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Hırvat meseleıl •acl bir 
safhaya girmlıtlr. Fakat, 
Dr. Stoyadlnovlg ı••fı 
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Bir müddettenberi Yugos-
lavyada, bilha.. bizim 

dikkatle takip etmemiz lAzım 
gelen. mühim hldlseler cere
yan ediyor. Miiııih konferan· 
sından ve Çekoslovakya me
selesinin baİ11nden sonra Or
ta AVıııoada btltiln a1lka Yu
goslavya iberitıde top1amrnı 
bulun~Yor. 
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Bulgaristanın da 
Balkan Antant.na 
Girmesi Muhtemel 
Bükre Toplantısanda Bir 
Mura has Bulunduracak 

Londra. (Great Britaiı\ and the East gazetesi ~yor:) -
Balkan Antantının 6nUmOZdeki haftalar zarfında Bükreste ya 

.. B··'-~ .. ~ da Antanta girmesi beklen-pacagı toplantıda UHJIPU:lıq&&m bedmest halinde bu hldise hie 
mektedir. Aviu1mml bugünkü ul ristanda lh 
te bir sürpriz te!f)dl etmfyecektir. Antant B ga su 
muahedelerbıin tadili taraftarbima karp da bir korunma ted
biri vaziyetindedir. 

Çünkü Bulgarlltaıı ta4l1cl1erl Bu 
manyadan Dobrucayı, YugoelaV)'a • 
dan garbi topraklan. yani Makedon
yanın bir kısmım; Yunanlstandan 
Trakyamn çotunu; Türldyeden Trak 
yanın küçük bir parçamu istiyor -
lar. 

Bulprlatan, ta&llerl, aft ve 
raJJt altma alerak " TlrklJe 
ve Yupl)aV7a ile mbMeltet • 
lerinib~ ...... 

lama kara keçill -~ 
çıkmqm. O•-~ Balprlıdaa 
Antanta alnnek istene tok 17' 
brplanacaktar. 

Gerçi bu nokta hen6z tüakkuk 
etm.emi§tlr, fakat vüuu taWirinde. 
kendtsbıe müsavi silAblınına hakı.
rı Verell S.ıaııtk .nı ............... 
tık! bir ~oJıar .. 
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Yazan: M. Turhan TAN 

E t giren ~\'~ dert girmez, diyen 
dedelerımız bu hükme göre 

bnrcket te ederek bol et yemeyi iti
ynt edinmişlerdi. Onlnrın ete ne kn
dar kıymet verdiklerini et ile tırnak 
nrnsına girilmez; et kanlı gerek, ~ i
ğit te canlı; kuş var eti yenir, kuş 

var eti yedirilir gibi meseller dar
betmclerinden de anlaşılır. 

Şehrimizdeki 
Vekiller Dün 
AnkarayaGittiler 

, 
Devlet Memurları İçin 

Bir Muavenet 
Sandığı Kuruluyor 

Muhafaza 
Memurları 73 Bin 
Lira Biriktirdiler 

Napoıyo 

Türk müd .. r? 
S-Napolyon Tüı·k müdür? 
değil midir? 

Fakat üç heş yüz yıldanberi et me
selesi, hilha sa İstanbul için tam 
nıaııasiyle idari bir dert halini almış 
ve şchire bol et ginnesine rağmen o 
derdi gidermek bir türlii mümkün 
olamamıştır. Bu hakikati vakanuvis 
tarihlerinde, divan defterlerinde a
paçık görmek mümkün olduğu gibi 
son yılların gazete kolleksiyonların
dn da okumak kabildir. 

Yalnı7. şu var: Eski devirlerin et 
derdi devlet teşkilatındaki bozukluk
tan, bir kaç nüfuzlu memurun et sa
tışını inhisar altına almalarından ve 
bir de "Snycı gİl\'uru,, denilen "Gııy
ri Türk,, tobanların oynadığı roller
den doğuyordu. Biı.im gazetede dün 
ve evvelki gün çıkan "Yediğimiz e
tin hikayesi,, başlıklı yazılardan an
laş'ılıyor ki, 1stanbulun şimdi çek _ 
ınckte olduğu et derdi ticaret hakkı
nı suiistimal eden sekiz on yurtda _ 
şm çok kazanmak hırsiyle çevirmek
te old.uklan dolaptan ileri geliyor. 
Belcdıye bu dolabı, halkın en miihim 
ihtiyaçJanndan birini ihtikar vesile
si yapan ° tüccarın kendi başların -
da - ne yapıp yapıp - parnlamalı
dır. İstanbnlluların bekledikleri ve 
temenni ettikleri iş budur. 

