Ünivendtesi Fen Fakülıe.t .OOC-tıe
rinden Nusret KOrkçü oğlu tarafmdan 
hazırlanan (Beş tış.~rlll lugarltma cetvel
lcrl) intişar e~ttr. Cetvel 33 ~ 
bol iznlıntla bitmektedir. 

TAN 
M.atbaası 
Kitap, gazete, mecmua Ye 

her türlü tabı, cilt ve ldite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaa11 - latanhul 

Telefon: 24310 \., ____ _ 
mnr1111111ıı-, TEPEBAŞINDA DRAM 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20.30 da 

ANNA KARENiN 

11!!!:::!~11 :=iED~·~=·: 
BiR MUHASiP 
~RANIYOR 
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AN 
Gündelik Gazete 

~--
TAN'ı hedefi: Haber· 
de, f\ drde. her§eyde 
temiz, dUrUst. samimi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çnlıımaktrr. 

ACONE BEDEL1 
Tiirldye Ecnebi 

11ro l{r. l Sene 2800 Kr. 
7!>0 

" G Ay 15011 " 400 
" 

3 Ay 800 .. 
150 .. 1 Ay 300 " 

Mılletler.ıırıısı posta ittihadına dahil 
olmıy:ın memleketler için abone 
bedeli mlıddct sırasiyle 30. 1 Ci 9. 
::,5 llrodır. Abone bedeli peşindir· 

Adres değiştirmek 25 kuruştur 

Ccvnp için mektuplar 1 O kurus
ltı k pul tlllve~ Ulıımdır. 

:~µNÜN MESELELERİ ~ 
_... . ~ ·- .. - .. 

Şehirli Kendi 

Şehrini 

Benimserse 

D ü~. gele~ ln~:iz g~ze!:lertnde şoyle hır rcsun gordum: l\Ja
halle halkı ellerinde kazma ve ki.irek 
kendi sokaklarını kendileri tnmir e
diyorlar. Bunu belediyeye karşı nü· 
nıayiş olsun diye değil, belediyeye 
yardım olsun diye yapıyorlardı. 

İngiliz şehirlerinden birinde hele· 
dlyenin bütçesi bütün sokaktan ta
mire yetmiyormuş. Halk belediye
nin kendi sokaklarını tamir edeme· 
)"İnce, hafta sonlannı evlerinde ocak 
başında veya sinemada geçirecek 
yerde, bir araya gelmişler, kazm:ı ve 
küreklerini almışlar, kendi sokakln· 
nnı kendileri tamir ediyor, kendi 
semtlerini kendileri ıüzellc:_l:iriyor

lnrdı. 

Bu misal, bana Vali L(itfl Krrdorın 
l\fanlsada iken yaptığı bir tecrüLeyi 
hatırlattı. Manfsada vilayet bütÇ'e~i 

yolları yapmağa müsait, fakat bele
diye bütçesinde yol için sarfedllecek 
para mahdut. LUtfi Kırdar düşünü· 
yor. Vilayet yolunu ~ehrin ortasın
dan geçirmek surctilc ana bir cadde 
nt.mak imkanı var. Fakat trotuvar
lan belediyenin yapması giiç olacak. 
O yol üzerinde binası bulunanları 

topluyor, projesini anlatiyor, ancak 
her ev sahibinin de kendi evi önüne 
isabet eden trotuvar kısmını ynı>

masını rica ediyor. Bütün ev sahip
leri, evlerinin şerefin} arttrracak olan 
bu projenin tahakkuku için kendi 
trotuvarlannı yapmayı kabul edi· 
yorlar. Bu suretle Manlsanın aua 
caddesi açılıyor, ve şehir nefes alı-

yor. 

İstanbulda Kızıltopraktan Cadd~ 
bostanına kadar uzanan asfalt cadde
nin iki tarafında yeni ve güzel köşk
ler yükseliyor. Fakat bunlardan pek 
azı ufak bir masraf yaparak kendi 
evi önüne dfişen trotuvan yapmeğn 
katlanmıyor. Bu yüzden Suadiye 
caddesinde yaya yı1rüyenlere mah
sus bir yol yoktur. Otomoblller, oto
bUsler, tramvaylar rahat giderle?', 
fakat halk gezecek ve yürüyecek te
m.iz bir yoldan mahrumdur. 

Belediyenin muvaffaklyetl halkın 

yardmıile milrnkündü-r. Belediye ile 

şclıirli elele verirse şehir güzelleş!r. 

ller şeyi belediyeden beklemek, şeh

:rln güzellcşmeslnl istememek dc

ıne.ktlr. Valinin geçen gün şehlr mer

llslnde irad ettiği nutku hatırlayınız. 

Orada fı;tanbut yollannın yapılması 

için 42 milyon liraya ihtiyaç bulun· 

duğıı zı"k.rcdiliyordu. Belediyenin 

Yollar için bu kadar para sarfelme

sine imkan yoktur. Şu halde şehirli

ye düşen vazifeyi de şehirlinin he

nlmseme!>İ Jazımd.ır. Herkes kendi e

vlnin önündeki trotuvan yapmnk 

ınnsrafım ihtiyar etse yollarımızın 

Jnühim bir kısmı kendiliğinden y:ı

l>rlmış olur. 

Mesele şehirlinin şehri benlm111e
ınesinden ibarettir. Bu şehir bizim
dir. Onu giizelleştirmek bizim vazl. 
fenılzdir. 

Öküzün Karnından 
Altın Çıktı 

Adana - Mezbahada kesilen bir 
Ök zun kamından bir altın lirn çık
tllıstır. Bunun, yere düşürülmüş ve 
0küz tarafından otla beraber ycnil
!lüş olduğu nnlaşılıyor. 

TAN 

. L :·· ., ·., -··. . . • .. . . -

TARiHtEN YAPRAKLAR 
. . . . . . . . 

·--~~~~~~~~~~~--· . . . •~~~~~~~~~~~~-

! Ha~üf<®~<®rr Na~u~ 
\. 

IE@~<®n ü r~<®rr<dl ü? 
L.-----~~------~o o o o o~--------~----------------·~-1 

A bbas oğulları, halife adı ile 
saltnnnt sürmeğe başladık -

tan pek az sonra vur patlasın, çal 
oynasın alemine girmişlerdi. Akla 
sığmaz bir biçimde eğlenmeğe ko
yulmuşlardı. Halk da onlara uydu
ğu için bütün büyük şehirlerde ah
lak sıfıra düşmüş ve fiskufücur a
labildiğine yükselmişti. Aile ha -
yatı da temelinden sarsılmış gi -
biydi. Cariye alım satımı ekmek 
alım satımı haline geldiğinden er
keklerin zevceleriyle meşgul ol -
mağa vakitleri kalmamıştı. Koca
larını başka kadınlarla oyalanır -
ken gören nikahlı bayanlar da eş
lerine layık olduklan derecede e
hemmiyet vermemeğe başladığın -
dan yuva ahengi daimi zelzeleler 
içinde çöküp gitmekteydi. Artık 

kadınlar hiç bir kıskançlık ve hiç 
bir haysiyetsizlik duymadan ken -
di elleriyle kocalarına halayıklar 
takdim ediyorlar, eşlerinin bu ha
layıklarla sevişmelerini temine ça
l~ıyorlardı. Bu fedakarlığın be • 
delini, şüphe yok ki, onlara ağır su 
rette ödetmekten ve kendi alemle
rinde hür yaşamak suretiyle koca
larından öç almaktan geri kalını • 
yorlardı. 

YAZAN: __ ___, 

M. Turhan Tan ) İsraf da ahlaksızlıkla müvad <>
larak genişliyordu. Bağdat ve Sa
merra saraylarında mutfakta har
canacak kuşlan beslemek için hu
susi birer idare vardı. Uzakça bir 
şehre göç vukuunda mutfak ta.kım
lan altı yüz deve ile taşınırdı. 

Elbise israfı da mutfak israflyle 
eşitti. On iki bin nakişlı gömlek -
le on bin ipekli uçkuru olan, Hao
ce giderken elbiselerini yedi yüz 
deve ile ancak taşıtnbilen halife -
ler vardı. Elmas bolluğu ise ger -
çekten inanılmaz bir derecedeydl 
Mesela halifelerden biri Cebel ad· 
1ı bir yakut taşını kırk bin dinara 
(yirmi bin İngiliz lirası), vezirler
den biri de bir sepet mücevheri 
yedi milyon gümüş franga satın 

alınıştı. Prensesler baş bağlarını, 
ayak kaplannı elmasla süslemeği 
adet edinmişlerdi. İbni Haldun bu 
prenseslerden birinin düğününde 

hasırları altından örülme ve inci 
ile, yakutla müzeyyen minderler 
yaptırılarak yerlere serildiğini ya-
zar. 

Şark masaTiannda adı halA a
nılan Harunürreşit işte bu 

israfı, bu ahlaksızlığı ve bu te -
reddiyi körükleyen halifelerden 
biriydi. Sarayında iki bin halayık 

vardı, içlerinden üç yüzü mükem
mel sazende ve hanendeydi. 
Bunlardan şair ve şuh meşrep o -
lan biri yüz bin, hnnendelikle 
§<lhret alan bir başkası da otuz al
tı bin dinara satın alınmıştı. Hanı
nun ayn bir sarayda oturan zevce
si Zübeyde de yüzlerce halayık sa
hibiydi. O, endamı mütenasip ha-

Milli Kültür Yolunda 
iki Güzel iş Daha 

S ayın YOcelin Bakanlıfı da 
müsbet işlerle başladı. Her 

inkılap idealisti için bunlar, birer 
içten sevinç vesilesidir. 

Son gfinlerde iki gilzel işe daha 
et konuldu~nu görmekle bu se • 
vinci tazeledik. 

Bunlardan biri (Edebiyat Ka -
musu) için atılan ciddi ve müs -
bet adımdır. Buna ne kadar muhtaç 
olduğumuzu _ hele harf inkılabın • 
dan sonra • uzun boylu izaha ne 
liizum var? Bunu heniiz okumakta 
olan yeni nesil daha yakından tak
dir eder. Edebiyat kamusa, Dil ka· 
musu kadar tezelden muhtaç oldu
ğumuz bir ka~·naktır. A~aba bun.a 
tezelden muvaffak olabılecek mı
yiz? Bu işi ellerine alanların kud
ret ve ihtisaslarını bildiğimiz için 
muvaffak olacaklarına eminiz. 

Bizim asıl üzerinde durduğu • 
muz ikinci iştir: Halka okuma zev
kini vermek. var olanlarınkini art
tırmak için her türlü çarelere baı 
vurulması. 

Ötcdenberi hu konunun iizerin
de çok konuşuldu. Artık neticele -
rini elde etmeğe başlamak zamanı 
geldi. 

(Okumak zevki) nin ilzerinde 
(okumanın arasını kesmemek) mel-

humu vardır. 
Bilhassa köy çocuğu ve köy gen

ci hu zevki kaııabalı ve şehirli arka 
daşı kadar derinden tatmıştır. Ne 
çareki bu mukaddes zevk sürüp 
gidemiyordu. 

İlk okuldan pek iyi çıkmış öy
le köy çocukları tanıdım ki bugün 
okuyup yazmayı iki defa unutmuş
lar, hiç mektebe gitmemişe dön -
müşlerdir! 

Neden? Çünkü mektepten son
ra okuma imkanını, bir öğrendiği· 
ni ilerletme kaynağını bulamamış-

lardır. Bunun sebeplerini bir suç 
olarak almak doğru olma:z. Ta • 
rihte görülmemiş bir hızla katkı • 
nan bir millet her dileğini bir 
hamlede ve hep birden yapamaz
dL 

Fakat bugün buna da sıranın 
geldiğini görmekle geçen yıllann 
boşluğuna esef etmiyoruz. Bizim 
inkılabımızda başlanmamı~ işler 

tabü çoktur, fakat başlanıp da ha-

lnyıklan - kendilerine sarık sar -
dırmak, zülüfler taktırmak, kaf -
tan ve hırka giydirmek, kemer ku
şatmak suretiyle - erkek kıyafeti

ne sokmaktan hoşlanırdı. Oğlu E
min ise anasının aksine olarak bir 
takım oğlanları kız kılığına sokup 
karşısında dolaştırmaktan zevk a
lırdı. 

Harun- bir günde on milyon frank 
bahşfş dağıtmış olan dedesi Man -

surdan, yine bir günde üç milyon 
frank sadaka saçan babası Mehti

den geri kalmamak için - bir gün
de bir milyon üç yüz elli bin dinar 
(675,._ İngiliz lirası) dağıttırdığı gi
bi başka bir gün de halkın başına 
altı milyon frank saçtlrmıştL O -

şanlmamış, bitirilmemiş bi~ 
iş yoktur. İlerleyişin sürat1e inki
şafmdaki sır buradadır. 

Biz burada çalışmaktan yılma
yan Yücel'den şunu rica edeceğiz: 

Büyük kütüphanelerde tensi -
kat, yeni kiittiphanelerdeki geniş • 
]eme ve çoğalma işiyle beraber 
(köy • kasaba okuma işi) de atba
şı beraber olsun .. 

Şehirdeki kütüphaneye muka
bil ka!>abada okuma odası ve köy. 
de kitap dolabı ..• 

Köy mektebini, mektebini bi -
tirmiş köy çocuğunu, ve askerde 
aldığı bir çok bilgilerle cliinen köy 
delikanlısını kitapsız bırakmama • 
]ıyız. Gazete, mecmua, masal, hi -
knye, hayatın tiirli.i konularını 

öğreten hroşiirler. .. Bunlar köy: 
lüniin kültürel kalkınmasının te· 
mel direkleridir. Kasabalar için de 
böyle. 

Dunu kaymakamlar ve ilk okul 
miifetti~leri kontrol etmelidir. 

Partinin ve Halkevlerinin bu 
iş iizerindeki çalışma ve yardım -
Iarından alınmakta olan müsbet 
niteceleri hep biliyoruz. Kültür Ba 
kanlığı bunu sarsılmaz hir deva -
ma ve esaslı bir sisteme bağlaya -
cak yegane mercidir. 

Bizde zirai sanatlar henüz baş
lamadığı iı;in köylünün, hatta ka • 
sabalının boş zamanı günü birlik, 
haftası birlik değildir, mevsimlik
tir. O boş zamanlan zevkle. istek· 
le alınan bilgilerle doldurmağa 

başladığı gün yeni bir bayrama 
girdik demektir. Hayırlısı olsun.. 

• 
nun bir şaire - her kaside sunu -
şunda - yüz bin frank verdiği ve 
başka bir şaire elli bin frank ma -
aş bağladığı tarihlerde yazılıdır. 

Harunürreşit, hanendelere de 
milyonlar ihsan ederdi. Salih oğ • 
lu İbrahim isminde bir hanendeyi 
ise Mısıra vali yaptırıvermişti. 
Bu israf ve latıbalilik ona babasın
dan miras kalmıştı, çünkü halife 
Mehdi de bir hanendeye bir ha -
zinc bağışlayan müsrillerdendi. 

portresini kısaca çizdiğimiz 
Harunürreşit bir gece sev -

gili zevcesi Zübeydenin sarayına 
gitti. Bu hovarda halife iki bin ha
layık nrasında çok sefih bir ha -
yat geçirmekte ve hele Seher, Zi -
ya, Huns adlı üç cariyeye birden 
gönül verdiği dillerde dönüp do -
!aşmakta bulunmasına rağmen Zü
beydeyi de ihmal etmezdi, arası -
ra ona misafir giderdi. O gece de 
kansına candan tutkunmuş gibi 
davranıyordu , yanık kelimeler kul 
}anarak hasretini terennüm edi -
yordu. Zübeydenin de knrşıbğını be 
lirtmekte güçlük çekmediği bu 
yapmacık nşkın ilk faslı geçtikten 
sonra çifte canbazlı şatranç oyna
mağa rağbet etmişlerdi. 

Onların her karşılaşmnda bir i
ki parti şatranç oynamllan adet 
h alindeydi. Fakat şatrnncı bedava 
oynamazlardı, mağlubun galibe a
ğır kıymette bir şey ödemesini şart 
koşarlardı. O gece de ayni şeyi ya
pacaklardı. Zübeyde, ödenecek nes
nenin tayinini kocasına bıraktı. 

Sarhoş olan Harun ise uzun uzun 
düşünmesine rağmen "zafer hakkı,, 
olarak istenecek bir şey bulnmadı 
ve nihayet içinde oturduklan ka
meriyenin biraz ilerisindeki bü -
yük havuzdan ilham alarak şöyle 
bir teklüte bulundu: 

- Oyunu ben kazanırsam sen, 
ilk kadın olan Havvanın yaratıldı
ğı andaki kılığı Jle şu havuzu üç 
kere döneceksin! 

Zübeyde kızdı ve kızardı, fa
kat sarhoş zevcine söz anlatamı -
yacağını düşünerek, biraz da oyu
nun kendi tarafından kazanılaca
ğını umarak bu şartı sükuneile ka
bul etti. Halbuki hesap ters çıktı, 
Harun partiyi galip olarak bitirdi 
ve bitirir bitirmez de sarhoş bir i
natla kansına havuzu gösterdi. 

- Hzydi, dedi, durma. Hav -
va biçimine gir, havuz etrafını da 
o kılıkla dön! 

Bir kelime söylemek tehlikeliy-
di. O sebeple Zübeyde soyundu, 
müverrihin tabirince biln seravilü 
kamis havuzun etrafını üç kere do
laştı, sonra giyindi, kocasının kar
şısına oturdu: 

- Bir oyun, dedi, daha oyna -
yalım, yine siz kazanırsanız havu
zu bir kere daha dolaşırım. 