* Et meselesi hakkında tarihler lıir 
hayli fıkra, bir hayli emir '\·e fer -
ınan kaydeder. Bunların içinde eski 
sadrazamlardan Tarhuncu Ahmet 
Pa anın et i~ine gösterdiği büyiik a
liikayı nakleden bir kaç satır ''ar ki, 
emsali arasında gerçekten yegane -
dir. Naimadıın telhis suretile i~te o 
sahrlan aziz okuyucularımıza sunu
yoruz: 

"Tarhuncu Ahmet Paşa 'Sadrnzam 
olur olmaz. mlistakinı ve şiddetli bir 
adam olduğunu halka bnlatrnnk is -
tedi, hapishanedeki nıahpu lardım Ü· 

çer beşer kişiyi geceleri boğdurarak 
'\'C halk kc!1dilerini nüfuzlu kimse -
lerden zannetsin düşüncesiyle ii tle
rine kenarlı gömlek, sımıa uçkurlu 
don giydirerek sokak başlarına at -
tırdı. Bu hareketiyfo kavi geçinen -
leri korkutmak, zayıf ve kimsesiz ta
bakaya emniyet ,·ermek istiyordu. 

Bir haftadanberi şehrimizde bulu- ı 
nan İktısat vekili Hüsnü Çakır ve Ma 
arif Vekili Hasan Ali Yücel ile z·
raat Vekili Muhlis Erkmen dün ak
şamki ekspresle Ankaraya hareket 
ctm~şlerdir. Vekiller Haydarpaşada 
Valı ve belediye reisi ile Üniversite 
rektörü, vilayet erkanı ve dostlan 
tarafından teşyi edilmişlerdir. 

İktısat Vekili, dün öğleden sonra 
Denizbank umum müdür vekili Yu
suf Ziya Erzinle bir müddet görüş -
müştür. 

Umum müdür vekili kadro vazi -
yetlcri ve maaş işleri hakkında yap
makta oldub'U tetkiklerini bugünler
de bitirerek vekaletle temns etmek 
üzere hafta sonuna doğru Ankaraya 
gidecektir. Evvelce de yazdığımız gi
bi Denizbank bütçesi ancak bu tet -
kiklerden sonra tasdik edılecektir. 

Müfettişler de Satie binasına ait 
tahkikat raporunu bu hafta içinde ve
kalete vereceklerdir. 11 vapurun ıs
marlanması meselesine ait tahkikatın 
hir miiddet dııha uzayacağı anlaşıl -
maktadır. 

Mebus Olmak 

lstiyen!er Artıyor 
Vilayet ve Partide mebus scclnıi 

hazırlıklarına devam cdilmekt~dir. 
Seçime esas teşkil edecek defterlerin 
tanzimi bir hayli ilerlemiş bulun
ma.ktadır. 

6 ncı Büyük Millet Meclisinin ne 
gibi hususiyetleri bulunacağı: hakkın 
da şimdiden bir tahmin yürütüle
mczse de Ankaradan verilen mnF1-
mata göre Mecliste 130 kadar yeni 
sima bulunacaktır. Seçimde namzet 
,göstPrllme Prini 's :.e_nle_r Parti U
mumi Merkezıne muracaat e mlye 
başlamışlardır. Müracaatlar yekunu 
her gün artmaktadır. 

* Safranbolu, 5 (A.A.) - Mebus se-
çimi için hesap eden defterler ikmal 
edilmış, intihap işlerine başlanmış

tır. 

Kamutayın seçimi yenileme kararı vermezden önce 
teşkil edilmiş olan muYakkat encümenin tetkik ettiği me
murlar kanunu projesinin 85 inci maddesi deYletin "me
murlara muavenet sandığı,, adiyle bir tesis \'Ücuda getir
mesi hakkında yeni bir hüküm koymaktadır. Hususi bir 
nizamname ile işleri tesbit edilecek olan bu sandığın kuru 
luşiyle, memurlarımız, tekaüt kanunu hükümlerinden 
ayrı olarak, devletin yeni bir alaka ve yardımına kavuş

muş olacaktır. 

Projede bir de müzeyyel madde vardır. Bu maddeye göre, 23 ni
san 1920 tarihinden 23 ağustos 923 tarihine kadar: 

A - Milli hükumet kadrolarındaki vazifelerde bilfiil hizmet eden 
memurların; 

B - Mesleği memuriyet olup da hizmette bulunduğu veya mazul 
olduğu halde Büyük Millet Meclisıne aza olanların; 

C - Milli orduya dahil olup ihtiyat zabitl ği veya neferlik ile 
hizmet ettikten sonra memurluğa avdet edenlerin veya mazul olsun 
olmasın gönüllü olarak milli orduya dahil olup da sonradan memur 
olanların; 

Yukarda yazılı tarihe ait hizmet müddetleri tekaüt ve mfızuliyet
lerinde 1683 numaralı kanunun 23 üncü maddesindeki kayıt daire
sinde iki kat olarak hesap edilecektir. 