Harun sordu: 
- Ya sen kazanırsan? 
- Ne istediğimi o zaman so -

runuz. 
Tesadüf bu sefer Zübeydeye 

yardım etti, Harun mağlup oldu 
ve karısından "zafer hakkı,, olarak 
ne istediğini sorunca şu cevabı al
dı: 

- Mutfakta çalışan çok çirkin 
bir halayığım var. Benim yanım -
da onu aşkınızla bahtiyar edecek -
siniz. 

Harunürreşit yalvardı, bir çok 
hediyeler vadetti ve tehdit yoluna 
da girmekten çekinmedi. Llıkin ka 
nsını dileğinden vaz geçiremedi. 
Oyunda ileri sürülecek şartların 

yerine getirilmesi için önce karşı -
lıklı and içilmiş olduğundan Zübey 
deye "olmaz,, derneğe de imkan 
bulamadı, o is kokan murdar hala
yıkla - sevgili zevcesinin gözü ö -
nünde - bir aşk saati ya§amak ız • 

5 

11 Kitap ve Halk il 
Yazan : Şükufe Nihal 

Çok kıymetli MaarlI Vekilimiz, 
üzerlerine nldıklan ağır, me uli
yetli işte lfızım olnn biiyi.ik salahiyet
lerini; kendilerini tanıdığımız 7..8· 

mandanberj gördüğümüz, inandığı

mız yorulmaz enerjilerini bize, hay
ret edilecek kadar kısa bir zaman i
çinde bir daha ve daha hiiyiik bir 
kudretle gösterdiler. l\1c.ktep1erde, 
kültür işlerinde yepyeni, canlı bir 
hareket başladığını memnuniyetle 
de&ıil. mesudiyetle göriiyoruz. Çiin
kü yıllardanberi bir türlii yiiksele
miyen; başlanıp yıkılan, yapılmado:ı 

Çöken malzemesi knrı ık, eksik nın-
' . arif yapısına artık sağlam, kuv\'etlı 

bir temel atılıyor. 
Birkaç hafta içinde memleket kiil

tür alanını dolduran çalışmalardan 
sonrn, istanbulda dokuz da kütüp
hane açılacağını duyduk. Bunun, ne 
biiyiik bir ihtiyaca karşılık olacağı
nı, yurdun kiiltiir dcrdile alakadar o
lnnlar pek i~i bilirler. 

ikide bir gazetelerde: "Neden ki
tap okunmuyor?" diye fikirler görU
liir; bunlara muhtelif nazariyeler 
\'eya tecrübelerle cevaplar verilir; 
bu suale ben de bir sey ilave etmek 
isterim: 

Parasızlık .•• 
Parası olup tn okııma 7.evki lıu

lunmıyanlara diyeceğim yok; lfıkin, 

parası7.lrktan olnıyamı:ranlar, pek 
çoktur. Bunu, içinde iiğretmen nla
rnk huhmduğum (1500) den fnzln t:'.' 
Jeheli mektepte pek iyi görii~ orunı . 

Mektep kiitüphaneleri her talehe· 
,.e, her istedii:ri kitabı verclıilerrk 

kadar hüyiik ve zengin olmnnz. Oku
ması lazım olan eserleri bir yandan 
da talebenin kendi alması liızımdtr. 
lfnlbuki her evde. fakir de olmasa, 
h-rcihnn kitaba para ayırma ihti~·acı 

duyulmanıı fır; bircok ailelerde bu 
parayı ayırmıya a la imkun yoktur. 
Okumnya su amı , lfı7.ım gelen mı.-v
zuları tetchbüe can atnn genç co
cukların karşısında öğretmenler ii
ziintiiHi bir mevkide kalarak nihayı.-t 
kendi kiitiiphanelerfnden onlara ld
tap taşımak zaruretini duyarlaJ"; 
ama, bu da kafi değildir. t~te, hii~·le 
ihtiyaçlar, yokluklar karsrsmda U · 

mumi kfüiipbaneler açılması. halkın 
,.e gençliğin in~işnfını temin için ne 
hamlı bir i olocaf,'1 açık a görülür. 

Kıymetli Maarif Vekilimizden, hu 
hayırlı i in en kısn bir zamanda k!I· 
sabalara , köylere de teşmil edilme
sini dileriz. 
Yakında, gördiiğüm bir Anadolu 

kasabasında mühhn bir şey dikkati
mi ç-ekit; 

Çarşıdan geçiyordum; iki srra1r pt, 
-;ebze dükkiinlan, terziler, dört ber
ber. heş kah\•e ve çayhane ve ranan 
tavanlara kadar şişelerle dolu dört 
içki dlikknnı gördiim. Kahvehannle
rln önünde durarak merakla içeriye 
baktım, acaba masalarda bir tek ga
zete olsun görebilir miyim, diye ... 
Ne yazık ki höyle bir şey yoktu. O
turanlar, kahve, sigara içiyorlar, bu
ğulu bir hava içinde tnvla oynuyor
lardı. Demek bu kasaba halkı, çalış
tıktan sonra dinlenmek için burala
ra geliyor; akşamlan bol bol içerek 
eğleniyor; berber dükklınlnnnda tu
''a1et yapıyor; terzilerde ly:I giyln
meğe özeniyor; yalnız, yalnız oku
muyordu! .. 

Ka abnda görilştüğüm, somşttt1'

duğum herkes te bana bu neticeyi 
anlatacak cevaplar verdi. Kabahati 
bu hnlkta del,11, ornyı idare edenle,... 
de buldum. 

O saf, bözulmamı' zekalara mede
niyet yolunu gösterirken gözlerinin 
fö1üne içki sergisi yerine kitap sergi
si ncmak, bizim vazifemizdir. 

Bircok köylerde kitap okuma, pelc 
biiyük, duyulmuş bir ihtiyaçtır. llal
kevleri köyciiliik şubelerinde cahştı
ğlm 7.amanlar, ~·akından tanıdığım 
bazı köylerde hep bu arzuyu ~ör
diim. Çıkardri:Ftmız (Kiiy Duvar G:t
zetesi) sonsuz bir se\'İnç1e okunur, 
bı.-klenirdi. Hntta bu gazeteyi Anndo
lunun uzak köse1erinden bile duya
rak istemişlerdi! ... 

Köy ve kasabalarda salahiyettar 
ve mesut eller, sayın Vekilimizin 
çizdiği b: üzerinde yiirüyerek balkı 

akumaya ahstırmnk için en kısa ynl
lnrdan faali)·cte girl!irle.rse, kUltiir 
yapımızın temeli, miihtaç olduğu 

sağlamlığı daha ~abuk kazanarak ga
yesine doğnt )'iikselmis olur. 

tırarında kaldı. 

Müverrihler, Halife Me'munun 
o aşçı halayıktan doğduğunu söy -
!erler!_ 
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,_E_K_O_N_O_M____,i 1 
Kliring Muameleleri 
U zerinde Tetkikler 

Belçika kliringi: Finlandiya kliringi : 

10 Haziran 934 tarihinde meriye- ı Temmuz 1936 tarrhinde meriye
te girmiştir. İki 8.kit hükumetten bi- te gırmiştir. Tahdit edilmediği tak
risi feshedinciye kadar bu mukavele dirde ı temmuz 193!) d.ı bitecektir. 
devam eder. Yalnız ticari mti.bade - İki tarafta hesaplar İngiliz lirası 
lattan mütevellit tediyata munhasır- olarak tutulmaktadır. Jı'inlandiya kli
dır. Gerek Merkez Bankasında, ge- ringi yalnız mal bedellerinin tediye
rekse Belcika kliri.ng ofisindeki he- sine mahsustur. Masruf ve komisyon
saplar b'oke olarak tutulur. Binae- !ar da kliringle tesviye o!unur. 
naleyh, kliring hesa.bına yatırılan pa- ı Türkiyede tahsilat ve tediyat Mer
ralar blokeye tahvil cdılmı.ş olur. kez Bankasının fiyatlarına göre ya
Tı.irkiyede tahsilat ve tediyat Mer- pılır. Kanunuevvel 938 ayından iti
kez Bankasının fiyatlarile icra olu- haren Türkiyeden Finhn::liyaya gön
nur. derilen buğdayların bedeli yüzde 60 

Belçikada kliring hesabına yatan nisbctinde kliring ithal edilip yüzde 
paraların yalnız yüzde 70 kısmı kli- 40 kısmı serbest dövizle tediye olu
ringe tahsis edilip mütebaki yüzde nur. 
30 u Merkez Bankasının emrine ser- Estonya kliringi vaziyeti 680 bin 
best döviz olarak verilmektedir. lira olarak Türkiyede bloke görün-

Son vaziyetlere nazaran Belçika mektedir. Binaenaleyh Türk ihracat
kliringi, Türkiyede 240 bin liralık çıları sıra beklemez, Finlandiya sa

I 

Şişli - Pera maçında Şişli kalesi tehlikede 

bloke bir hesap bakiyesi gösterdiği- tıcılan sıra bekler. 
ne göre Türk ihracatçıları derhal pa-
ralarını alabilmektedirler. Belçika Felemenk kliringi :. 

-. 

Pera Sisli 
1 1 

• Sild 
1 

Maçları 
ihracatçıları ise uzun bir zaman bek
lemek mecburiyetindedir . 1 mart 937 tarihinde merlyete 

girmiştir. Temdit edilmediği takdir
de 1 mart 1939 da ibitecektir. 

Zevkli Bir Oyundan Maçlar 3 Statta 
Sonra iki Takım 3-3 Başladı,BazıKlüpler 
Berabere Kalddar Tasfiyeye Uğradı 

Mukavelede bir sarahat olmamak
la beraber Belçika kliringine para 
yatıranlann borçlanndan kurtulmuş 
telakki edilebilmesi lazımdır. 

Eatonya kliringi : 

Mal bedellerinin tediyesine mah
sustur. Holanda müstemlekelerine 
de pmildir. Komisyonlar da kliring
le ödenebilir. 

Kliring hesaplan Holanda florini 
Haziran 1937 tarihinde meriyete olarak tutulur.Türkiyede bir tek be-

girmiştir. Temdit edilmediği takdir- sap mevcuttur. Holandada ise ihra
de, haziran 1939 sonunda hitama e- catnnrzın yüzde 30 serbest döviz o-
recektir. larak Merkez Bankasının emrine A-

İki memleket kliring müessesele-
made bulundurulur. Mütebaki yfrz;de rinde hesaplar İngiliz lirası olarak 
70 in yüzde 20 kısmı muvakkaten 

tutulur. 
hususi ibir hesaba alınmakta ve HoTahsilat ve tediyat Merkez Banka-

D ilnkü Şişli - Pera maçı son senelerde seyredemediğimiz 
zevkli bir karşılaşma oldu. Oyun futbol sevenlerin zev

lerini tatmin edecek kadar güzeldi. Bir bu~k saat, canlı bir 
çekişme halinde, galibiyet azmiyle çırpınan yirmi iki kişinin 
bfüi\n enerjilerini ortaya koymaları ile geçti. • 

Pera ~iye-nazaran öaba ıeıtnTk 1 
bir oyun çıkardı. Fakat Şişlinin zor
lu oyunu bu teknik oyunu zaman za- 1 
man bozdu. Oyunun her dakikası ta- 1 
raftarlarına heyecan g~iıtect-k şc- 1 

kilde idi. \ 

Maç nasıl oldu? 1 

Taknnlar sahada ~u şeinllerle yer 
aldılar: 

Şişli: Armenak - Laskaridis, Al-
ber - Martyan, Nobar, Arşavir • ~ 
Çırak, Suldur, Vahap, Mikrop, D:ran, 

Pera: Çakatinos - Mesinezi, Hıris
to - Çiçoviç, Angelidis, Etiyen - Bam
bino, Colaki, Budley, Boduri, Mu
rat. Hakem: Ahmet Ad·"m. 

_Oyun çok seri başlaJı. Karşılıklı 
hucumlar oluyordu. Peranın hakim 
oyunu güzüküyor. Şişli, Peranın tek
nik oyununa atak bir 'lyunla muka
bele ediyordu. •pera hücum hattı, gü
zel bir anlaşma il~ Şişli mü~faasını 
tchl'keli vaziyetlere sokuyordu. 

Ş ild maçları her üç statta da birden yapıldı. Şeref stadın-
da Beykoz Davutpaşayı, Süleymaniye Boğaziçini, Vefa 

Ortaköyü, Karagümrük Topkapıyı, Fener stadında da Hilal 
F.yubu yendiler. Fenerbahçe, sahaya gelmiyen F. Yılmaza 
bükmen galip gelmek suretile Fe.11eryılmazı tasfiyeye uğrattı. 

ı 

1 

a ag n er - B ert>e maçı 

da yanm saat temdide rağmen be
raberlikle neticelendi. 

Taksim stadında da hem şilt, hem 
de birinci kümeye terfi müsabal':aı;ı 

mahiyetindeki Kasımpaşa - Hisar 
maçında Kasımpaşalılar 1-0 galip 
geldiler. 

Taksim ıtadtnda 
Kasımpaşa - Anadoluhisan müsa

bakast günün en mühim karşılaşma
ıa idi. Hem şilt, hem de birinci kii
meve terfi macı mahiyetinde idi. . , 

Her iki takım tam kadrolarile saha-
ya çıktılar. 

Oyun seri başladı. Kasımpaşa has
mına nazaran daha güzel bir oyun 
çıkardı. 27 nci dakikada sağdan bir 
hücumda top ortaya geldi, sol iç gü
zel bir şiltle maçın yegane golünli 
kaydetti ve devre 1 - O bitti. 

İkinci devrede yine Kasımpaşa ha. 
kim oynuyordu. Bir de gayet güzel 
gol yaptılar. Sağ iç mükemmel bır 
vuruşla topu kaleye gönderdi. />o ğ 

direğine çarpan top dışarı çıktı. H3· 
kem bu güzel golü göremedi. Maç ta 

Bir Şişli hücumunda Pera aleyhi
ne korner oldu. Korner atışını Sul
dur bir kafa vuruşiJP. gole çt-virdi. 
Bu gol Perayı daha ziyade canlandır
dı. Fakat bir netice veremedi. 

Şişli tekrar hücumda. Yahap ha
fif bir kafa vuruşile topu sağ açığa 
geçirdi. Top tekrar ortaya geldi. Va
hap da çok yakından hafif bir vu
ruşla ikinci Şişli golünü yaptı. İki 
dakika sonra Peralılar s:ığdan hücu
ma geçtiler. Şişli kalesi karı§tt. Top, 
gidip geldi. Bambim:>, bu arada bir 
kafa vuruşfle topu ağlar!\ taktı ve bi
rinci devre 2-1 Şişli lehine neticelen
di. 

D .. klf ı11-1• • d • ·z ı haddizatında 2-0, fakat hakeme na-
Ull • ır .ut>uua. maçın a seyırcı er . . . 

Matbuat 1 akımı Şişli ~::~~ı!~~~:::;::~:::::•lıbıyetıı. 

İkinci devre çok canlı başladı. Hü
cumlar kar§ıhklı oluyordu. Yedinci 
dakikada Pera Budleyin bır kafa vu
ruşile beraberlik golünii kaydetti. 

Oyun mütevazin cereyan ediyor. 
Her :iıki taraf da beraberliği ~cak 
golü kaydetmek için çalışıyordu. 18 
inci dakikada Diran bir favul atı~nı 
gole çevirdi. Bir dakika o;onra hakem 
Şişli aleyhine bir penaltı verdi. 

Bu ceza ver:ilmiy~bilirdi. Peralılar 
hu fırsatı kalecinin eline atmak sure 
tile kaçırdılar. 

Hakem, bu aradn Peradan Angelt
disi oyundan çıkardı. Pera on kişi 
oynuyordu. 

38 inci dakikada Damblno gOzel 
bir şütle beraberlik golünü kaydetti. 
ve maç da 3-3 beraberlikle netice

lendi. 

1 k •• l , Süleymaniye ve Boğaziçi takıme aut erı·n ı· Yen dı· la~.ı. on .kişi olarak sahaya .~ıktıla':'. 
Mutevazın geçen oyunda Suleyma-

D ün sabah Taksim stadında 
matbuat takımı Şi§U tekaut

lerile karşılaştı. 
Beş bin kişi önünde oynanan maç 

halkı zaman zaman gülduren, za -
nuın zaman ne varsa eskilerde var, 
dedirten bir oyun oldu. 

Matbuat takımı arasında Niyazi, 
Ulvi, Sedat gibi tanınmış oyun\!ular, 
Şazi Tercan, Tank, Ahmet Adem 
gibi birinci sınıf hakemler bulunu
yordu. 

Matbuat takımı şu kadro ile Şişli 
karşısında yer aldı: 
Namık. Ahmet Adem, Ercüment

Ali, Salahattin, Tarık - Şazi Tezcan, 
Niyazi, Sedat, Ulvi Besim. 

Hakem Ahmet İhsan. 
Oyuna matbuat başladı . Niyazi ve 

Sedat, Şişli müdafaasını müşkül va
ziyetlere sokuyordu. 

Şişli takımı arasında genç ele
manlar gözüküyordu. Seri başlıyan 
oyun dakikalar ilerledikçe durgun -

la§lllağa başladı. 

Matbuat oyuna hakim. Şişli kale
si tehlike, tehlike üstüne atlatıyor
du. 

Matbuat takımının bir hücumun
da Şişli müdnfaasımn kasdi bir ha
reketini hakem penaltı cezasiyle 
tecziye etti. Fakat Sedat bu fırsatı 
kaçırdı. 

niyeliler Boğazid kaleci-;inin hata
sından istifade ederek bir gol kav
dettiler. Birinci devre Süleymaniye 
lehine 1-0 bitti. 

İkinci devre yine mütevazin g~ti 
ve gol kaydedilemedi. Bu suretle ma
çı Süleymaniye 1-0 kazandı. 