'·~---~ ........ ~~------~---------------~' 
Kaçakçı Direktör 

Memurlara 
Rüşvet de Vermiş 

Dün Direktörün ve Diğer Memurların 

Evlerinde de Araşhrmalar Yapıldı ve 

~~ Yeniden Bir<;ok Kaçak Eşya Bulundu 
1 

Sokoni Vakum gaz şirketinin stanbula petrol getıreıı 
Easen adlı gaz vapurunda yakalanan ka~ak eşya tahkikatına 
dün geç vakte kadar deYam edilmiştir. Tahkikat evrakı bugün 
tekemmül ettirilerek kaçakçılık yaptıkları tesbit edilen kum· 
panyanm depo direktörü Makamare· gemi kaptanları, deoo
bekçisi ve altı tayfa kaçakçılık mahkemesine te~lim edilecek-
lerdir. 

Depo direktörü Maknamare ile 
kaptan hakkında ayrıca bir de rüş -
vet cürmu meşhudu yapılmıştır. 

Gemiden kaçak e)'ya ve içkı san-

• 
telif cins kaçak eşya ve bu meyanda 
sut, bira hulasası, bisküvi, ve ıpekli 
ler ele geçirilmiş ve ayrıca 18 bi.ıyük 
sandık viski musadere edilmiştir. "0, mutfak ve tersane eminleri gi· 

bi göze ~arpan memurların hesapla
rını inceleterek her tarafta masraf
ları kısmaya da girişmişti. Bu sırada 
şeyhiilisliıın kendisine giimriik emini 
oi takdim etti ve bu adam hakkında 
lütufkar bulunmasını diledi. Tarhun
cu, sinsi insi gülerek :üıurük emi
nine sordb: 

Orhangazi (TAN) _ İznik gölün- dıkları karaya çıkarılırken denizden 
de işliyen ve Orhangazi ile Iznik, Ye ve karadan gemiyi tarassut etmekte 

ı bulunan muhaf.,za memurlarından 
ni Şehir, stanbul arasındaki yolcu- .. 

Orhangazide Motörün 

Hareket Saatleri 
Muhafaza memurları bir taraftan 

gemide araştırmalar yaparken diğer 
taraftan da kumpanya direktörünün 
depodaki memurların evlerinde a -
raştırmalarda bulunmuştur. Bu araş 
tırmalarda gerek müdürün gerekse 
memurların evlerinde bir çok kaçak 
lüks eşya, cins cins içkiler, iskambil 
kağıtları ve ecnebi sigaraları ele ge
çirilmistir. Yapılan tahkikatta bu es 
vaların Sokoni Vakum sirketinin 
muhtelif vapurları ile memleketimi
ze sokulduğu tesbit edilmiştir. 

- Koyun eminliği de sende değil 
nıidir? 

- Eve( sultnnım. 
Bu cevn} üzerine hemen kaşlarını 

çattı: 

luğun pek ziyade kısalmasını temin Ihsan Oğuz ve İbrahim Onat iskele-
etmiş olan motörler hareket saatleri ye atlıyarak sandıkları yakalamış -
ni değiljtirmişler ve bu iyi karşıhın- !ardır. Bu sırada sandığın çıkarıl -
mnmıştır. 1zn ğe giden yolcular şim- masına nezaret eden direktor Mak • 
di bir gün Orhangazide kalmak mec namare ve gemi kaptanı bu memur
buriyetıle karşılaşmaktadır. ları direktör odasına götürmüşler -

Gümrük muhafaza başmüdürlüğü
nün bıriktirme sandığının ve ayrıca 
kurduğu Kara gün yardım sandığı
nın senelik kongreleri toplanmıştır. 
Kongrede sandıkların bir senelik he
sabatı tetkık edilmiş ve biltün vari
datın 73 bin lirayı bulduğu görülmüş
tür. 

Biriktirme sandığının gayesi me
muru tasarrufa alıştırmaktır ve me
mura taahhüdatmın ancak üçte biri 
kadar ikrazatta bulunmaktadır. San 
dıkta biriken paralar bankalara ya
tırılarak memurlar faizlerinden isti
fade etmektedirler. 

Kara gün yardım sandığı ise ölen 
memurların ailelerine yardım mak
sadile tesis edilmiştir. Bu sandık şim
diye kadar beş yüz liraya kadar yar
dım yapıyordu. Son kongrede bu mik 
tarın bin liraya çıkarılm~ı kararlaş
tırılmıştır. 

POLiSTE: 

Bir Kadın, 

Apartımandan 

Düştü, Öldü 
Bevoğlunda Yeniçarşıda 55 numa

ralı apartmanda oturan Münevver is
minde genç bir kadın apartmanın 

dördüncü kat balkonunda çamaşır a
sarken müvazcncsini kaybederek a
şağı· düşmüşti.ir. Hurdahaş bir hale 
gelmiş olan kadıncağız, kaldırıldı~ı 

Beyoğlu hastanesinde ölmüştür. 

Bir Çocuk Arkadaşını 
Yaraladı 

Salmatomrukta Yörük sokağında 

oturan 17 yaşında Zeki ile arkadaşı 
14 yaşında l\fazhar arasında oyun yü 
ziinden bir k:vca ıkmıştır. Netice-

kıile hafifçe yaraladığından yakalan
mış, tahkikata başlanmıştır. 

Bir Amele Duvar 
Altında Kaldı 

Şişhanede askerlik şubesi binası 
arkasında bir duvarın yıkılma işinde 
çalışan amele Halil kazaen başına dü
sen büyük bir taşla ağırca yaralan -
mış, Beyoğlu hastanesinde tedavi al
tına alınmıştır. 

Kalp Sektesinden Ölüm 
Balatta Tabirin fırınında çalışan 

Hüseyin isminde bir şahıs birdenbire 
düştip ölmüştür. Yapılan muayenesin 
de kalp sektesinden öldiiğü anlaşıl
mış. defnine ruhsat verllm'ştir. 

Kömürle Zehirlenenler 

C - Napolyon Korsikalıdır. Ne 
uzaktan, ne yakından Türklukle bir 
münasebeti yoktur. Hemen ilave ede 
lim ki Türk tarihi bir değil bin Na
polyona dahi imrenmiyecck kadar 
yüksek şahsiyetlere maliktir. 

* S - Eyüp semtine bu isim ni 
rin ı·erilmi§tir? 
- Eyüp semtine bu ismin veril -

mesi orada eshaptan Ebü Eyyüp Ha 
Udin gömülü olduğuna inanıldığın -
dnndır. Bu zat, İstanbulun 675 de 
ve Muaviyenin oğlu Yezid kumanda 
sındaki arap ordusu tarafından mu
hasarası sırasında mücahit süatiyle 
bulunmuş ve muhasara Slrasında ve
fat etmişti. Şehrin Fatih sultan Meh
met kumandasındaki Türkler tara • 
fından muhasarası ve zaptı esnasında 
Ebu Eyyübün kabri bulunarak üzeri 
ne bir türbe yapıldığından o semt bu 
tarihten sonra Eyüp adını almıştır. 

* 
S - ErmcnUcrden ülim ve 
mucit var mıdır? 
C - Ermenilerin her türlü sana

ta kabiliyetleri tarihçe sabittir. On 
altı asır evvel hıristiyanlığı kabul e
den bu milletin yine o devirde yazıl
mış dint eserlerinden anlaşılıyor ki 
edebiyatları da eskidir. Alimleri çok 
tur. Fakat mucitleri yoktur. Osman
lı maliyesine, musikisine, matbaacı -
lığına Ermenilerin büyük hizmetleri 
geçmiştir. 

* S - Sulanalımetteki Dikili -
taşın mahiyeti nedir? 
C - Bu suale yine bu sütunda ce 

vap verilmişti. Kısaca tekrar ediyo
ruz: Dikilitaş tam 3486 yıl önce Fira 
sırdakı · HClYlJpt1:L>~~iPxtı.fınrlan ~

ti. 
Miladın 340 ıncı yılında oradan 

fstanbula getirildi ve 32 gunli.ık bir 
çalışma sonunda şimdiki yerine dikil 
di. Üzerindeki resimler Hiyeroglif -
tir ve bir Firavunun zaferlerini te -
rennüm eder. Kaidedeki resimler Bi
zans hayatına ve imparator Teodora 
ile ailesine aittir. Yine kaidedeki iki 
kitabeden biri latince, biri de Yu -
nancadır, ayni kaidede ve sütunun 
Tcodor tarafından mahkeme Teisi 
Proklosun yardımı ile 32 günde dl -
kildiğini ifade etmektedir. 