KARAGÜ:MRÜK - TOPKAPI -
Matbuat hücum hücum 

yapıyordu. 
üstüne Bu maç beklenmiyen bir netice ile 

Çok geçmeden hakem bir penaltı 
cezası daha verdi. Scdadın vuruşu
nu kaleci tuttuktan sonra kaçırdı ve 
bu suretle matbuat takımı ilk gölü 
kazandı. 

Bu golden sonra oyun daha zevk
li bir şekil aldı. 

Şişlinin yaptığı bir hücum, golle 
neticelendi. Birinci devre · bu suret
le 1 - 1 beraberlikle nihayetlendi. 

İkinci devre de canlı geçti. Sedat 
matbuat takımının ikinci ve fiçüncil 
gollerini kaydetti. Maç 3-1 le namağ. 
itip matbuat takımının galibiyat.ile 
neticelendi. 

kapandı. Karagümrük en kuvvetli, 
Topkapı da zayıf bir kadro ile çık
tılar. Birinci devre 1-1 beraberlikle 
neticelenmiş, ikinci devrede iki gol 
kaydeden Karagümrüklüler maçı 3-1 
kazanarak Topkapryı tasfiyeye uğ
ratmışlardır. 

BEYKOZ - DA VUTP AŞA - Bu 
maçta, Beykozun zayıf Davutpa~ 
karşısında farklı bir netice elde ede
ceği tahmin ediliyordu. 

Onuncu dakikada Bahadir birinci, 
17 nci dakikada Davutpaşalılar '!ten
di kendilerine ikinci, 25 inci dakika
da Şahap üçüncü, 35 inci dakikada 

(SOfıu: 16 ın.cı ıcıyfad.Cl) 

1 landanın eski kliring matltlbatmm 
sının rayiçleri mucibince vaki o ur. 
Estonyada halen Türkiyenin 60 bin tnsfiyesine tahsis edilmektedir. 
liralık bir bloke parası mevcut ol- Holand~ müstemleke mall~n ~ 
d ğu .. Estonyadaki firmalar bir hususıyet mevcut olup Türkiye-u na gore, . . . H 
derhal alacaklarını alabilmekte Türk ye ıthal edılen bu nevı emteanm o-
ihracatçıları ise bir müddet beklemi- landada tedlyesi Zil "' hadle.re ..ılbi-
y -n'I 'l:jur bulunrn .. 'k1.a<bro dir. .~-~ 

Mukavelede aksine bir sarahat bu- İkı memlekette sergilerde satıtan 
lunmadığından kliring hesabına pa- malların o ru n g sırasına :tlbi 
ranın tevdi edilmesi ile borçlunun olmaksızın tediye edilir. 
borcunu ödemiş olması lazım gelmek Mukavelede bir sarahat bulunmn-
tedir. makla beraber kliring hesabına te7· 

Türkiye ile Estonyamn biri, diğeri di&t vaki olmasile borçluların borç
nezdinde açılan sergi ve panayırlar .. tan kurtulması lazım gelmektedir. 
da teşhir edilen ve satılan malların Holandadan ihraç edilen mallarn 
bedeli sıra harici olarak ödenebilir. terfik olunan men~ şahadetnamele-

Estonya kliringi yalnız :nal bedel- n bu memleketteki Crisis Bureau t:ı-
lerinin tediyesine mahsustur. nıfmdan damgalı olmalıdır. 

Nazillide Uf ak 
Para Buhranı 

Yalova, Tütün 
Anbarı istiyor 

Nazilli (TAN) - Burada şiddetli Yalova, (TAN) - Yalovanm on 
bir ufak para buhranı vardır. Eski iki köyünde tütün ekilmekte ve 200 
beş, iki buçuk ve bir kuruşlukların bin kilo mahsul alınmaktadır. "'/a
piyasadan kaldırılmasına mukabil kında istihsnlatın beş yüz bin kiloyu 
bunlann yerini tutacak bol miktar- bulacağı da tahmin ediliyor. 
da ufaklığın piyasaya çıkarılmaması, Tütünler, inhisar idaresinin kira
alış verişleri adeta aksatmıştır. Hat- ladığı bir ambarda muhafaza edil
ta bu yüzden alış veriş esnasnda mektedir. Fakat bu ambaı- knfi gel
kavga bile çıkmakta, çünkü yirmi memektedir. Bu yü?;den zürra sıkın
para gibi, 3-4 kuruş gibi bozukluğu tıya düşmektedir. İnhisar idaresinin, 
esnafın iadesi bazan mümkün olma- en az beş. altı bin denk tütün alacak 
maktadır. Bu hale süratle çare bu-j bir ambar yaptırması, acil bir ihtiyaç 
ıunması lazımdır. haline gelmiştir. 

. . . ' 

GAZETELERLE·. ŞAl<ALAR 
. ' . 

Komik Şarlo 

Son Telgraf rcfikimizde dün in-ı Aradaki lark 
tişar eden serlevhalnrdan bi - ~ 

risi ~uydu: A aşağıki serlcvhayı da Son Pos-
"- Komik "Şarlo,, bir "dahi,, mi- tanın birinci sayfasında oku· 

dir? dum: 
Göriiyor musunuz'! Sayın refiki - "- Ilalepte: "Türkiyeyi isteriz!!,, 

miz, neredeyse, "dchn,, yı bile ko - sesleri!,, 

mikleştirecek! Bu serlevhayı okuyunca, hayret 
Serlevhadaki bu uale cevap ver- ettim, ve Korsikayı, Tunusu, Cibu • 

meğc uğraşan uzun yazının ortasın- tiyi, Arnavutluğu ve daha bilmem 
da bir karış eninde, bir karış boyun-
da bo bir saha kalmış. 

Anlaşılan, o boş kalan kısma, 

komik Şarlonun resmi konulacaktı. 
Fakat, komik Şarlonun dahiler a· 

rasına karıştırılmasına, "Son Tel
graf,, ın ihtiyar makinesi bile isyan 
etmiş de, o resmin klişesini basma. 
mış, fırlatıp atmış! 

Bence, komik Şarlonun ne oldu
ğunu, o boş kalan yer, o iiç siitunluk 
yazıdan çok daha belagatle anlatı -
yor! 

nereleri isteyen ftnlyaya imrenen 

Haleplilerin de Tiirkiyeyc toptan ta

lip olduklarını sandım. 

Meğer, Halepliler, Türkiyeye "!la

hip,, olmak istemiyorlar, bilakis, 

Türkiyeye "mal,, olmak istiyorlar • 
mış! 

"Son Posta,, refikimizin cümle • 

sindeki hata da, aradaki fark kadar 

büyük değil mi? 

Naci Sadullah 
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Çocuğun 
Yaşa Göre 
Yiyecegi 
Çocuk Büyüdükçe 

Uyku Saati Azalmalı 

· ç ocuğun hayatını günlü!c mu
ayyen program i.;inde geçir

mek bir kaç bakımdan faydalı ve 
lüzumludur: 

1 - Evvela çocuk muayyen za
manlarda yemek, hareket etmek, 
hava almak, uyumakla sıhhatli, gür 
büz olur. 

2 - Her işi muayyen Z8!ll&nda 
yapmak itiyadı hasıl olur ve bu su
retle çocuğa intizam fikri a~ılonm.ış 
olur. 

3 - Bilhassa evinde yardtmclSl 
olmıyan anne de yapacağı tşleri 

~kla meşgul olmryacağı zaman
lara saklar .. 

Yukarda Ç'izdiğlml-z günlük prog
ram daha ziyade çocuğun pek kü
çüle olduğu zamanlarda tatbik e
dilmelidir. Halbuki çocuk büyü
dükçe gıda, uyku ve har eket ihti
yaçlannm nisbeti değit.T. Bunun i
~ çocuğu asla programsız hare
ket ettirmemekle beraber bu prog
ramlan ya~na ve ihtiyacına göre 
tanzim etmelidir. 

Mesel! çocuk. mama ynşım ge
çerek yemek yemiye başladıjrı za
man şöyle bir program ~mnelidir: 
Kahvaltı saat 1 

Kuşluk saat 11 
Öğle yemeği saat 14 
Ak,am yemeği saat 18 
Oyun ve uyku ss.atleri de yine 

yaşa göre değişir. Çocuk büyüdük
çe, uyku saatlerini tedricen ıızaltıp 

acık hava ve oyun zamanlarını ço
ğal tmalıdır. 

Hastanıza 

Hep Müşfik 
Davranın 

E vlerimizde aile efradından 

birisi hastalandığı 7aman 
şu şekilde hareket etmeliyiz: 

1 - Hastanın odasındıı alçak ses
le konuşmalı, fakat fısıJdamamalı, 

2 - Harekteler gayet naz;k ol
malı, hastanın yatağına yaslanma
malı ve oturmamalı, 

3 - Sandalyaya oturulduğu za
man gıcırdatmamalı, 

4 - Odanın içinde lüzumundan 
fazla dolaşmamah, gıcırdıyan ayak 
kapı ve terlik giymemeli. 

5 - Hastanın gözüne fazla ay
dınlık veren pencerenin perdesini 
indirmeli. 

6 - Hastaya mütemadiy~n nasıl 
olduğunu sormamalı. 

7 - Hastada e~lenc:'.' ihtiyacı var 
sa onu eğlendirecek havadis ve hi
kayeler söylemeli .. 

8 - Hastaya karşı daima müşfik 
ve güler yüzlü olm91ı. 

9 - Hastanın, hizmetlerini isti
yerek yapıyor hissini verroeli . 

10 - Hastalığın ciddi anlhrında 

hastaya karşı son derece müşfik, 

ve hastalığı hakkında end ŞP.l; gö
rünmemeli. 

Yumurtah Sandoviç 

Nasll Y apdır ? 

Ç avdar ekmeğim veya beyaz 
frnncalayı alarak dış kabuk

larını kesmeli. kalan ku.mı ince in
ce kesip karşılıklı gelmek ve bir di-

1 

lim yapmak üzere ikişer ikişer a
yırımı lı .. Yiyecek kimselerin adedi
ne gore mesela on ki~; .çin beş yu
ınurta a'ıp kaskatı oluncıYa kadar 
haşlamalı , sarılarını beyazlarından 
ayırmalı ve yalnı7. c;arılarını çukur
ca bir kaba koyorak üzerine azar 
azar zeytinyağı dökerek dhvmeli, 
toz karabiber ve ek~ilik verecek 
kada r limon ilave eder.?k koyu bir 
bulamaç ha!ine getirmeli ve terc
Ynğı gibi ekmeğin ar.ısına sürmeli. 
Vuınurtayı bütün dilimlere sürdük· 
ten sonra hepsını büyük bir tabağa 
koyup vcnilecck z~man g <.?lınc ·ye 
itada .. uzcrlcrini nemli bir bezle ka
Patrnalı .. 

TAN 

BAHAR 
Elbiseleri 

Bu Sene 
içekle 

Doluyor 
B u sene bahar elbiseler~ çiçeklerle do-

natılmıştır. O kadar kı, memelerin üze
rindeki cepler, çiçekli pencerelerle bezetil
miştir. Başta çiçek, eldivenlerin Üzerlerinde 
de çiçek bulunacaktır. Çünkü çiçek· koyu el
biselere renk, açık elbiselere de tebessüm ka
tar. 

Al esela, resimdeki modelde göğüs üze
rinde çiçekli bir pencere vardır. Pencerenin 
camları, beyaz noktalı müslinden yapılmadır. 
Çerçevesi kırmızıdır. Çiçekler , pırıldaşıp kay 
naşan ipek renklerden olacaktır. Eldivenler 
de çiçekli olacak ve eldivenin parmak çizgile
ri çiçeklerin sapını andıracaktır. Baştaki 
şapka tamamen çiçek olacak ve başa yüksek
lik vermesi için çiçeklerin üzerine kelebek 
konmuş gibi bir f iyango iliştirilecektir. 

ZARDIF BDR 

• 

... 

---
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Baharlık 
Caket ve 

r l MOD A HABER LE Ri ) 

Pardesü 
·y ukarda gfü·dı.i~ün~~ t.aku~ 

üç parçadır r.teh.ık duz sı-
yah kabarık yünlii kum~ştır. Üze
rindeki caket de zemini sıyah çiz
gileri beyaz ekosse yiinlüdendir. 
Hesimde görüldtiğü iizcre öniı ve 
yakası kapalı olup nrkadnn b~l hi
zası büzgülüdür. Ayrıca görülen 
pardcsü ise tamamen ekossedir. 
Baştaki yuvarlnk düz şopka da bu 
spor kıyafet;ne bi.ısbütim bir zara
ret vermektedir. 

işleme modası 

B u sene gerek baharlık ve ge
rek yazlık elbiselerle bluz· 

larda yine el işleri moda oluyor .. 
Mesela bunlar da bluzların önleri
ne, yakalarına, kol kapaklarır.a ve 
yahut elbiselerin önlerine işlenen 

işlerdir. Ayni zamandıı bal peteği 
ve balık kılçığı tabır edilen dikiş
!er de yine revaç bulmnktadır. 

Renk terkipleri 

Morumsu lacivertle pişmiş ayva 

rengL 

Açık pembe ile açık eflatun. 

Kahverengi ile mine mavisi. 

Lacivertle beyaz veya pembe 

Gri ile mercan rengi. 

Eflatun ile mercan rengi. 

Bal rengi ile kırmızı veya firez .. 

Kilo Almak 
• • 
lstıyenlere 

Tavsiyeler 
-----0---

lstirahat de iyi Gıda 

Almak Kadar 

Ehemmiyetlidir 

Ev Kadını 
için Faydalı 

Bilgiler 
Kadife Elbiseleri 

Nasıl Yıkamalı 1 

T emizlik için kullanılan kutu 
sabunlarından alıp bir bü

yük çorba kaşığını iki hamam tası 

ılık su ilavesi esasına göre; yıkaya

cağımz eşyanın büyüklüğü nisbe

tmde köpüklü su hazırlayıp elbise

yi ovuşturm.aksızın, müt~rc.cıdiyen 

suya batırıp çıkarmalı. Suyu kirli 

hale gelirse ikinci bir köpüklü su

ya batırıp çıkarmalı ve sonra da 

bol soğuk su içine batırıp çıkarmalı 

ve sularını avuç içinde sıkarak bir 

askıya asıp kurutmalı, kuruduk

tan sonra asla ütü lemeyip her ta
rafını bir fırça ile fırçalayarak yat

mış olan tüylerini ayağa kaldır

malı.. 

* Seccadeleri temzilemek : 

Evvela seccadenin tozlarını, ya 
elektrikli süpürge ile yahut ta vur
mak suretile çıkarmalı; seccadeyi 

eski bir masa üzerine yaymalı, di

ğer tarafta ılık su içinde sabunu 

köpürterek kesü !>ir sabun köpüğü 

hazırlamalı, bundan sonra yumu

şak bir f.ırçayı bu 3:öpüğe batırarak 

seccadenin muayyen bir parçası ü

zerine her tarafına müsavi olmak 

üzere dairevi bir surette sü:rü§tilı'

meli, fakat sabun köpüğünün sat

hından alt taba.kaya geçmemesine 

dikkat etmelidir. Bu suretle kısım, 

kısım temizlenen yerlerin üzerine 
temiz suya batırılmış bir sünger ve 

ya bez sürüp batırıldıklan suyu 

kirletinciye kadar durUlam,ıya de

vam etmeli, kurulamak için ya ol
duğu gibi açık havada brrakmalı, 

yahut da yüzü dış tarafa gelmek ü

z~ dllmdüz asmalı. Kuruduktan 

sonra da her tarafını fırçalıyarak 

tülerini kaldırmalı. 

1 - Her gün kahvaltı zamanla- .,--------------, 

üç bardak süt içmeli. • 
rında veya yemekte olmak üzere İ En Son Moda 

1 
• .. 2 - Yemeklerde yumurta, tere- Saç Tuvaletleri 

yağı. patates ve diğer hububat ye- İ 
meli. Ayni zamanda diğe.r yeşil seb- 1 

zelerle birlikte meyva da yemeli
dir. 

3 - Kilo almak istiyen insan i
çin istirahat te gıda k:dar elzem
dir. Bu gibi kimselerin g~e uyku
larını arızasız uyumaları ıazım ol
duğu gibi, gündüz bir defa knsluk
ta. bir defa da öğle yemeğinden son 
ra olmak üzere baş altına yastık 

koymaksızın kısa bir müddet için 
uyumaları faydalıdır. 

4 - Kuvvetli gıda ve istirahatle 
alınacak sıkleti taşıyabilmek için 
adalelerin kuvvetlen mesı lfızımdır. 
Bunun için de her ı,-rfin açık hava
ya çıkmak ve hareket etmek icap 
eder. 

5 - Fazla sıcak mütcma:ii oldu
ğu takdirde en sıhhatli insanları bi
le zayıflatır. Bunun için kilo almak 
istiyen kimselerin kendilerine he
yecan verecek şeylerden ka ~mala
rı. yemek ve istirahat ~'\mantarını 
tanzim ederek sakin oir hayst ge
~irmeleri lfızımdır 

Sabun Köpüğü 
Mahliiiü 
Nasıl Yapılır? 
G eçen haftalarda örgü C'eket 

ve bluz1 arın nasıl te'llizle
neceğini anlatmıştık. Bun:ın için 
de sabun köpüğii mahlülti hazırlan
ması lbım geldiğini yazdık. Sabu n 
köpüğünü hazırlamak için, bir ka
lıp sabunun yarısı, 50 gram ayrıca 
çentilmiş sabun, 1,5 kilo soğuk s\:l, 
1 kahve kaşığı boraks, yarım çay 
fincanı ispirto lazımdır. Evveıt su
yun bir miktarını ısıtarak sııbunu 
içinde eritmeli, sonra kalan su ve 
diğer malzemeyi ilave ederek kö
pürtmelidir. 