'f \ 

Elmadağı cadde~inde Komiko apar
tımnnı kapıcısı Mığırdıçla karısı Kol 
yadı yaktıklat't kömürden zehirlen -
mişlcr, her ikisi de baygın bir halde 
~ürpagop hastanesine kaldırılmışlar-

S - Yelkenll gemüerden 
sonra yapılan en büyük deniz 
harbi hangisidir. Ve iki tara
fın amfrali kimlerdir? 

dır. 

- Öyleyııe bnna sebebin anlat: Ni
çin payitahta gelen koyunlar hu ka· 
dar zayıftır? Ben Selanikten ~elir -
ken her tarafta semiz koyun c;iirülc· 
ri gördüm. Bunlar kimindir diye sor 
dukça bep giimrük ve koyun emini· 
nin malıdır cevabını aldım. Fakat 
şehirde satılan koyunlar biitiin arığ. 

Motörler, İstanbul - Yalova vapur- dir. Orada kasayı açan direktör çıkar 
\arının seyrüseferine uygun şekilde dığı yüz elli lirayı memurlara vere
ve eskisi gıbi Mamure ıskelesinden rck yakaladıkları eşyayı imha etme
saat 17 de hareket ettikleri takdirde lerini ve bu işi kapatmalarını istemiş 
bu mahzur ortadan kalkacaktır. lerdir. Memurlar parayı alarak der-* Orhangazi (TAN) - Çelt'kçi hal bir zabıt tanzim etmişler ve para 
köyünde, Nümune köy konağı inşa _ ile beraber muhafaza baş müdürlü-
sına başlanılmıştır. \ğüne tevdi etmişlerdir. 

Müdür Maknamare ve kaptan bu-

Bir Muallim \gün ayni zamanda rüşvet vermek su 

Doğururken Öldü çu ile adliyeye verileceklerdir. . 

Bu şirketin halen ihtisas mahke

mesinde kaçakçılık suçundan iki mu 

hakemesine daha bakılmaktadır. Son 

defa içerisinde küllivetli kaçak esva 

bulunan Easen vapuru Saraybumun 

da nezaret altına alınmıştır. 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Salibin idaresindeki 1898 

numaralı otomobil Şisli tramvay du
rağından geçerken Muhsin isminde 
bir şahsa çarparak başından ve vü
cudüniin muhtelif yerlerinden ağır 
ve tehlikeli surette yaralanmasına 
sebebiyet veTmi.,; ir. Yaralı hastane
ye kaldnılmış, ~för yakalanmıştır. 

C - Zırhlılarla yapılan deniz 
muharebelerinin en büyüğü umumi 
harpte İngilizlerle Almanlar arasın 
da olan İskajarak harbidir. O mu • 
harebede Alman filosunu amiral Şer 
le Hiper idare ediyordu. !ngiliz a -
çık deniz kruvazör filosunun kuman 
danı Amiral Bitiydi. İskajarak har
binin ağırlığını amiral Bitti yüklen • 

miştir. 

1 TAKViM ve HAVA 1 

6 Şubat 1939 
PAZARTESi 

Aklı başından gide yazan koyun e
ınini kekeledi: 

- Sultanım, ka~aplar itin şehre 
~yı{ veyahut semiz koyun satmak 
ıniisavidir. Koyunun semizi olsa za
yıfını niçin kessinler? 

İ Gümrük muhafaza teskilatı gemı 
Denizli, (TAN) - Ik mektep mu-ide yaptığı arastırmalat'ı dün hitirmis 

allimlerinden Şük:iye ~nal, doğur~~- tir. Bu araştırmalar esnasında muh
ken fazla kan zayı etmış, on beş gun 
sonra da ölmüştür. Bu ölüm, bütün 
muallimleri müteessir etmiştir. 

Silifkede Fakir 

Mektepler Bugün 
Açıhyor 

Muhakeme intaç edilmeden va -

purun hareketine müsaade edilme -

yecektir. 

Şehir Meclisi Bugün 

Toplanıyor 

* Mehmetpaşa yokuşunda oturan 
60 yaşında Ayşe çamaşır yıkamak ü
zere yaktığı kömürden zehirlenmiş, 
Haseki hastanesine kaldırılmıştır. 

2 incl ay GUıı: 28 Kasım: 91 
Arabi: 1357 Rumt: 1~5'\ Ahmet Paşa bu cevabı duyar duy

pıaz köpürdii, bağırmağa koyuldu: 
_ l\Icllın, boş liıfı koy. Bundan 

bö~ le semiz koyunları da 7.ayıf ko -
yun fiyntiyle vereceksin. Yoksa seni 
öldiirilriiın. 