Saç tuvaletlerinde gittikçe tepe
ye ehemmiyet veriliyor. Fazla o
larak, bu tarz yapılmış ~aç tuva

letlerini tamamlamak için tepeye 

veya öne ya devekuşu, ya başka 

ince tül yahut ta kumaştan yapıl

mış çiçekler konuyor . .Mesela, yu

karki resimde tam alın hiznsına 

konulmuş siyah ve füruze renkte 

iki devekuşu tüyü. Bu iki rengin 

biribirile imtizacı yüze, hususı bır 
cazibe kazandırıyor. 

* Şapkalar ve tezyinatı 

Bu bahar ve yazlık şapkalarm 
biçimleri ve Üzerlerine konulaı 
tezyinatta esas şunlardır: 

1 - Bahriyeli hissini veren te
pe üzerindeki şapkalar. 

2 - Çay ve ziyaret kıyafetlerin
de vualetler. 

3 - Mübalağalı giyiniş olarak 
da deve tüyü tezyinatı. 

4 - Çiçek tezyinatı. 
5 - El ,;antrik biçimler. 
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IH as~ 
talık

Vanda Hayatların 

27 - 2 - 939 

~fada Bir 
öprü İnşa 
Ediliyor 

Urfa, (TAN) - Büyiik ve asri bir 
ilk mektep binao;ıııın tem••l atma me
rasimi vali Kazım Demirer tarafın
dan icra edilmiştir. 

Su ve· Elektrik Temini Pahahhğı KESiF 
için Çalışmalar ilerliyor ile Mücadele KOLU: 

Van, (TAN) - Terakki ve imara 

Nahiyelere Buğu Sandıkları Verildi 
Şehrimi2ıin ortasından geçen dere

nin üzerine, 39 bin lira va çıkacak bü
yük bir beton k;)prü yapılmaktadır. 

Hudut boyunda, gümnik muhafa
za teşkilatı için bir 3rn~k ve çok gü
zel binalar inşa cdilmckt<>dir. 

Son sistem bir un fabrikası yapıl
mış, tesisat ve techizatı ikmal edil-ı 
mi.ştir. Fabrika yakmd:ı i~lemiye baş 
lıyacaktır. 

Husust Banyolar 
Urfa, <TAN) - Burad:ı biıyiık ve 

umumi hamamlardan baska, ~ıcak 
banyo mahallerini :htiva eden ve 
'ıMisbah., tabir olunan küçük fenni 
hamamlar da vardır. Bir kişilik olan 
hiç kimse tarafından rahatsız edil
meden temizlenmiyc imkan veren bu 
"Misbnh,. !ar bilhassa Urfaya hariç
ten gelenler taraCmdun rağbet gör
mektedir. 

Köylerdeki bulaııklarda kullanılacak •olan b•ğu sandıklan 

Köprü Yapıhyor 
Urfa, (TAN) - Vilayet, şehrimi

zin içinden geçen Karakoyun deresi 
üzerine bi.iyük bir köprii ::aptırmak
tadır. Bu köprü, Atatiirk caddesile 
eski Hükumet caddesini birleştire

cektir. 

Edirne, (TAN) - 1937 senesinde ı Babaeski ve Lüleburgazlılar asfalt 
Babaeski ve Lülcburgnz kazal&rında yol kenarlarında kübik binalar yap
kullanılnrak mühim faydaları görü- tmnktadırlar. 

Gece Dersaneleri Açıldı 
Urfa, (TAN) - Maarif müdürlü

ğü, mekteplerde gece d ~rshaneleri 
açtırmıştır. Bu der.:;lıanelcrde, üç 
yüzden fazla yurttaş okumaktadır. 

Yeni Yali Gef di 

len fenni buğu sandıkları'lın her ta
rafta taammümünl! calı-:ı-lmaktadır. 
Bulaşık hastahklarda kullanılan bu 
sandıklar, Edirııe san~t ınektebinde 

yapılmakta, beheri ~:; liraya mal ol
makta ve büyük nümuııe köylerine 
gönderi mektedir. nu sandıklardan 
en az birer tanesi Tr:ıkyanın her na
hiyesinde bulundurulaca"<:tır. Sandık• 
lar, kaza doktorların1n emri ve köy 
sağlık korucularının murakabesi al
tında bulunacak ve kciylcı in müşte
rek malı sayılacaktır. 

Malkarada elektrik tesisatından i-;. 
tifadeye başlanılmış VP. yem hüku
met konağının inşası müteahhide ve
rilmıştir. 

Uzunköprüde elektn'lc tesisatı biti
rllmiştir. Çorlunun 120 bin liralık su 
tesisat planı tasdik olımmuş ve ilk 
işler için 70 bin lira hazırlanmıştır. 
İnşaat yakında e:-:silt:neye çıkarıla
caktır. 

Bir Mebus Fazla 
Balıkesir - Mebus intihabatı ha

zı rhklan ilerlemektedir. Bu intihap
ta vilayetimizden bir fazlasile 13 me
bus çıka<.'.ağı. kuvvetle tahmin edil

nıekte, zirit, "-"" •nWP9 ~ 
görülmektedir. 

İzmit (TAN) - Birinci umumi 
Edirne. (TAN) - Trakya şehir ve 

mi.ifcttişlik başmüşavirliğinden vali
kasabalarında iyi içm~ r.uyu ve e!e!<-

li8 miza !Ayin .olumm Ziya Tekeli 
trik temini faalıycfi devam ediyor. 

gelmiş, işe baslamıştır. 130 bin iraya ç ·nen~ o un ır-

Mebus Namzetleri dağı su tesiseıtı )'apılmııktadır. Yine 
Izmit (TAN) _ Bu intıhabntta orada mezbaha y'lpılnıası ihale olun-~ ~ 

• Kocaeli vilayefnden iki mebus fazla muş. şehir haritası ikmal edilmiştir. Ticari ve Sınai 
intihap olunacaktır. deniz kenarında bıiyük bir stadyom 

Esbak İktısat Vekili Sırrı , eski be- yapılm:ıklndır. Muhasebe Bilgileri 
lediye reisi Kemal Öz ve Doktor Ha- Kırklarelinin sn ve elektrik tcsi- Süleyman F. ŞAHINBAŞ 
ean Ömerin İzmit mebusu namzetle- sabnın tamamlanması için belediye- " i P E K t Ş ., Muhasebecisi 
ri arasında bulunacağı söyleniyor. ler bankasından 30 bin Hra borç a- Cari hesaplar - Ticari senetler -* İzmit (TAN) _ Nafıa Müdürü hnmıştır. Yakında bu i~ler eksiltme- Ticaret Şirketleri _ Muhasebe _ 
•e belediye re si vekili İsmail Dev- ye çıkarılacaktır. Krrldarelinde stad- Fabrika hesaplan _ İmalat _ Muha-
lctkuşu Bursa nafıa müdürlüğüne yom dıı yapılmaktadır. scbesi ''e !\laliye hesapları _ B:lanço 
tay n edilmiş ve gitmiştir. Babaeskide su tnsisatı ikmal olun- 300 Sayfa 150 Kuru,tur. 

v·ıny~t evrak katibi Turgut Bay- duğu gibi elektrik sehekesınin plan- YENi KITAPÇI 
kal. m~~ıye ta~sllat şubesine terfian, ları yaptırılmış ve l:ızıın gelen para Nail ÇAKIRHAN 
Karamursel hukumet doktoru Raif mahalli kavnaklardan bulunmuştur. ! A k C dd . 85 t t b 1 C d t t Al · .. • 1 . . · . . n ara a esı - s an u ev c e aşehir hukumet doktor- Babac-skının yeni helechve reisı bu - - - - - - - - - - --- - - -
1 ıı. t ı 1 ~5lCJ14P <UMUN4 
tı~una ayn o unmuşlardır. mesle için Ankaraya gitmiştir. 

GÜNDÜZ 

-Biraz rahatsız olduğunuz belli. 
- Di.ın akşam uzunca bir eglenti yaptık ta ond,n 

olacak. Kısa konuşalım, içerdc misafirlerım var. Be
nı neye aradın? 

- Istanbula geleli üç gün oldu. Eski dostlar bir
birlerini ne kadar incitirlerse incitsinler, sırası gcl"n
ce yardımlaşmaktan çekinmezler. Sizden yardım 

bekliyorum. ·Peki, kısa anlatacağım. Ben büyük bir 
fcliıkete uğradım. Levinski büyük bir avantüriye 
imiş. hem beynelmilel tanınmışlardanmış. Vapuru
muz Pireden kalkarken kendisini kamarasında meş
gul sanıyordum. Meğer Pirede kalmış. 

- Yani seni sattı! 
- Evet. Fakat bütün servetimi beraberinde götü-

rerek. Umumi vekilimle birlik olmuş. Gıtmezden bır 
kaç gün önce kınk dökük neyim varsa satmışlar, 
Apartımandaki eşyalarıma varıncaya kadar. Banka
da biraz param vardı, beni üç be~ sene yaşatacak 
bir şey. Onu da çekmişler. Triyesteye çıktığım za
man parmaklarımda, üstiimde birkaç parça şeyle 
çantamda birkaç parça elmastan ve biraz harçlıktan 
başka bir şeyim kalmamıştı . Bunları Atinaya gelin-
ce öğrendim. Atinadan da sıvışmış. . . . 

_ Bir Suriyeli delikanlı kıyafetınc gınp Beruta 

mı gitti? 
Meli o kadar alıkla~ıştı ki ağzından kaçırdı: 
_ Nereden haber aldınız? 
_ Atiftaya gitmiştim, bir gece Apollon - Bar'day-

dım, kızlar anlattılar. 

TEFRiKA No. 52 

Bir falso daha: 
- Sızi orada görmC>dim. 
- _Numara yapmaktan, Suriyeliyi kovalamak-

tan dunyayı görmüyordun ki. Eski hassas Meli tah
talaşmış, ne imadan, ne acık sözden, ne tarizden 
mütecss:r olmuyordu. 

- Levinski ile ... 
- Kıs.a kes. Ben sana sen! daha kısa anlatayım: 

O scrserı seni boşalmış kibrit kutusu gibi sokağın 
ortasına fırlattı . Elmaslı altınlı değil, beş parasız 
kaldın. Kendini lostromolara sata sata Pıreye gel
dın Her barda çalıştın, hepsinden kovuldun. Kes
me sözümü! Bu sefer de kazandığın beş on para ile 
memleketine döneceğine bir Suriyeli serseriye kap
tırdın. Beyrutlardan da hudut dışı edildin! Beni 
dinliyeceksen dinlersin, dinlemiycceksen çek ~ra
banı! 

Meli'de iz:r:eti nefis falan kalmamıştı, kuzu kuzu 
dinliyordu. Vurgun dişlerini gıcırdatarak devam 
etti: 

- Bin bir maceradan sonra buraya kapağı ata
bildin! Seni ilk tanıdığım Hanımefendiye koştun, 
ayaklarına kapandın, bir planın vardı, onu tatbik 
etmek istiyordun, Hanımefendi sana kendi güzel 
robunu verdi, şapkasını verdi, mantosunu verdi. 
Bir kaç gün için ... Sus! Ben bu mantoyu, bu elbise
yi, bu güzel ve ağır şeyleri bundan beş altı gün 
önçe Hanımefedinin üstünde gördüm. Sen bunun
la iki av avlamak niyetindesin. Birisi: O büyük 

cidden layık ve müstait olan bura
da hayat çok pahalıdır. Bariz bir ih
tikar vardır. Kışlık ıspıınoğın kilosu 
otuz kuruşa satılıyor. Buğday:ın ki
losu 2-3 kuruş oldu~ halde ekme
ğin fiyatı on iki kuruştur. Yağın ma
liyet fiyatı 35-4() kurusu gec:-m~zkcn 
80-90 kurustnn :ışağı almamn im
kanı yoktur. Bütün yiyecf'k madde-

1 

~~~ böyle gayri tabii surette pahalı-

fstanbulda kırk kurus:ı ~atılan bir 

diş macunu, Anadoltmun uzak köşe-

lerinde azami altmq kuruşa verilir

ken, burada yüz kuruştan aşağı sa

tılmıyar. 20-25 ktıruşluk adi kara 
gözlükler 85 kuruştur. Elbıse ve di-
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ğer giyilecek eşyası da yüzde yüz nis
betinde pahalıdır. 

Neş'enizi söndüren çalışmanıza mani olan 

G R i p i N Bu şiddetli hayat pnhallığı yüzün
den mahrumiyet içinde kalanlar ek
ıı-eriyeti teşkil ediyor. Alakadar ma
kamların, hayatı ucuzlatmak ve ih
tikan kaldırmak yolunda bir him
meti görülmüyor. 

ile izale ediniz. Bu sayede bir~ok büyük hastalık· 
lara tutulmak tehlikesini de önlemi§ olursunuz 

Sonra, burada)>irlcik f!czahane sa
bahleyin on buçuktan e\'vel açılmı
yor, aksam üstii saat on beşt~n son
ra ilaç almak istiyenlcr de eczahane
yi kapalı buluyorlar. 

GRiPiN . - _,. 

Van belediyesinin berekete geçip 
bu işleri düzene koymsı lazımdır. 

Biitün ağrı, sızı ve sancılan keser, baş, diş, nede, 
grip ve romatizmaya karşı bilhassa müessirdir. 

icabında giindc 3 kaşe alınabilir. 

Aksaray Köylerinde 
Kalkınma 

Aldanmayınız. Rağbet gören her §e
yin taklid ve benzeri vardır. Gripin 
yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

------Konya Aksarayı (TAN) - Köyler
de muhtar intihabatına başlanılmı~
tır. Martın birinde yeni muhtarlar 
ile başlalllıf olacaklardq.". 

zamıt' ı n e '.k liTtıımm a 
büyük ehemmiyet verilmektedir. 
Köylünün salma yükünü azaltmak 
için köylerin manevi şahsiyeti namı
na tarlalar ekilecek, fidanlık yetişti
rilecektir. Köylerde posta teşkilatı 
tanzim edilmiş, köylülere ait mek
tupların günlerce postanelerde kal
masına nihayet verilmi~tir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma: 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrllarınızt derhal keser. 
- icabında günde 3 kaıe ahnabilir. -

Köylerde gizli nüfus kalmaması 
için mıntaka köy katiplerince gere
ken tedbirler ittihaz olunmaktadır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza teşkilatı için bas:b.nlacak 71 kalem matbu 
Son bir senede 27 köy mektebi a

çılmış, hepsinde de tedrisata balanıl
mıştır.Köy muallinıleri, konferanslar 
ve müsamereler vermek suretile 
köylüyü aydınlaımıya çahşmaktadır
lar. 

evrakın 28/2/939 salı günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 
2 - Tahmini tutan (1500) lira ve ilk teminatı (113) liradır. 
3 - Şartname ve listesile örnekleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk tenimat makbuzlan ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galatada eski ithalat gümrüğündeki komisyona 
gelmeleri. (1250) 

otelde kendini C. Paşanın kızı ve süslü püslü gös
tererek bir müddet kredi ile yaşıyabilmek. Ikincisi 
bana kendini eskisi gibi kibar, paralı, lüks göster
mek. Hukuki yardım mardın diyerek: bana yaman
mak istiyorsun değil mi? Çünküa artık ne müteah
hitlik şirketleri kaldı, ne de milleti dalavere He 
soymak planları. Benim gibi ve iyod gibi açıkla 

kaldın . Ben sana delice bir aşık! Sen de bana hit
fen dönmüş bir asilzade! Değil mi? Işte şimdi sö
zümü kes te söyle! 

- Senin duyduklarının hepsi iftira. Bana isnat 
ettiklerinin hepsi kuruntu, hem zalimce kuruntu! 
Sana dönen Meli'yi istemiyor musun? 

- Gel buraya! Gel diyorum! 
- Bileğimi bırak, inciniyorum. Ben kendim ge-

lirim. Bırak bileğimi! 
- Sana, senin anlıyabileceğin muamele gerek. 

Yürü! 
Yemek odasına girdiler. Güneş çatlak sesli bar 

kızının arkasından geldiği için Meli birdenbire ta
nıyamadı. Bir tiyatro prensesi roliyle kızlara yük
sekten bir selam verdi. Kızların ikisi ağızlarını sa
pırdata şapırdata tarhana çorbası içiyorlardı . Me
li'ye vızgeçen bir selamla karşılık verdiler. Ve Vur
gun'a (Bu Hanımefendi de kim?) diye baktılar. 

- Bar kızlan! Buna orta malından aşağı tapon 
Melike Hanımefendi hazretleri derler! Iyi tanıyıp 
müşerref olunuz! Bunlara da sokaklara ve barlara 
senin gibi bilerek, istiyerek değil, suçsuz taksirsiz 
düşen temiz yürekli kızlar derler. Sen de onları ta
n~ ve hürmetle eğil! Evet! Çıldırdım işte! Kafana 
hır yumruk vurursam leşini sererim! Dur! Sonuna 
kadar dinliyeceksin çirkefin Melikesi! 

Kız! Yüzünü ışığa döndür! 
Gördün mü şu sesi pürüzlü, iyi kalpli bar kı

zını!? Tanıdın mı onu? Hele hele! Söyle kız! Dün 
gece söylediklerini tekrar et! 

- Ben seni Atinada ve Beyrutta tanıdım. Ahbap 
değil miydik? 

Bir çığlık koptu: 

- Leyla! Leyla! Sen misin? 
- Oralardaki adım LeylA idi. Buradaki adım 

Defterdar kızı Emine. Babam mı1Ietin parasını çal
dığı için hapislerde çürüdü, ben de babamın him
metiyle barlara düştüm. 

Vurgun atıldı: 
- Hadi, sen de kendini bu kadar apaçık anlata

bilir misin? 
Meli bir an için eski izzeti nefsini edinmeğe ça

lıştı. 

- Bir eski dostun yardımını rica etmeğe gelmit-
tim, yanılmışım, meğer ben bir polislik zorbanın 
ıline düşmüşüm! 

Vurgun bir an Meli'nin bileğini bıraktı, durdu. 
.;özlerinin akı büyüdü. Dudakları küflendi Dili 
kurudu. Kulaklarının arkasından tcpesıne doğru 
bir çift sancı uzandı. Meli'ye baktı, baktı, baktı. 

Ve ansızın iki omuzlarından tuttu; boğuk, kor
kunç, beşeri olmıyan bir sesle: 

- Meli! dedi. Bu gökün altında senin gibi Meli'-
ler sürüsepet bulunur ama, benim gibi Vurgun 
Haydamaklar az bulunur! 

Meli'nin tuttuğu iki omuzlarını ani ve sert bir 
hareketle çevirerek arkasını döndürdü ve kapıya 
itti. Kapının eşiğinde yumuşak terlikli sağ aynği

le Meli'nin kıçına gülle şiddetinde bir tekme attl, 
yüzü koyun Holün parkelerine kapatırken! 

- Kaltak! dedi. Bu toprağın bar kızı da, sokak 
oğlu da, salon insanı da temızdir. Ben senin bızden 
olmadığını da öğrendim! Yıkıl git! Beni bırak. Bu 
memleketi kirletme! Yoksa seni ... 

- Babam! Babam! Yapma babam! 
- Ağabeyciğim! Aman ağabeyciğim, bırak mü-

sibeti! 
- Üstat! Kendine yazık etme. Ayaklarını öpe

yim. Bak üç içli, dertli kızın sana yalvarıyor. 
- Beyefendim! Beyefendim! Beni seversen ken

dine gel. Ben onu kapı dışan ettim, artık buraya 
ayak basamıyacak. Bunca yıllık hakkımı helal et-
mem ben efendim. (Devamı var) 
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Yakın "faırbhDn En ~srarau ÇetilıresD .1100 

Geceyi Kümeste Geçirecektim 
Demir Hulusi Bey Kadın Çarşafına Bürünmüş, 
Hasbam Kırıta Kırıta Kadın Kafilesine Karı~mıştı 

- Baba, başımın üstünde yerin 
var. Ben her tiırliı tehlilcP.yi göze 
alır, seni burada aç bırakmam. Yal
nız, dün konuştuğum tercümanlar
dan biri, yağmur yağdığı takdirde 
askerlerin saraya yerleştirileceğin
den bahsetmesi, biraz ~önlümü bu
landırdı. Sen Üsküdara ınsen pek 
fena olmaz hani .. 

Demiş. Yüreğini dolduran ümit
sizliğini taşırıp önüme sermişti. Bu 
beklenmiyen tehlike haberi karşı
sında ic;ter istemez sarayı terket
mek, Üsküdara inmek kararını ver
miştim. Ogece, filintamı koltuğu

ma sıkıştırmış. kepeneğime sarın -
nuş ve karanlıklara dalmıstım. A
çılan kader ve taliin kolİarı ara
sına atılmıştım. Yürüyerek değil, 

tabii.. Bayağı uzun hayvanlar gibi 
sürünerek, icabında çöreklenip si
nerek, sryrılıp silkinerek ilerlemiş, 
adi yürüyüşle on dakikada kestiri
lecek kısa bir mesafeyi tam iki sa
atte bir kaplumbağa yavaşlığı ile 
geçebilmiştim. Bu kurtuluşumu, 

kendi tedbir ve ihtiyatlı hareketle
rimle beraber biraz da nöbetçilerin 
sarhoşluklarına ve bil' çoğumm nö
bet mahallerini horul horul uyuya
rak beklemelerlıne borçluyum doğ
ru.su_ 

Ölüm tehlikesi saçan bu uğur
suz mıntakiıyı geçtikten sonra, bir 
haftadanberi oturmaktan uyuşan 
ayaklarımı, yatmaktan ağırlaşan 

YÜcudümü bayağı kamçılıya kam
çılıya yürüttüm. Sabaha karşı Du
dullu köyünü geçmiJ, Hekimbaşı 
çütllğinin fundalıklarına girmiş
tim. Etrafı görecek, gözliyecek bir 
., 1;;rc ~ekildim e o günü gerçekten 
cehennemi bir azap ve ıztırap ile 
geçirdim. Ortalık karannca yine 
Yola düzüldüm. Muhacir köyünün 
garbından, Bulgurlu ile Küçük
bakkal köyü arasından geçerek, 
lt.üçükçamlıcaya çıktım. Tam yat
sı vaktinde Tevfik Hocanın kö~ 

künde dinlendikten s:>nra, Ni~ 
taşı tarlalarını, Valide Sarayının 
bağlarını geçtim ve bizim Yavuz 
Fehrninin köşküne ulaştım. 
Kapıdan girince tuhaf bir man-

zara ile karşılaştım. Yavuz 
~ehminin validesi, hemşireleri bi
~ Demir Hullısi beyi çarşaflı
YOrlardı. Latife değil, gerçekten 
Deınir Hulüsinin koca vücudünü 
bir çarşafa sığdırmağa uğraşıyor
lardı. Şaşkınlığım çok sürmedi. 
Yavuz Fehmi bey, tehlike karşı
~da sarsılmak ,1edir bil.nUyen 
ıtıdalile işi gülerek anlatmıştL Me
ğer, benim gibi sığınacak. delik a-
11Yan Demir Hulüsi birkaç gün 
e\l'Vel buraya gelmiş, bunu da 
soysuzun biri öğrenmiş ve haber 
~~receği yere vermiş. O gece köş-
~n basılıp aranması tehlikesi baş 

gostermı·ş ç·· k .. k .. k.. . 
d 

. un u oş un cıvann-
aki k . Yollar karakollar tarafından 

k esılrniş. Yavuz, Demir Hulüsiyi 

1 
adın kıyafetme sokarak validesi-
e .Bürhaniyede oturan bir dost 
evıne göndermeği gerekli görmüş. 

\7 ·ı erı en bu izahat karşısında şa-
~trnış değil, bayağı apışmıştım. U-

nrnasam, bürünmek için bir çar
§af ta ben istiyecek ve Bürhaniye 
Yo~una çıkan kafile arasına ilişe
ce tim doğrusu. O kadar sarsıl
rnlış ve sersemlemişt'm. Artık ya
pı acak · ld' ış , oradan da savuşmak 

ı. Fakat yorgunluktan yürüye
cek h r y' a un de kalmamıştı. O gece-
•.: ~oşkün kümesinde, Yavuzun ta-
~ ları ile haşhaşa geçirmeği göze 

a rnıştım. 

D emir Hulusi, ömründe gir-• 
rnediğı ve bir daha giremi

~:eği Çarşafına sokulmuş, gücen
vü:;; . arna, peçeli yüzü, upuzun 
/\. dıle eskı devrin boylu boslu 
fe~t halayıklarını andıran kıya
tıt e kaf'leye katılmıştı . Haspa kı-

1Yord d 
Ya ~ a. Yavuzun fener taşı· 

n valıd · ·· tnir liu • C:Sı. onde, hemşireleri De 
rnışlardlusının çevresinde yola çık 
rniy 1

· Ayrıhk sırası Yavuz Feb 
e gelrnişti. O da köşkün geri-

Kamalı Osman 

sindeki tarlaların yolunu tutarken 
ben de kümesin kapısını açtım ve 
böyle vakitsiz, kıyafetsiz bir misa
firin kümeslerine sokulmasından 

pek haklı olarak hırslanan, tüne
ğinde kabararak gukguklarile in
fialini gösteren horozun, kanat
larını açarak üzerime doğru tıslı
yan kazın taarruz ve tecavüzleri
ne göz yumarak, altıma serdiğim 
bir portatü çadır parçasının üzeri
ne uzandım . Uzanqım ama bir tür
lü uyuyamadım. Düşmanlara tu
tulmak korkusile mi? .. 
Yurtlarına giren bir yabancının 

küstahlığını bir türlü hazmedemi
yen horozla kazın tacizlerinden. 
Çünkü sabaha kadar biri gukguk
lamış diğeri de tislamış durmuştu. 
Hele kaz ara sıra, gagasile eb.·ğimi 
ısınp sarsalamak. cesaretini bıle 

göstermişti. Beni acı acı da gül
dürmüştü. Mülkün padişahında 

şu beyinsiz kazlar kadar bile yurt 
•e yuva sevgisi olmadtğını hatırlat
:mış, uzun uzun da düşündürmüştü 
beni.. 

Sabah yaklaşmıştı. Altunizade 
camünde ezan okuyan müezzine, 
kümeste ayaklanan horoz d6 uy
muştu. Sık sık kanat çırpıyor. tatlı 
sesi ile haykırıyor, haykırıyor, sa
bahı karşılıyordu. U<ıukacık kü
mesten çıktım. Etrafı dinledim, 
gözledim. Yolumu önliyecek bir en
gel sezinlemedim. Valdebağı, Sa
rıkaya yoluyla Burhaniyeye indim 
ve bizim Rüştünün evne 1izlendim. 

İşgalciler, bütün manasile gemi 
azıya almışlardı . Haydarpaşa. Ac::ı
badem, Küçükçamlıca, Libnda , Bul
gurlu, Fıstıklı, BP.ylerl"..eyi ve Üs
küdar semtlerinin çerçevelediği ge
niş muhiti üniformalı polislerle 
sarmışlar, dilenci. kömürcü, eskici, 
küfeci gibi göze ı;arpncak kıyafet
lere soktukı 'rı hafiyelerini de or
taya saçmışlardı Bunlarla bizi iz
letiyor. gözletiyorlardı akıllarınca. 
Üsküdarın şöhretli ;oysuzlarından 
terzi Mehmetleri, Bitpazarlı Cemal 
hocaları. Kudusileri. sütü bozuk 
nankörlerinden Marknrlttn. Artin
leri. Sofaklileri ci.e taktm f.ayfa çar
şılara yaymışlardı. Bunlar da kah
velerde. meyhanelerdP ve batı a ca
mi ve tekkelerde rastbdı'd :uı hal
kın ağızlarında Yavuz ve Demirle 
beni araştırıyorlardı. 

J şitivordum. Bizim tein su~
suz insanları tutuyor. do

vüvor. türlü türlü iskencelerle in
letiyorlardı. Tanrmadı~ı"lllZ birçok 
kimselerin evlerini basıyor. didik· 
liyordu Tabii iizülüyıırdum bu hal
lere Fakat, bu suç•ıuzları bu zalim
lerin insafstz ellerinden kurtannak 
için , ayağımla e:idip tath canımı, 
kana susamış katillerin ellerine el
bette teslim edemezdim. 

Günlerimi Rüştiiniin evinde ka
fes ardında caddeyi gözlemek. ge-

Şevki Kaptan 

celerimi de kitap cıkumnk ve bil
hassa yeni hareket planları h,ızırla
mak ile geçiriyodum. Devamı varı 

Mide ülserinden sa..'lcılnr ~el -
dfğf vakit mide üı:erine lf,stik
ten yahut hafif bir madend~n ke
se veya kapalı kap lcerisindc •:ı -
cak su koymak sancı):I haylice a -
zaltır, büsbütün geçirdiği de \'tır· 
dır. Elektrikli termoplasma cvd~ 
varsa onu koymak daha kolav o -
lur. Fakat mide üzerine sıcak -,uy:. 
batırılnu~ bezler koyarak Ülerını 
havlu ile kapamak, hatta keten 
tohumu lfıpası koymak daha iyi 
gelir ... Kan gelirse sıcak olmaz, o 
vakit buz kesesi... 

Bir taraftan da istirahat ehe~
dir. Sancılar geldiği vakit aksi 
söylenilse bile istirahat zaruri o
lur, fakat yorgunluktan sam.ıların 
tekrar geldiği şüphesiz bulundu
ğundan, sancı olmadığı zamanlar
da da, yemekten sonra bir "aat 
istirahat etmeği hiç ihmal etme
melidir ... Sonra da fikir istirahRti. 
Mide ülseri sadece fikir istirahati 
ile geçecek bir hastalık olmamakla 
beraber, heyecan keder ve korku 
onu şiddetlendirir, sancıları arttı

nr. insan bulunduğu muhitte fi
kirce istirahat edemezse, ba~k..1 
bir yere giderek orada fikrini din
lendirmeyi göze almalıdır. 

Midede yara bulunmasından 
ileri gelen bir hastalıkta perhizın 
de ne kadar lüzumlu olduğu ko • 
layca takdir edilebilir. Faknt hir 
taraftan da insan yaşamak için 

beslenmeğe mecburdur, onun için 
perhizde de ifrata gitmemek, ye -
tişecek kadar gıda almak lüzum -
ludur. 

Şiddetli !'!ancı olduğu günlerde, 
hele kan da gelirse sade su kmek 
zaruri olur. Şekerin mide ağrıları
na karşı faydasını lsth:ebilirsinı-ı. 
Midede her hanı:i bi; sebepten 
sancı olduğu vakit, iki parça kahve 
şekerini kıtır kıtır yemek sancıvı 
hafifletir. Onun için mide iilserin-
den şiddetli sancı geldi~ vakit llİ
le sade suya şeker katılabilir. Su
yun şeklini de biraz değiştirmek 
mümkiindür. Mesela, yirmi dört 
saat içinde yanm lftre suyn beş 
parça şeker, yanm litre de ıhlamuı 
suyu, her fincana bir parça -:eker. 
Yarım litre de sebze suyu. şekersiz. 
Bu üç tiirlü şekilde su, tabiii, a'T.ar 
azar içilir. çay finranı ile. Kimisi 
kaşıkla içmeği tercih eder. 

Böyle sade su ile perhiz miim -
kiin olduğu kadar kıc;a siirmelidir. 