şcyhiilisliim, işin sarpa varacağını 
sezdiğinden araya girdi, koyun emi
ninin elinden geldiği kadar fedakar
lık edeceğini söyliyerek şefaatte bu
lundu, Ahmet Paşa da sakinle erek 
eteğini öpmek için herife müsaade 
etti. şu tebliğde bulundu: 

Çocuklara Yardım Bayramtn son günü cumaya rast-
Silifke (TAN) - Çocuk esirgeme ladığı için cumartesi günü de tatil 

kurumu bura şubesi, 938 senesinde, bulunan mektepler ve 'resmi daire
okullardaki 135 fakir çocuğa elbise ler bugün açılacaktır. Son tatilden 
ve ayakkabı vermiştir. Bir çoklarına istifade ederek tetkikat için civar 
kalem, kağıt vesaire de dağıtılmış - memleketlere giden talebeler ,.e 
tır. Yavrulara yakında birer takım 1 memleket dahilinde arkeolojik tet
k~~lık elbise. yaptırılması için teşeb- kikler yapan profesörler şehrim!ze 

İstanbul belediye meclisi şubat 
devresi içtimaına bugün saat 14 de 
başlıyacaktır. Valı ve belediye reisi 
doktor Lô.tfi Kırdarın. İstanbula ta
yinh Meclisin tatil devresine rastla· 
dığı için Lütfi Kırdar bugün ilk de
fa meclisle temasa gelmiş olacak ve 
meclisi bir nutukla açacaktır. 

Londradaki Sümer Bani< 
Talebesinin Bir ToplantaS1 
Sümerbankın Londra talebe müfet

tişi Bay Ali Rıza Şencan, kurban bay
ramı münasebetile Sümerbank hesa
bına Londrada tahsil etmekte bulu
nan talebelere bir çay ziyafeti vermiş 
tir. Saat 4.30 da "Derry-Tom"un çay 
salonunda başhyan bu toplantıya. 
Londra başkonsolosu Bay Nebil de i~ 
tirak ederek talebeleri memnun et -
miştir. 

Zilhicce: 16 tklncik!inun: 24 
GOncş: 7.07 - Öğle· 12.28 
İkindi: 15.18 - Ak m: 17.29 
Yatsı: 19.09 - lmstık: 5.26 

Yurtta Hava Vaziyeti 
YeşilJı:ISy meteoroloji truı51onund n alı

nan malOmata g!Src, yurtta hava, Karnde
nlzin şark tara!larında bulutlu, dl er böl
gelerc!e umumiyetle açık geçmiş, rü:ıgtır
lnr orta Anadoluda sakin ka~. ştmall 
bölgelerde cenubi istikametten ortn kuv
vette, cenup bölgelerinde imalden hafif 
olarak esmiştir. _ Pek güzel. Bundan sonra vazi

f cni daha iyi görilrsiin, var, şimdi 
defterdara üç yüz kese akçe teslim 

et. 
Ve koyun emininin kı7.anp bozar-

'1ğtnı giiriince yine giirledi: 
I - Asılacak herif, §UD8 buna ili-

buse geçilmıştir. d.. ~ .. ı dı'r onmu~er . 

venip burun kırın etme, bugün para· 
yı ver, eti de ucuzlat. Yoksa seni 
dört pare ederek her parranı şehrin 
bir kapısına asanın! 

Bugün İstanbuhın veya Ankara -
nın et ihtiyacını tazyik eden dalave
redlerin bu koyun emininden ne 
fark.lan var ki?-

----o-

Bir Ayhk ithalat Gümrüijü 
İstanbul gümrüklerinde son aylar 

içinde ithalat geçen aylara nisbetle 
artmıştır. Bu netice ile gümrük vari
datı da fazlalaşmış bulunmaktadır. 
Kanunusani ayı içinde varidatı 3 mil
yon 700 bin lirayı bulmuştur. 

Bu devred~ bütçe müzakere edil· 
miyecek ve bütçe müzakeresi nisan 
devresine bırakılacaktır. Şehir mec

lisi, bugün mebus intihabatı için tef

tiş heyeti azasını seçecektir. 

* Oniversıte edebiyat fakültestne 
bağlı pedagoji enstitüsünün imtihan
larına bugünden itibaren başlanacak

tır. 

Saat 6 ya kadar devam eden bu top 
lantıda samimi bir aile havası esmişı 
ve gayet ho~ bir vakit geçırilmiştir. * Üniversite fakülteleri bu gün
den itibaren yaz sömestri tedr tına 

başlıyacaklardır. 