Sancı hafifleyince ilk giinii sebze 
suyundan h;.. fincan yerfnr. bir 

M ANKEN 
Bla sco • lbanez'den Çeviren : F. D. 

L Luis Santurce kansından ay 
rılalı dokuz sene olmuştu. 

Onu, ekseriya sokakta, göz ka _ 
maştırıcı bir ışık gibi ipeklere ve 
tüllere sanlmış; lüks bir arabanın 
içinde geçerken, hazan Royal ti _ 
yatrosunun bir locasında , etrafını 

saran kibar tabaka arasında gö -
rürdü. 

Bu tesadüfler onun eski hid . 
det ve heyecanını ateşlerdi. Kan • 
sından ıztırabını arttıran bir has
talıktan uzaklaşır gibi kaçmıştı; 

işte şimdi de, ihtişamı kadının şe
refsizliğine delil olan Castellana 
köşkünde onu ziyarete gidiyordu. 

Arabada; unutmak istediği eskı ha 
yat hatırası canlandı ve gözlerinin 
önünden geçti. Felaketler görmüş 
bir ailenin iyi yetişmiş güzel kızı 
ile evlenen mütevazı bir memu -
run balayı. Aşkla tatlılaşmış fakir-

lik, sonra, darlıktan bıkan, süne -
pe elbiseler giydirilmesine küsen 
Enrigueta'nn isyanları, gece yan
lan kopan münakaşalar, yavaş ya
vaş kocanın itimadını yıpratan şüp 

heler, sonra birdenbire, beklenme
dik hadise: Kan koca imtizacının 

önce bir rezaletten korkar gibi 
mahcubane evden sıvışması. son -
ra hakikatin kör gözüne parmak 
sokar gibi küstahca ortalığa yayı -
lışı .. En nihayet, Luis, bahtsızlığı
nın inkan imkansız delili ile kar
şıla~ıncaya kadar .. O alçak değildi 

p z 
fincan süt. Rahatsızlık artmana 
ertesi günü iki fincan süt. Böylece 
günde iki litre süte kadar çıkılır. 

Sütten hoşlananlar için, günde iki 
litre <ıüt de az gıda olmaz. 

Fakat süt lçmeği sevmiyenler 
için iş biraz giiçleşir. İyi ve tath 
yo~urt hulunu"a bu, ditiln :verini 
tutar ... Zaten sütü ve yoğurdu ~e
venlcr de yaln12 bunlarla uzun 
~iiddet kalamazlar. Sancılar ge -
çınce yava~ yavaş başka eıdalara 
aa başlamak lazımdır. Sütle yo -
ğurttan ba~ka pirınçli yahut unlu, 
tapyokalı meyva, yağsız çorba. 
Bir gün pek taze ve çağ yumurta. 
Sonra :.üt içinde, daha sonra rafa
dan. Rahatsızlık vermezse ıünde, 
iki, üç. - makarna ve püreler, !yice 
pişmiş olmak şartile - ve üzerine 
biraz çiğ tereyağı konularak. 

Böylece arttırılarak mesela, şid
detli sancılar geldiğinden üç hafı:ı 
sonra : Sabah sekizde 250 gram ~
kerli süt, 9 da bir kase yoğurt, 10 
da gene bir fincan ıoüt; öğleyin bir 
kase unlu çorba, öğleden sonra iiç
te, dörtte, heşte birer fincan iÜt. 

Ak<ıam yedide bir çorbaya kadar 
varılır. 

Dörtiiinc-ii hafta<ımda: Seki7ıle 
hem süt. hem çol'ha. tn da süt. öi!
l<n·in natate-: piir~t. hir tane c-lğ 
yumurta, yoX.urt. ikf kiirilk na"c-a 
tere:vaii'. - Ak.:ıım dörtte htr fin
can süt irerlsfnde hfr tane yum1ıl'
ta kını-:hnlank - ak<1am vrdlde 
siitlii kahvt> ve tanvokRh rol'hn. 
tere,·ai!lı makarna. hi" "" vo~ırt. 
Artık hu katfan hüvük bir zivafct 
demektir... Fakat hunlarm hf'p§i 
tuzsuz. siitten haska-:ının tuz<ıuz 

eermE-!'il hlra7. da tatoıw olmaklll 
beraber, insan mfdec;fndekf vl'ln
yı dii<11iniinc-f' :ıanıri olarak ttatln
~ır. Rlr taraftan yarayı a7drrma
mak. }.;" taraftan da vücudü bes
lemek lazım. 

Zaten hu ikinci derece pel'hİ7 de 
hfc dei!imu•den devam edemez. 
Sanrılann kesildlifne kanaat ırel
dikten sonra J!'ene nPrhlz vardcr, 
ama. hfra7 J?enlc;Jer. İlkin ,a,ıtk O• 

lan yemeklt"ri söyliyecelim: Etle
rin ve balıkların hepsi, ekmek, 
sebzelerden lahana. ispanak ve sa
latalar, hele kuzukulağı salata!JI. 
Katı pe:vnfrler, pastalar ve ek!!I ve
mfşlerlf' çilek. Kahve, ~ay ve alkol 
her vakit. 

Su halde yenOebllecek yemek
ler. Yumurta, unlu püreler, taıe 
Vt" kuru <ıebzeler, fakat hepsi püre 
halinde. Tereyağı bazrlan 7.eytin
ya~na tahammül ederler, mesel& 
taze sebzelerin ezmesi lçhı, 1'Ül, 
yol'rart. sütlü tatlılar. 

ve olacağını da zannetmiyordu; 
fakat zayıftı, daha doğrusu Enrigu
etayı çok seviyordu. İşte bunun i
çin, ancak yüz kızartıcı bir ihbar
dan sonra, namusunun yıkıldığı _ 
na kani oldu. Kansının güzel, sol
gun bebek yüzüne, sıkılmış yum
ruğunu kaldırmaktan başka birşey 
yapamadı ve ... Her şey bitti. La _ 
kin yumruğu inmedi. Onu kapı dı
şan edecek kadar kendinde kudret 
buldu; arkasından terkedilıniş bir 
çocuk gibi ağlamak için .. 

A lt tarafı mutlak uzlet, yek -
nasaklık, zaman zaman o • 

nu üzen haberlerle kesilen tecer
rüt oldu. Kansı, bir milyonerin 
himayesinde, bir prenses gibi bü -
tün Avrupayı dolaşıyordu. Şimdi 

o, tam cibilli hayatını bulmuştu. 
Bütün bir kış Pariste sansasyon 

yaptı, gazeteler nefis İspanyoldan 
bahsettiler. Sonra büyük plajlar
da şaşaalar saçtı. Bir sürü düello 
ve intihar hikayeleri, efsane sihir
leri gibi, ismini haleliyordu. üç se
ne süren parlak gezintilerden son
ra Madride döndü; kozmopolit ha
yatın verdiği garip letafetle daha 
güzelleşmiş olarak .. İspanyanın en 
zengin tüccarı ile yaşıyor, bir te
bessümünü bir mükafat gibi dile
nen nazırların, bankerlerin. nü -
fuzlu diplomatların köşkünde sal
tanat sürüyordu. 

Bir gün Luis, şimdi arabada ya
nında oturan, mahcup tavırlı ihti
yar papasın ziyaretini kabul etti. 
Bu karısının günahını çıkaran 

rahipti. 

Kendisini kansının yolladığını 
duyunca Luis bu küstahlığa kız _ 
dı, ağır kelimeler söyledi. Fakat 
papas Allahtan, peygamberden, 
merhametten bahsettikten son
ra sözü E~riguetaya getirdi. 

Kadının ne kadar değiştiğini 
anlattı. O çok hasta idi, evinden pek 
az çıkabliiyordu. 

Barsak kanseri çekiyordu. 
Sancılardan, bağıra bağıra ken _ 
dinden geçmekten ancak devamlı 
morfin şırıngalan ile kurtulabili _ 
yordu. Iztırabı onu Allaha doğru 
çevirmişti. Mazisinden tövbekar -
lık duyuyordu ve kocasını görmek 
istiyordu. 

Luis hikayeyi dinlerken, eski 
zafının intikamı alınmış olmasın
dan mesut, titriyordu. Papas ne 
zaman isterse evine gelebilir ve ka 
nsına dair havadis getirebilirdi. Fa 
kat o ... Hayır, o karısını görmeğe 
gitmiyecekti. 

Hastalık süratle artıyordu. 
Enrigueta ölümünün yakın ol

duğuna kanidi. Oyuncak isteyen 
hasta ve nazlı bir kız çocuğu gibi 
kocasını görmek ve affını kazan
mak istiyordu. Öteki de, güzel ka
dının zengin hamisi ve esiri de 
Erigueatnın kocasını getirmesi için 
papasa yalvarıyordu. 

Bir öğle üzeri, papas, onunla 
her zamankinden daha tesirli ko
nuştu. Zavallı kadın son saatleri
ni yaşıyor; ve hıçkırarak Luiseyi 
çağırıyordu. Son nefesinde ona bu 
ulvi teselliyi reddetmek, bir cina
yet olurdu. Eğer kendi isteğiyle 

gitmezse, rahip onu zorla götüre -
cekti. Luis ihtiyann arzusuna ram 
oldu, bir arabaya bindiler. Zafına 

kızıyordu ; alçak, alçak! Her za 
manki gibi!! 

Eşiği atlarken şiddetli bir m 
rak ve sürpriz hissiyle doldu. Kaç 
defa, iradesiz adam rüyalarında, 

bu melodramdaki kocayı - kendi -
ni - elinde tabanca ile namussuz 
karısını öldürmek için bu eve gi
rerken görmüştü. Ve şimdi ayak
larının altındaki tüylü halılar, ba
kışlarını okşayan şu renkler, ko -
kusu insanı hoş karşılayan bu çi -
çekler, ona tuhaf bir sarhoşluk ve
riyordu. Zenginliğin kudretini an
lıyordu. Küstah bir tecessüsle: 

Hizmetçiler ona baktılar. Bir 
oda hizmetçisi, muammalı bir gü
lüşle, - belki istihza ile - ''mada -
n:ı~ kocası,, nı selamladı; Luis, bi
tışık odada saklanan "öteki ni 

it 

gördüğü zannı ile korkuya düştü, 
açılan bir kapıdan girdi. 

Yan açık pencerelerinden sı -
zan güneşle yıkanan yatak odasın
da idi. Bu aydınlık içinde fidan 
boylu, pembe tenli, ba_şı ve göğsü 
mücevherlerle şimşeklenen, muh
teşem süvare elbişeli bir kndın 

yükseliyordu. 
'Luis bu latifeyi protesto eder 

gibi irkildi. Bu kadın mı hastay -
dı? Onu tahkir etmek için mi ça
ğırmışlardı? 

Bir zayıf ses, çocuk tonlu bir 
ses inledi~ 

- Luis!, Luis! 
Bu ses ona maziyi, hayatının 

güzel günlerini hatırlatıyordu. 

Gözleri boşluğa alışmıştı. Odanın 
nihayetinde, mutantan bir yatak 
ve dalgalanan örtüler altında zah
metle doğrulan beyaz bir şekil be
lirdi. 

O vakit, Santurce, ilk gördüğü 
fidan boylu ve gözleri yaşla peçe
lenmiş kadına, dikkatle baktı. Bu, 
sanatkarane yapılmış bir manken
di, Enrigueta 'ya benziyor ve bet -
baht kadına, mütemadiyen Paris
ten getirilen son moda tuvaletleri 
seyrettirmek tesellisini veriyordu. 
Lüks ve zarafet temsillerinin tek 
artisti idi ki Enrigueta ona bakarak 
ıztıraplarını hafifletmeğe çalışı -
yordu. 

Sesi yeniden inledi: 
- Luis! Luis! 

S anturcc yatağa elemle ya -
naştı, ve ihtilaçlı kolların 

kıskacına yakalandı. "affet,, diye 
mırıldanan ateşin bir ağzın kendi 
ağzını aradığını, ve ılık göz yaşla
rının yanağına damladığını duy -
du. Karısı: 

Söyle Luis, beni affettiğini 
söyle! Diyordu. Belki ölmiyece • 
ğ. ' ım .. 

Koca, insiyaki olarak, kadını it
meyi denedi, lakin yapamadı. Ken
dini onun kollarına bıraktı. Hiç 
bir şey düşünmeden ve bir zaman 
ki mesut devirlerin tatlı cümlele _ 
rin~ tekrarlayarak Enrigueta, göz
lerı yaş dolu; gülümsiyordu: 

- Luis, benim Luisim! Artık, 
saadetimiz zamanındaki kadar he
nüz benim çıldınnadığım zam~n _ 
ki kadar güzel değilim. Allahaş _ 
kına, söyle, sana nasıl görünüyo _ 
rum? 

Kocası şaşkınlıkla bakıyordu. 
Kadın hala o insana haşyet veren 
muhteşem ve capkın güzelliğini ta

(Devamı 10 uocttdaJ 
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(Baıı 1 incide ) 

1 ngiltere bu işten karlı mı 
çıktı? Hayır. F:ıkat ııı: za-

rarla çıktı. Çünkü bi.r ı:lefa İngil
tere, totaliter devletler k~dnr har
be hazır değildi. DonanmaSı hayli 
eskimi ti. Hava kuvvetleri yok gibi 
idL Fransaya da güvenilemezdi. 
Sonra bu siyaset sayesinde Avrupa
da b ·r harbin ve dolayısile ihtila
lin önune geçildi. Avrupa memle
ketlerinde de dahili ihtfüıllere 

mc-ydan vermeksizin sol cereyanlar 
susturuldu. 

Fakat bu müddet ?:arfı>1da İngil
tere, azami süratle silahlanmıya 

kuvvet verdi. Her gzçen giın. bir 
gün evvelkine nishetle birkaç misli 
fazla bir hı?.la mud:ıfaa kuvvetleri 
arttırıldı. Nihn:ret bu sene J'Y'Üda
fna vesait"ne 800 milyon Ingiliz li
rası tah :Sine karar vcri1di. 

Artık b!r harp ve ihtilal tehlike
sinden korkmaksızın totalıter dev
letlere karşı ceph!? almak zamanı 

gelmiştir.Zamana, realiteye ve hadı 
sclcre uymasını filen İngiliz siyase
ti şimdi bir dönüm noktasındadır. 
İngiliz siyasetinin tercddıitten kur
tulnrak kati ve hakiki C<'phesini al
makta bulunduğunu görüyoruz: 

l - İngiltere Fransaya olan bağ
lılığını kati surette ilan etmiş bu
lunuyor. Fransaya veya müstemle
kelerine vaki olacak bir te<-avüz 
karşısında İngilterenln derhal 
Fransa yanında silaha sarılacağına 
artık şüphe kalmamıştır. 

2 - Şlındiye kadar Sovyet Rus
yayı ihmal eden hatta Franc:anın 

Sovyet Rusya ile ohın ittifakına iyi 
bir gözle bakmıyan :rngiltere, şim
di Sovyetlerle nnlaşmıya teşebbüs 
etmiştir. Geçen gün İngiliz Hari.d
ye Nazırı Lord Halüax, Sovyetle
rin Londra sefirini yemiye davet 
ed k onunla bir ~aat kadar görüş
ınüs. v ar~nsındtm Mos]rovaya bir 
heyet göndermiye karar verildiğini 
bildi iştir. İngtlt:: gazeteleri bu 
tec:ebbüsten memnuniyetle bahset-
mektedirler. · 

3 - İngilizler Minorl:a adasmı 
İtalyanlara kaptırmamak için bu 
adanın kan dökülmeksizin Franko
ya teslimine deliı1et etmişlerdir. 
Franko murahhaslarını adaya götü
ren İngiliz zırhlısına, General 
Franko tarafından verilen temina
ta rağmen, Minorka önünde hava
dan bomba ntılmtştır. Bu hadise 
İngiliz Başvek'li üzerinde çok fena 
bir tesir yapmış ve onu şimdiden 
sonra totaliter dnvletlcre hiç bir 
müsaadede bulunmamak kararına 
sevketmiştir. 

Bu üç hadise, lngfüz srya<-et:nın 
yeni bir safhaya girmelttc bulun
duğunu göstermektedir. Bıçı:ık ar
tık kemiğe dayanmıştır. Demokra
siler bundan böyle nıenfi vazivet
ten çıkıp faal bir sivaset takJbine 
boşlıyacaklnr demektir. 
Avnıpa sulhunun en büyilk ga

rant"si bizce bu siyasetin tahakku
ku olacaktır. 

Metaksas ve 
Saraçoğlu 

( Bıııı 1 incide ) 

Metaksas ve Saracoğlu balkona ~ı
karak halka teşekkür etmişlerdir. 

Metaksas misafiri.••: apartım~nla

rına kadar götürerek orada bir müd. 
det kaldıktan sonra dönmüş ve Sara
coğlu Türk - Yunan cemiyeti !<omı
tt: fıznsıru kabul etmiştir. 

Cemivet reisi Filanduros, Tiirlciye 
Hariciye Vekilini se1 ônı!amış, Yu -
m:.nh·ann kendisini nasıl derin bır 

h"yecanla karşıladıklarını ve Türki
ye• ile Yunanistan arasındaki anane
vf miım:ı.c;cbetleri tebarüz ettirmiştir. 

Saracoğlu verdiği cevapta şöyle 
dt•ınistir: 

Kargıdan yazılıyor: 

Knymakam Sıjlcynıan Sargut, 

Mustafa Köse! ve Mustafa Çiçek ile 

lngi .tere - Fransa 
Frank oyu 
Tanıyor ar 

(Başı l incide) · 
ti tarafından neşredilen bir tebliğde, 
General Jordana ile Berard arasında 
cereyan eden müzakerelerin mute
kabil bir nezaket havası içinde netı
celendiği, iki memleketi alilkada: e
den bazı muallcik meselelerin halle
dilmediği bildirilmektedir. 

"B:>nnet,, nin nutku 
Hariciye Nazın Bonnet radikal 

federasyonunun bir toplantısında 
nutuk söyliyerek, Munihtcnberi ge
çen hadiseleri hulasn etmiş, sözü 
Fransız - İngiliz tesanüdüne getire
rek ve İspanyn hnrbine temas ede
rek şunlan soylemiştir: 

"- Fransız - İngiliz tesanüdü bir 
kere dahn son zamanlarda İspanya 
işlerinde teeyyüt etmiştir. Bu mem
leketi tnhrip eden dahili harp 36 
scnesindenbcri Avrupa için tehlike
li bir ocak teşkil ediyordu. Bu teh
like, İspanya ile A vrupada ~·e Af
rikada müşterek hudutları bulunan 
Fransa için bilhassa büyuktiı. Fran
sa lspanya ile lyi kom uluk mun -

sebetleri idame etmek ve orada mu
dafaa edeceği yeni bir hi.ıc:E'Jun or
taya çıkmamasını istiyordu. Bina -
enaleyh Fransanın Burgos hüküme
ti nezdinde temsil edilmesi lazım -
dı. Burgos hükümetilc diplomatik 
münasebetlere tekrar girişmek için 
dir ki, Leon Berard'ı oraya gönder
dik.,, 

Berard, bu nazil• vazifcs:nde şu -
urla muvaffak oldu. Dün akşam glÇ 

vakit Fransaya döndü. Ve vazifesin
deki mesut muvaifakıyetten beni te
lefonla haberdar etti.,, 

Bonnet nutkunu şu sözlerle bi -
tirmiştır: 

"Fransa, Fransız kanı ile Fran -
sız işi ile kurulmuş olan imperator
luğun tamamlığını k:ıti o1arak muha 
faza edeceği gibi bu topraklar üze -
rinde!~ Fransız hfıkimiy~tini de yi
ne kati ve mutlak olarnk muhafaza 
edecektir. Bundan h::; kimse şüphe 
etınes'n, h ç ~imse hayr•!te düşme -
sin.,, 

Madritte son vaziyet 
İspanyadan son gelen haberler'.? 

göre, snbahlcyin Frankist topçu kuv
vetleri Madridc birkaç obüs atmış
lardır. Fakat halkın maneviyatı çok 
yüksektir. 

Umumi mesai birliğinin teşebbüsı.i 
üzerine halk cephesine dahil bulu
nan bütün tesekküller bir top1antı 
yapmıslardır. Toplantıdan sonra neş. 
rolunan bir tebliğde halk cephesinin 
harekete geçmesi hususunda herke
sin mutabık kaldığı bildirilmektedı!' 

Paris gazetesine göre : 