Dnn tstanbulda havn az bulutlu r,cç
mlş, rfü:gAr cenubu ş:ırkldcn nlycde 
4-6 metre hııln esml r. S t 14 te h'l· 
va ta:ıyikı 766,5 milimetre idi. Slihunet en 
yüksek 8,1 ve en dilşüJı: sıfırın altında 3,1 
aantigrat knydedilm.lşUr. 
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1 BUGÜN 
Tekzip mi, 
Teyit mi? 

Yazan: ômer Rıza DOGRUL 

Amerikadan gelen haberler, Ciiın • 
hurrcisi Mister Rooseveltin geçen sa 
h giinü Ayan meclisi askerlik komi 
tcsindc söyldiği son derece mahrem 
sözlerden bahsetmiş, bu sözler, A -
mcriJ,nnın dış siyasetine ait olduğu 
için geniş bir alaka uyandırmıştı. 

Amerika, diinyanın en büyük ve 
en kuvvetli demokrasisi olduğu için, 
oııun ciimhurreisi tarafından dış si
yasete dair söylenen sözlerinin bü • 
yük bir kıymeti vardır. Fakat bu söz 
lcr, gizli bir toplantıda söylenmiş ol 
duğu için yapılan ifşaata bir takım 
yantışlnrın karışması gayet tabii idi 
Nitekim öyle de olduğu, Mister Ro
oseveltin daha sonra vuku bulan be 
yanatından anlaşılmıstır 

",; . 
Asıl mesele şudur: Amerikada in 

firat siyaseti lehinde olan büyük bir 
cereyan vardL Bu cereyana taraftar 
olanlar, Amerika dışında ne olursa 
olsun, alakadar olacak ve yal.nu A -
merikanın menfaatlerini düşünmek 
ve korumak fikrinde idiler. 

Badiselersc, mütemadiyen bu ce
reyanı baltalamıştır. Meseli Ameri
ka Uzakşark ile alakadar olan bir 
menılekettir.. Onun oradaki hidisele
ıre karşı göz Y'UlDlnasına imkAn yok
tm. Sonra Amerika, cenubt Amerika 
ile son derece alakadardır. Halbuki 
orada da menşei Avrupa olan w ~ 
nubl Amerika memleketlerini bir 
ideoloji lehine kazanmayı istihdaf e
den bir takını hareketler ve faaliyet 
lcr göze çarpmaktadır.. 

Blllla benzer daha bir çok hldtse
ler Aınerikada iniırat cereyanını m\i 
tcnıadiyen uafa uğratmıştır. Ve A
merikalılara bu asırda infiradın lm
k.Ansız olduğunu anlatmıştır HalbuJJ 
daha kasa bir zaman önce Amerika 
efkan umnmiyesl, ve cümhu riyaseti 
kati infirad Iehindeyd"ı. 

Amerika efkan umtnıd:ycslnin ge 
f1rdiği bu tahavvülü Mister Boose
velt geçen ay başlarında Amerika a
yan meclisinde irat ettiği mesaiıJa 

aıt olduğunu, tam bitaraflığın tama
miyle modnsı geçmiş otduğunu, hat
ta onun mütecaviz lehinde ve teca -
vüz 1..11rbanı aleyhinde bir tedbir teş 
kil ettiğini söylemiş, daha sonra da 
"Demokrasiler, her hangi bir yerde 
b~eynelrnilel kanunsuz hareketlere, 
lakayt kalamazlar., diyerek "henışi • 
re memleketlere karşı vuku bula • 
cak tecavüzler, otomatik surette to • 
Puınuzu kundaklu.,, demişti. 
n Meclis askerlik encfimeninin giz 

toplantısında Mister Rooseveltin 
aöyledig"'i s-ozle •t • -. re aı neşnyatı mute-
~f' ~endisi, mesajında söylediği 
::erikz ~n teyit etmiş, ve bu suretle, A-
...... anın ••t vt ınu ecavize maddi ve nıa-

d
ne yardunda bulunmak huSUSllJl • 

a musır oldu" 
latn:u ..._ gunu bir kere daha an 

ş ..... 