Paris ve Londra r,a ~eteleri. İspan

ya meselesi ile me~crulcltirler. 
Ordre gazctt'Si 1sp nyn vazivC'tinin 

hiç de Alm"nva ve lt·dva lehhe in
kişaf etmediğini kaydediyor ve diyor 
ki: 

"Bunlar Fransayı ve f ngiltereyi 
Akdenizde ma~IUp etmek ıçin elde 
ettik1cri ve buna gOvcndikleri strate
jik mevzileri nasıl bırakacaklar? İş
te asıl mesele buradadır.,, 

"- T•;rkün knrdes se1/ımmı ~etir
me~e geldim. Fakat görüyorum ki 
s ? de bana Yunanın kardeş selamını 
g t rm 'e hazır bulunuyordunuo:ı;. 

A nva bir <'Cnebinin yabancı bir 
n 1k ti ziyareti gibi gelmiyorum. 
Bur-ıva bu memleketin bir vatanda
şı ~ibı ve bizzııt kendi memleketime 
gE: lir gibi geliyorum. Şurasını ltay
d{'diniz ki, dostluğumuz o kadar !>J· 

k1dır ki. iyi gün olsun kötü giin ol
sun. kolblerimiz bir arada çarpıırak 
v<' istikbali müst<'rek olarak gormeıt 
surctilc clcle yürüye<:eğiz. Ve böyle 
de zorluklarla da karşılaşsak tesanü
dümüz dalına o zorluklara galebe ça
lacaktır." 

Şilt Maçları 
(BCL§ı 6 ıncıda) 

Bahadır dördüncü, 38 inci dakikada 
Sadi beşinci golü yaptılar ve birinci 
devre 5-0 Beykoz lehine neticelendt. 

İkinci devrede her iki takım seyir

M ual.lımlerde 
Vasıflar Neler 

Aranacak 
Olmalıdır? 

cilere bir anlaşma hissi verecek bir Maarif Şurası için yapılan toplan
oyun oynadılar. Beykozun verilen tılardan birine meslek icabı olarak 
bir penaltıyı dışarı atışı öu hissi da- ben de iştira'k ettim. Diğer toplantı
hıı ziyade kuvvetlendirdi ve maç ta larda konuşulan meseleleri de gaze
b!rinci devrede yapılan beş golJe, telerde okudum. Meslekdaşları.ının 
Beykozun galibiyetilc neticelendi. bit kısmı maaşlannm arttırılmasını, 

halkın ancak onda biri kendisini üc
retle tedavi ettirebiliyor. Diğer kıs
mıfakrüsefalet yüzünden kendi 
derdiyle haşhaşa kalır, inler . 
Sıtmadan ölüyoruz: 

diğer ~!katli zevatın lıimmetlerile, 
mektep çocuklarından 23 fakir giydi
rilmiş, 25 çocuğa da kitap, defter 

ve ka:cm temin olunmuştur. 

VEFA - ORTAKÖY - Vefa takı- lisan muallimlerinin tatillerde Av
mında Muhteşem oynuyor. Buna rupada seyahat etmelerinin tem!ni
mukabil Saim, Mehmet yoktu. Orta- ni istiyorlar. Diğer bir kısmı da 
köy tam kadrosile çıktı. İlk dakika- program, disiplin, ıstılah gibi bazı 
dan hakimiyeti ele alan Vefalılar noktalan ortaya attılar. Netice iti
Muhteşemin ayağile iki, Şükrünün bariyle hiç bir meslekdaş, randuna
ayağile bir gol kaydettiler ve dıwre r.m azlığından dolayı kusuru muaJ-
3-0 bitti. İkinci devrede arka ar'<aya l•mlerde aramadılar. Benim fikrime 
7 gol yapan Vefalılar 10-0 maçı ka- gere tcdrisattaki muvaffakıyetsiz-
zandılar. likten mütevellit en büyiik mes'ul 

Kadıköy stadında muallimdir. Muallimlerimizin bü-
GALATAGENÇLER - BEYLER- yük bir kısmı meslekten yetişme

BEYİ - Bu maç çok sıkı oldu. l\1It- ınişlerdir. Bu yüzden, muallimi bu
tevazin geçen oyunda her iki !akım lunduklan sınıfın haleti nıhiyesini 
galibiyeti temin edecek golü kayde- a.nlamalanna imkan yoktur. Mes
demediler ve maç 0-0 berabere neti- lekten yetişmedikleri için ders tak
celendi. ririni de bilmiyorlar. Bir çok mes-

Mücadele yok. Devlet kinini kafi 

gelmediği gibi ekseri günler bayiler
cıe de bulunmaz. Zavallı halkın yüz

de altmış, belki sekseni de bu müt

hiş derdin zehirli pençesi altında 
harap olup gitmektedir. Şimdiye ka
dar hiç bir sıhhiye müdürünün ala

kedar olmadığı bu memleket yarası 
ancak mücadele teşkilatiyle kapana

bilir. Hergün ağlıyarak şahit oldu

ğumuz bu dertlerimize çok acil ça
re bekliyen bu masum halka acıya
lım. 

HİKAYEDEN MABAAT 

ANKEN 
( Br,ışı 9 1mcuda) 

şıyordu. Ölüm henüz yaklaşma -
mıştı ... Anca\ bu enfes vücudün 
rayihaları arasına, içten parça -
!anışın verdiği uzak ölüm kokula
rı karışmış ve kadının öpücükle -
rine bufoşmıştı. 

Santurce, arkasında bir şeyin 

bulunduğunu hissetti. Bir adam, i
radesine üstün ve yüzünü kızar -
tan bir kuvvet tarafından itilmiş 
gibi garip bir hicapla yanlarında 
durarak onlara bakıyordu. 

Hasta bağırdı: 

- Söyle ona gitsin: Bu adamın 
ne işi var orada? Ben senden baş
kasını sevmiyorum. Bu lüks, bu 
melun lüks beni mahvetti. Bana 
para lazımdı, çok para lazımdı. Fa
kat senden başkasını sevmiyorum. 

Enrigueta ağlıyor, nedametini 
ortaya dökerek ağlıyordu; ve a -
dam da beraber. Zayıf ve aciz, bu 
derece zillet önünde ... 

S anturce ki "öteki,, ni o ka • 
dar kinle ve hiddetle hatır

lnr, hQğaz.ına alıldı ını örür gibi 

olurdu; ona şimdi mülayim ve 

hürmetkar nazarlarla baktı. O da 
Enrigueta'yı seviyordu. Bu müş -

terek ihtirası; onları uzaklaştıra -
cağına koca ve "öteki,, arasında a
caip bir sempnti rabıtası kurmuş • 
tu. 

Kadın bir çocuk inadı ile: 
-Gitsin o, gitsin o! diye tek • 

rarlıyordu. 

Ve kocanın gözleri bu kudretli 

şahsiyetten, ne söylediğini bilme • 

yen kansının sözlerinden dolayı 

af diler gibiydi. 

Odanın kenarında duran rahip: 
- Bana bakın Dona Enrlgueta, 

diye seslenci, kendinizi ve Allahı 
düşününiiz; gururunuzun glınahı -
na düşmeyiniz! 

İki adam, koca ve hami. yata
ğın kenarına oturdular. Kadın ız-
tıraptan haykırıyor, sık sık mor -
fin yapmak lazım geliyordu. İki 

adam onu teskine gayret ediyor -

lardı. Bir defa elleri birbirinöt 

dokundu ve artık kardeşçe birbir
lerine yardıma başladılar. 

Don Luis, bu mert adamı git -
gide daha sempatik buluyordu. Bu 
mert adam ki bu kadar mütevazıdı 
ve milyonlarına rağmen, karısı i
çin, ondan daha çok ağlıyordu. 

G ece, hasta kadın, morfinle 
uyutulduktan sonra, iki a

dam, bu elim nöbetçllikten heye • 
canlı; fakat sözlerinde en hafif bir 
nefret izinden uzak, alçak sesle 
konuştular. İki kardeş gibiydiler; 
ayni sevgi ile araları düzelmiş iki 
kardeş gibi.. 

Enrigucta, gün ağanrken "af! 
Af!,, diye inleyerek öldü. Lakin son 

bakışlan kocası için açılmadı. Bu 
beyinsiz güzel kuş ebedi gülüşü i

le, mankenin gözlerini - o cam göz
leri - okşayarak son uçuşunu yap -
tı; pencerenin yanında, fe<:rin ma-

vimtırak aydınlığında, boş kafası 

ve göz alıcı elmaslariyle pırıldayan 
bu lüks mabudesine gülümseyerek 
öldü. 

Erzincanlı okuyuculannızdan birisi 

Elektrikten şikayet 

Oyun yanm saat temdit edildl, lckdaş biliyorum ki sınıfa girdiği 
Beylerbeyi bir gol kaydetti, fakat vakit çocuklara kitapta yer göste
Galntagençler buna mukabele etti. rerek "buradan buraya kadar çalı
Yanm saat te berabere neticelenin- şınız.,, demekle iktifa ediyor. Ve bu 
ce maç tekrar oynanılmak üzere her sene böyle devam eder. Vekalet, 
başka t!Üne bırakıldı. muallim tayin ederken ehliyet ara-
Hfı.AL - EYÜP - Hilal - Eyüp rr.ıyor, dişçi, e<:zacı, tabiiye, hukuk. 

knrşılaşmıısında Hilalliler baştan ni- snnayii nefise ve hatta liseden me
hayete kadar htıkim bir oyun oyna- z:un olanları, hiç alakalan olmıyan 
d1lar ve maçı 5-0 kazandılar. derslere muallim tayin ediyor. Bina-

Gebze kazasının Danca nah!ye
sinden im. Nnhiyemize elektrik ge-
tirilmesi ıçın encümen 

bir çok para tahsil edildi 
kararıyle 

Fener stadındaki son maç Fene:- cnaleyh memlekete ait maarif me
bı.hçe - Feneryılmaz arasında yapı- seleleri tetkik edilirken şu noktala
Vıcaktı. Feneryılmazhlar sahaya gel- nn da göz önünde tutulmasını te!t· 
mediklerinden Fenerbahçeliler hü:t- lif ediyorum. 

men J?alip sayıldılar. 1 - Mevcut muallimleri yetiştir-
• Dün Taksim stadında Galatnsa- n•ek için her sene tatillerde muhte

ray - İstanbul Lisesi karşılaştılar. lif şehirlerde pedagoji kursları açıp 
Her iki devrede ikişer gol kaydeden muallimleri bu kurslara devama 
Galatasaraylılar maçı 4-0 kazandı- mecbur tutmak. 

Getirilen motör ve yapılan tesi
sat, iyi olmadığı için bir saat aydın
lığa mukabil bir çok geceler karan
lıkta kalıyoruz. Buna karşı tenviriye 
vergisi olarak hani harıl para tahsil 
edilmektedir. 

lnr. 2 - Meslekten yetişse bile bir eh-
liyet aramak. 

Barutgücü Sahasındaki 3 - İhtısas harici ders verme-
Mal!lar · k 3' me . 

Dün Bakırköyde Barutgücü saha- 4 _ Yeniden mesleğe girecelc o-
sında iki maç yapılmıştır. Bunlardan hınlan hiç olmazsa iki aylık bir pe

Diğer bir şiknyetim de şudur: Bir 
iki hayvan sahibinin batın için hep
si zürra olan nahiye halkının tarla
ları, bahçeleri bu hayvanlar bra
fmdan berbat edilmekte ve şikayet
lere karşı da hiç bir şey yaptlma
rr:aktadır. Bu yüzden bir çok Dan
cı.ılı yerını terkctmiştir. Bir çoğu 
da terketmek üzere bulunuyorlar. · 

askeri tıbbiye takımı ile Barutgücü dı.goji kursuna tabi tutmak. 
Dıırıcıılı Haydar oğullarından 

A taknnı araııınd :ya ı :-:ı rnn ,...2,,_--1,..,,~ı·~~ 
BaruEgücünim galibiyetıle netıcelen-

nı • .M ..... n1ın 

miştir. 

Yeşilköy ve Barutgiicü B takımla
rı arasında yapılan maç da yine 3-0 

* Trahom ve sıtma derdi 

!l\1chmct 

Bnrutgücü kazanmıştır. 
Gözlerimiz kör oluyor: 

Ötedenberi Erzincan körleriyle. 111•••••••••••• .. 
Bursadaki Maçlar 
Bursa, 26 (Tan muhabirinden) -

Halkevinin tertip ettiği kupa maçla
rının finali bugün Atatürk stadında 

6 bin kişilik bir seyirci önünde Me -
rinos ve lise takımlan arasında ya -
pıldı. Liseliler hakim bir oyunla ma
çı 4-0 kazandılar. 

meşhurdur. Bunun sebebi müs~evli 

hıılinde bulunan trahom hastalığı
dır. Halk bunun ne müthiş bir afet 
olduğunu bilmez, tabii bir hastalık 
zı:nneder. Az zamanda gözlerini ka
par gider. Senelerdenberi bu mem
lekette bir göz mütehassısı yoktur. 
Bu dertlerle de kimse alakadar ol
mamıştır. Bir mütehassıs gelse bile 
yan yarıya bu dertle malul bulunan 

Telefon: 

Santral Memuresi 

Büyük: mOesseselerfn teldon 
santralini idare etmiş iktldan 
tecrübe ne ve cllndekl vesika
ların sabit bir bayan iş ara
maktadır. idaremizden so-
rulması. 

İpekiş futbol takımı bugün Gem
liğe giderek Suniipek fabrikası takı -
mı ile bir maç yapmış ve 3 - O galip ~~~~~~~-~ 
gelmiştir. 

Voleybol Müsabakası ı f 
Beyoğlu Halkevinde iki aydan - (iTh 

beri devam etmekte olan volevbol ~ 
maçları dün bitti. Maçlara otuz se - axfi 
kiz takım iştirak etmiş ve bunlar üç g~ 
guruba ayrılmıştı. am 

Üçüncü grupta finale Darüşşafa- 9~ 
ka ile Boğaziçi lisesi kalmıştı. Dün af 
yapılan maçta Darüşşafaka üçüncü ın9I 
grup şampiyonluğunu kazanmıştır. 

İkinci grup finaline Çelikkolla E-1 
yüp takımları kalmıştı. Çelikkol da ~~ 
hükmen ikinci grup şampiyonu oldu dxl 
Birincı grup finaJine her sene oldu- glj 
ğu gibi Galata ray ve Mühendı~ r" 
mektepleri kalmıştı. Dün yapılar 9ffi 
maçta mühendis mektebi Galatasa dİf 
rayı mağliip etmiştir. ~ 

Takımların puvan vaziyeti birbı 3 6 
rini tuttuğu için Galatasaray, Hay 9f~ 
darpaşa lisesi ve Mühendis mekteb lr 
arasında şampiyonluk için yeni bı g. 
karşılaşma olacaktır. 

Bisiklet Yarışları aifı 
1939 yılı seri bisiklet yarıştan ~~ 

nın birincisi dün sabah yapılmıştır 3"tfi 
9,30 da Likör fabrikası önünder 91~ 

hareket eden koşucular Me<:idiyekö' dlı 
- İstinye - Tarabya - Me<:idiyeköy a ~9 .. ~ 
rasındnki 29 kilometrelik yolu ser 
bir rüzgfıra karşı katederek yarı• 

OSM~~~~Nı~ş!~KASl 1 Jm~, TESiS TARiHi 1863 i 
Statıilrri 11e Türkiııe Cümhuriııefi ile mıinakit mukavelenamesi 

2292 Numar.1/t I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
( 24/611933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

i htlyat al,<çesl : 
10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

Türkiyenin başhca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR. l<IBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAI<. FiLiSTiN 
~ MAVERAYJ ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN, SURfVE. LÜBNAN 

ve HATAV'da 

Filyalleri ve biltün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevcfuat hesaplan '·"ş d . 
T • k d"I KU a ı 
ıcarı re ı er ve vesaıkli krediler k"' d 

T'" k E uşa '· 
ur ıye v~ cnebı memleketler üzerine keşide senedat 

Borsa cmırlerı. 

Esham ve tahvilat, altın ve emıaa üzerine avans. 
Senedaı tahsilatı ve saire. 

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

iskontosu. 

1 
1. 

bitirmişlerdir. aifi 
Neticede Feneryılmazdan Tor 9!P Piyasanın en milsait şartlarile ( kunıbarah veya 

kum elli beş dakikada birinci Süley 1 kumbarasız) tasarruf heupları açılar. 
maniyedcn Abdullah az bir farkla ı 

kinci olmuşlardır. ~~~a·~W-i:&* . 
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ASAN YULAF OZU 
YiT AMiN, KALORİ, GIDA KA YNAGIDIR 

Çoruklann en hayati gıdasıdır. TUrkiycde ve diinyada HASAN YUl.AF ÖZÜNÜN be.nzerine tesadüf etmek mümkiln olnmaz. Bunu yalnız fngiltero yapabilmiştir. fngiltcrcden buraya gelinceye kadar zaman geçer. 
Halbuki çocuklar gayet taze YUJ .. AF ÖZÜNDEN istifade edebilir. H.~~A~ Yl!,LAF OZO bilhassa kemikleri kuvvetlendirir. Adelclere sertlik verir. Vücudün tckfımülüne hizmet eder. Bununla hP..r111h ..... ,,.h .. ır viL 

rür, çabuk diş çıkarır. HAS.t\.\.~ YULAP OZİLE beslenen yavrular bntun omrunde hastalık çekmezler. Tam bir sıhhata malik olurlar. 

·. ınev:retmemi"ry·oııarı':·ve umanlar,r:~ ·it~tm~ ~~ .~daresi ilan!arı . 
- ....L"'l--. ... - .6"' ~·-~ • -

15, 16/ 2/ 1939 tarihlC'rinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkmayan ve 
muhammen bedel muv:ıkknt te'minat ve mıkdarları ile cinsleri ve ek
siltme günü ve s~ati asağıda yazılı kayın traversler her liste muhtevi
yatı ayrı ayrı ih ale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 

binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizasında !~zılı ı;ıu~akkat . te'minat 

ile kanunun tayin etti~· vesikaları ve tekliflerını aynı gun elı"..sıltme sa
atinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri l!ızımdtr. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve Eskişehir-
de id are mağazalarından dağıtılmaktadır. (1187) 

Liste 
No.sı 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

l\likdarı ,.e cinsi l\luhaınm('n Muvakkat Eksiltme 

Adet bedeli Teminat Günü Saati 

Beher adedi 
Kuruş Lira 

11025 Kayın makas 
traversi 500 4006,25 ) 

3195 .. " " 420 1006.42 ) 

6608 Kayın köprü ) 

traversi 320 1585,92 ) 

24892 Kayın cari hat ) 

traversi 140 2613,66 ) 

5929 " " .. 175 778.18 ) 10/3/ 93!l 15.30 

5880 " " .. 255 1124,55 ) Cuma 

60410 " " " 185 6837,93 ) 

12771 " " " 215 2059,32 ) 

26333 " " " 175 3456,21 ) 

93317 .. " 
., 245 12681,33 ) 

Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara karşı 

KUVVET ŞURUBU 

Her annenin bilmesi ir.ap eden bir kuvvet ,uruhudur. Ço
cuklarınıza Vitalin kuvvet ,urubu vermekle onları 

sağlam, gürbüz ve net' eli yeti,tirirsiniz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGl.U • ISTANRUL 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: (Karacabey Bandırma yolunun 

2 H:. 500 kilometresindeki Karadere köprüsünün ahşap olarak inşası) 

dır. 
Keşif bedeli 12500 liradır. 
2 - Eksiltme 3-3-1939 Cuma günü saat 16 da Bursa Nafıa Mü

dürlüğü eksiltme komisyonu odı:ısında kapalı zarf usuliyle yapıla-
caktır. 

3 - Bu işe ait metraj, keşif, proje fenni. hususi, kapalı ıarf usu
liyle eksiltme, Bayındırlık genel şartnamclerile mukavele projesi 
Nafıa dairesinde görüleceği gibi lstiyenler 63 kuruş mukabilinde bi

rer nüshalarını alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 937 lira 50 kuruş mu

~kat tem1nat vermeleri, üçüncü maddede yazılı evrakı ka~ul ve 
imza etmeleri, bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet \'esıkasını 
(Bu vesika eksiltme yapılacağı günden en az sekiz gün evv:ı ~tr 
istida ile Bursa Vilayeti makamın3 müracaat edilerek Nafıa Mudur
lüğünden alınacaktır.) Taliplerin 1939 yılında alınmış Ticaret Odn.~ı 
ınakbuzu ile birlikte teklif mektuplarını 2490 numaralı kanunun hu
kümlerl dahilinde hazırlayıp 3-3-1939 Cuma günü saat on 'Jeşe 
kndar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ilan olu-
nur. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (883) 

!" ______ _ 

MUTUK 
Sarapları 

Sıhhat ve Neşe . . 

Kaynağıdır 

Levazım Satln 
misvonu il"' n nrı 

1 - Tahmin edilen bedclı 

(86700) lira olan (1000) ton Mo -
torin 28/Şubat/939 tarihine rast

lıyan salı günü saat 14 de kapalı 

zarfla alınmak üzere eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (5585) lira o

lup şartnamesi her gün komisyon· 

dan (434) kuruş bedel mukabilın· 

de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı zarfları belli gun 

ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (751) 

TÜRK HAVA KURUMU l 
Büyük Piyanqosu 

Beşinci keşide : 11 Mart 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: l 5.000. 12.000, 10.000 linhk ikramiyelerle 

20 000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•. 

Ou tcrti,,ten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih 
rnaı etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti· 1 varları arasına girmiş olursunuz. 

Dr HAFI? CEMAl 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 

18 e, Sah, Cumartesi 12 ve kadar fi

karayL Divanyolu No. 16'. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cinsi Miktarı Yük tartma Muham. % 7,5 tc- Eksiltme 

kabiliyeü Bedeli minat saaü 
Beheri Tutan 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Kamyon 2 adet 3 ton 2400.- 4800.- 960.- 14 
Satış kamyonu 1 " 2 • - .- 3100.- 232.50 14 30 
Arap sabunu 3000 Kgr. 562.50 42.19 15.15 

I - Değiştirilen fenni şartnamesi mucibince 3 adet kamyon ve yine 
şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu nyrı ayn açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlnn hizalarında gös
terilmiştir. 

ili - Eksiltme 9/ 3/ 939 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabatnşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi ka
palı satış kamyonu planı da görülebilir. 

V ~ İst?k~ilerin tayiAn edile? gün ve saatle~d.e A % 7,5 güvenme pa
rnlarıyle bırhkte mezkur komısyona gclmele.rı ılan olunur. (1082) 

iZMİR PAMUK MENSUCATr9' 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulRtımız 
KABOT BEZLERİNiN 

İstihlak vergisinin ~enzili nisbetinde ucuzlattınl~ olan yeni satış 

fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

4 No. 
4 n 

Tip 

.. 
Atlı 85 S. En 36 Metrelik 

" 75 " .. .. • 
655 Kr 
595 

5 .. 
5 n 

,, 
" 

Değirmenli 

" 

90 " ,, 
85 " .. .. " 

759 

.. " 
726 

8 .. 
8 .. 

.. 
" 

Geyikli 85 " 

" 75 " 
.. " .. " 

• 
• 

731 
665 .. 
675 9 .. .. Tayyareli 85 " ., • • 

9 .. • " 75" .. ,. • 615 " 
' 1 

" ., Köpekli 85 ,, ,. " .; 653 ,, 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
rıdaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Am balaj masarüi 
müşteriye aittir . 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

-;uretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- ls-
tanhul satış maha1li· Fincancılarda ahmud ve hanında 12 numara 

dadır. ............... ~ 
Tıp Fakültesi Dekanhğından : 
Tıp fakültesi mecmuasının şimdiye kadar çıkmış ve bundan sonra 

çıkacak nüshaları, 25 er kuruş fiyatla Istanbulda Ankara caddesinde 
Üniversite kitapevindc satılmaktadır. (1261) 

"' ..................................... .. 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
27 Şubattan 6 Marta kadar kalkacak vapurların isimleri, 

kalkıt gün ve aaatleri ve kalkacaklan rıhtımları 

Karadeniz hattına _ Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Tan), 
Pazar 16 da (Ege). Galata nhtımından. 

Bartın hattına Çarşamba 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci nhtımından. 

Izmit hattına Salı ve Perşembe 9.30 da (Tayyar), Pazar 
9.30 da (Uğur). Tophane rıhtımından. 

:\ludanya hattına Her gün 9 da (Marakaz) sistemi vapurlar
dan biri, Cumartesi aynca 13.30 da (Trak). 
Tophane nhtımındnn. 

fJnndırma hattına Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

(Trak), aynca Çarşamba 20 de (Antalya), 
Cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane rıhtımın
dan. 
Salı 19 da (Mersin), Cuma 19 da (Bursa). 
Tophane rıhtımından. 

_ Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhbmından. 

Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir siirat hattına Pazar 11 de (lzmir). Galata rıhtımından 
Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Et
rüsk). Sirkeci rıhtımından. 

Mersin hattına 

Telefonlar: Merkez Denizbank Binası 
Acenteler Karaköy Köprübaıı 

Sirkeci Yolcu Salonu 

Yeni Bilet Satış Gişeleri 

42497 
42362 
22740 

1 - Karaköydeki acentelikte: Bütün hatlar için kamara biletleri, 
2 - Galata Rıhtımında deniz Ticareti binasına bitişik Efielerde: 

Bütün hatlar için güverte biletleri. 
3 - Tophane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havzasile Im

roz hattı postalan için kamara ve güverte biletleri. 
4 - Sirkeci yolcu salonundaki Gişelerde: Mersin, Ayvalık, Bartın 

hatları için kamara ve güverte biletleri. 

YENi BiR TEN 1 
GÜZELLİGİNE 

doğru atılacak 

JADIM 

Bunışuidar 
iıtale e-iılcbilir. 
Viyana Onivemtesinden bir Prof;,c;f\
Biocrl - Tabir ettikleri Gcnçligın u 
ıip , bir unsurunu ke~fetmlştir. Bu 
cevbe• halihnırda .. penbe renkteki To· 
lcalon Kremi terlı:ıbindc mevcuttur. 
Cildin bu yegane unsurunu alı:pmları 

ptmndan evvel tatbik ediniz 
siı ayuTlcen, o ; cildinizi 

..-w:;-.._ besler •• ırcnç!~tinr . 

ıe. nermin n 
kadife gibi yunn;~lt Ye· siyah nokta· 
lardau lı:urtarmalc için ber ubab be· 

yas~ Renkdelci T okalon 
Kremini ıiiriiniis • 

Semeresi 
pyct emin Ye ~----~:...,.::;,, 
memnuniyet bah~ır:\ 
40 ya~larınd• görünebilirler va;;. 
iılencı gidircrek bir Genç kıvm gii· 
zcl cildini ilcanıe edu. Cildio unsuru 
olan Tokalon kreminin eemercsi .-·: 
yanı hayrettir. Memnuıı kalma;raıılar 
puaaıQJ geri alabilirlcr.t 

Türk Ticaret 
Bankası A. Ş. 
idare Meclisinden : 
AlelcSde Toplantı 

Davetnamesi 
Türk Ticaret Bankası A Ş. Msse: 

darlarının toplantısı 27 Mart 1939 
pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Işıklnr caddesinde Banka merkezin. 
de yapılacaktır. 

Esas mukavelenamcnin 24 üncü 
maddesi mucibince iştirake salfıhl

yettar olan h!58edarlarm 26 ncı mad

deye tevfikan toplantı gününden en 

az iki hafta evvel dühuliye varakası 

almaları liıznndır. Vekillerin de his
~cdarlardan olması meşruttur. 

Hissedarların dühuliye varakası 

almak üzere Banka merkezine veya 

şubelerine müracaatlarını dileriz. 

Müzakere Ruznamesi : 
1 - 1938 senesi muamelatına ait 

idare meclisi raporile mürakıplar ra
porunun okunması, 

2 - 1938 bilnnçosu ve kôr ve za
rar hesaplarının tasdikilc ıdare mec
lisinin ibrası, 

3 - Müddetleri biten idare mec
lisi azası yerine aza intihabı, 

4 - 1938 senesi murakıplar üc
retinin tayini ve yenıden iki mura

kıp intihabı, 

5 - İdare meclisi azalarına veri

lecek huzur hakkının tayini. 

İDARE MECL1Sf 

ZDhrevl ve cllt hastalıklar• mDter•' 

I
Dr. Hayri Ömer 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacam 

4I••••••••" 1 · ıu·şı~mda No 13.~ l'plpfon ·4~!'\I.\ 

Fotoğraflı Gidiş-Dönüş ve halk biletleri almak isteyenlerin Vapur
ların hareket günlerinden bir gün evvel müracaat etmeleri menfaat

leri icabındandır. 



ız TAN I _________ _... ...................... 

KO UL 1 
Ciğerlerinizi nasal yıliar, neı'emizi arttırır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve Mükemmel Bir Gıda da 
Ömrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 

; .. 

Pirinç ve hul>ubat unları 

Sıhhat ve. neş'e ' kaynağıdır 
Kurulut tarihi : Tel: 40337 1915 M. Nuri Çapa Betikta.t Kdıcali ÇAPAMARKA 

~ ......................................................... ~ 

Niçin ıztırab çekiyorsunuz ? 

Alınız. 

27 - 2 - 939 

• 

'BiR OYllflCAK DEtlL't>iR 
llAK!Kİ 13/R MtiZiK-ALETİ_ 
VE TAM 8/R l<ADYOOllR. 

Bir defa da 
NEOKORIN ıizi bu müz'ic bat ağrılarından, nezle ve gripten 
derhal kurtaracaktır. 

• 
VEQ.ESIYE:- SAHiBiNiN SESi . . ' 

302 IJTIVlı4L.rAD. 

NEOKORIN kalbi yomıu ve mideyi bozmaz. 
Tek kqe 6, altılık kutu 30 kunıftur. Her ecza.nede bulunur. 

NEOKORIN ismine dikkat. 

SArı.s 

' VE ACENTE.LE RİNDE-. &EYoaı.u 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü BaliJ ı 
LQtfü OÖRDÜNCt> Gazetecilik n 

Neşriyatı T. L. ş. Basıld1ltı ,.er TAi" r-~=ll••r-:-nl:ll! 

"Hastam Son Der c 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- Matbaası 
Muztarlo Jdl u 

Hastabalncısı, bir kaç gün zarfında si-

8 
N .. • 

Almanca Mutercimi 
Aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Almancadan türkçeye ve Türkçeden almancaya mükemmelen ter-

cümeye muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile Qeraber Fran

sızcayı da aynı derecede bilenler tercih olunacaktır. isteklilerin şart
ları öğrenmek üzere birer istida ile Umum miidürlüğe müracaatları. 

(1207) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
ı -- Bir adres yazma, bir adres tab'ı makinGsile ıki makbuz ve mu

hasebe makinesi ve tcferrüatı kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 _ Muhamemn bedel (12000) muvakkat teminat (900) liradır. Ek

siltmesi 31 / 3/ 39 cuma günü saat 15 de Müdürlük binasındaki Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Istekliler muvakkat teminat ve kanuni vesaiki muhtevi kapa
lı zarflarını o gün saat 14 e kadar Komisyona vermel'dirler • . 

4 _ şartnameleri Levazım Amirliğimizde görülebilir. 

o 
Kadın ve erkek ceb, kol, altın ve metal saatler 10 - 15 sene garanti, 
bisikletler ve ütüler, elektrlk yastıkları su ısıtma kaplan, çaydan
lıklar. her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocakları, banyoları., 

elektrikli ve elektriksiz dıvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6 A y v E R E s 1 y E 
ve BRAUN Radyoları Istanbul Umumi acentası 

1 2 A y v E R E s t y E 
GALATA: Bankalar cad. No. 47 BEYAZIT: Üniversite cad. No. 28 

Voyvoda han zemin KADIKOY: iskele cad. 33/2. 1 
1 

kat. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğii İlanlan 

Kıymeti 

Lira Kr. 

352 80 

576 84 

78 50 

70 80 

67 10 

Pey parası 
Lira Kr. 

26 47 

43 27 

5 89 

5 31 

5 04 

Rüstem Paşa mahallesi eski Papazoğlu 
han yeni Kızılhan üstü katla 26 No. lu 
odanın tamamı 

Beyazıt eski Bat pazarı ve yeni Ça
dırcılar caddesinde eski 22 ve yeni 24 
No. lu dükkanın tamamı. 
Yavuz ersinan mahallesi Çeşme soka
ğı eski 18 N o. lu ve bermucibi çap 
7,25 metre murabbaındakı arsanın ta
mamı. 

Mevlevihane kapısında Melek Hatun 
cami sokağında 2 No. lu 81,60 metre 
murabbaındaki arsa üzerinde mebni 
ahşap ve baraka şeklinde Melek Hatun 
camii imamına meşrutahanenin ta-
mamı. 

Yavuz ersinan mahallf"sinde Çeşme so
kağında eski 16 No. lu ve bermucibi 
çap 7 metre murabbaındaki arsanın ta
mamı. 

Yukarıda yazılı emlak 15 Gün müddetle satılmak üzere açık arttır
mnya çıkarılmıştır. 

İhalesi. 3.3.939 Cuma günü saat 14 de icra edileceğinden taliplerin 
Çemberlıtaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülfıt Kalemine müra-
caatları. (963) 

os 
antbet>tik 

DIŞ MACUNU 

kullanınıı Leı 

:eti noş, dıııle· 

rl inci gi•.ı par 
latan K.oıtrosu 

dünyada mil· 
yonlarca ze
vat <Jeve seve 
kullanırlar Til 

pün muhteviyatı teksif edllmlş olduğundan u:un müddetl'! lhtlyııcınızı temin eder. 
BOy!lk tüpQ 40, kOçük '1lp0 221 ku,..Jstur. 

,·atiki defetti. Mastabakıcı Bayan M. Ya-
1:ıyor: 

Hastaya bakmak üzere davet edilmiştim. 

SİATİK ! DERHAL DE r'EDİLİR!! 

Instanm muztarip bulunduğu SIYATIK'e 
karşı .su banyolarile tedavi edilmesinden 
iolayı kuvvetli bir soğuk algınlığına yaka· 
anmış, daima yanımda bulundurduğum ıd
ein kıymetli ALLCOOCK yakısını tatbik 
ettim. Ağrılan sükun bulmuş ve bir gün 

ısonra siyatik zail olmuştur. 

Siyatikten muztarip iseniz müz'i~ sancılanndan kurtulursunuz. De
lldi ALLCOOCK yakısını tatbik ettiğinizde, hemen sıhhi bir sıcaklığın 
OTOMATİK BİR MASAJ gibi ağrıyan yerin etrafına yayıldığı ve ağrıla
n defettiğini hissedeceksiniz. Delikli ALLC?OCK Yakısı adalata yorgun 
asaba tam hir sükfı.n ve ağrıyan mahalle yem kanın cevelanım temin eder 

DELlKLl ALLCOOCK YAKISI Fiatı 27 1/2 kuruştur. 

İyi bir mide, muntazam bir ha

zım sıhhat ve neş'e demektir. 

Mazon Meyva Tuzu 
Mide ve barsakları boşaltır. 

Hazımsızlık ve ekşiliği giderir. 

Vücude ferahlık verir. Alınması 

gayet latif tesiri tabii kolay za
rarsız ve kat'idir. 

Hazrmsızlık, ftfkinlik, bulantı, 
Gaz, Sancı, mide bozukluğu, 
barsak ataleti, inkıbaz, sarılık, 
safra, karaciğer ve bütün mi

de ve barsak rahatsızlıklann-
da yalnız MAZON MEYV A TUZU alınız. 

lstanbul Telefon Mü~ürlüğünden : 
ı _ 2000 adet kurslu kombıne telefon makinesi kapalı zarfla satın 

alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (40000) muvakkat teminat (3000) lira olup 
eksiltmesi 31 / 3/ 39 cuma günü saat 16 da Müdürlük binasındaki Satın 
alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Şartnamesi 1 lira mukabilinde Levazım Amirliğimizden alına· 
bilir. 

4 - İstekliler muvakkat teminat v~ kanuni vesaiki muhtevi kapalı 
zarflarını o gün saat 15 e kadar Komisyona vermelidirlPr. (951)) 

• lstanbul Musiki San'atkôrları Cemiyetin ıJen : 4 

Cemiyetimizin 1938 yılına ait muamele ve hesaplannın ve çalışma 
tarzının umumi hey'et karşısında tetkiki ile hey'eti hazıranın ibra
zı ve Hey'eti idare seçiminin icrası için Cemiyette kayıtlı ozanın 
28.2.39 snlı güniı ~~at 14 te Cemiyetin Türbedeki merkezini teşrif-

leri rica olunur. ••••••••••ili 