Mütecaviz 
bul etfkt e Y'ardını etmemeyi ka 
n 

1 
en sonı-a tecavüze uğraya • 

a muhtaç olduğu silah üh. • 
matı vererek y dı ve m Jm 
daki d ar m etmek arasın • 
ı· Fakun, pek geniş olmasa gerek -
ır. a at Ame 'le 

reketi, h rı anın bu şekilde ha 
ku d er hangi bir :muharebe vu -

un a onun kat· b' 
sebep olaca . . ı ır amil olmasına 
tin tekzib. ğı ıçın, Mister Roosevel . 
fınd kı de, dlktatörlükler tafa-

an ço acı neş . 
mıstır ç·· k~ rıyat ile .karşılan-.. · un u 'llM• t 
en a . nus er Roosevelt, ge-

ç ykı mesajını te~t t ki 
m "k "'& eme e A -erı anın infirat . . 
ınak ı sıyasetınden ayrıl-

' yo unu tuttu~ 
miştir. gunu apaçık göster 

Amerikanın i fi 
ayrılması ise hen '.rat siyasetinden 
yardım v '- ll\şıre demokrasilere 

e muzaheret - t . 
nasındnd gos ernıesı ma 

ır. 

Onun içi 1\1" 
yanntını t ? ~ster Rooseveltin be 

eyıt mı, tekzip mi tti ... 
mc:rdandadır e gı 
=- . 

An~i~.ycmünist 
c:; ı" on.,ercms 

C "::~~. ~::n:~·or 
Tok·o. 5 (AA 

- Alnı . · .) - Japon · ftalyan 
an cemıyeti ko ... 

deled ınunızmle müca-
e menfaati olan b··ı·· 

letıer· u un Asya mil-
ıne nıensu,p dele l . . 

ferans h 1. ge erm hır kon-
a ınde topl ~ 

dilmesi i . amnaga davet &-
Konfe çın teşebbüste bulunmuştur. 
lan ransın 20 eylt1Ide Tok.ioda top-

acağı bilclirilınektedir. 

Daladier'ye 
Teşekkür 

Edildi 
~ 

Mafiye Nazın Dört 

Yeni Endüstriyel 

Kararname Hazırladı 
Paris, 5 (A.A.) - Radikal sosya -

list fırkasının merkezi siyasi komis
yonu, ittüakla aşağıdaki takriri ka
bul etmiştir: 

Umumi siyasi encümen, mesaisi
ne başlamakta olduğu şu anda Baş
vekil Daladier'ye ittifakla ihlaskara 
ne itimadını beyan ve kendisine bü 
tün Fransızları Fransanın istikbali
ni ve idealinin muslihane parılda -
masını tam bir tesanütle ve mağlUp 
edilemez bir vahdetle himaye et -
meğe pariaınento kürsüsünden da -
vet etmiş olmasından dolayı teşek
kür eder. 

* Parla, S (A.A.) - Maliye encil -

Filistin Konfera.nsı 
Naşaşibi Murahhasları 

da Konferansa iştirak 
Etmek Üzere Tayyare 

ile Hareket Ettiler 

Kahire, 5 (A.A.) - N aşaşıöl fırka
sı azasından beş zat başlarında Ra
gıp bey Naşaşibi olduğu halde bu sa
bah tayyare ile Londraya hareket 
etmişlerdir. 

Bu zevat, Londra konferansmda 
Filistinin mutedil fırkalarını temsil 
edeceklerdir. 

Müftünün fırkası mutedillerin bu 
şekilde temsil edilmelerine muarız 

olduğundan bu hadisenin yüksek A
rap komitesinin konferansa iştiraki 

meselesini ortaya atlp atmıyacağı 

suale şayan gözükmektedir. 

Yemen Delegasyonu Reisi 
Seyyidülülam Hü•eyin 

Füütin Konleramına giderken 

Londrada 
Yangınlar 

Çıkarıldı 

Tedhişçiler Bir 

Hapishaneye de 

Bomba Attılar 
Liverpool, 5 (A.A.) - Dün akşam 

saat 23 te Walton hapishanesinin 
duvarına atılıp patlıyan bir bomba 

duvarın sıvalarının bir kısmını ko • 

parıruşsa da duvarda delik açma -

mıştır. Derhal gönderilen kuvvetli 

bir polis müfrezesi, şehrin hapisha

ne etrafındaki mahallelerini kuşat

mıştır. İrlandalıların sakin bulun -

duldan mahallelerde 8 baskın ya • 

pılmıştır. Maamaf'ıh polisin bu faa-

liyetleri neticesiz kalmıştır 

* 

iftira ile 
Mücadele 

.. 

Yazan: B. FELEK 

Medeniyet ilerledikce, diyorlar, 
hastalıklar artıyor; insanlan 

tehdit eden illetler, afetler, mikrop
lar çoğalıyor. Hatta bunların içinde 
cemiyet halinde yaşamanın doğurdu 
ğu bir takım hastalıklar dal budak sa 
hyor. Bunlara karşı her memlekette 
binlerce mütehassıs laboratuvarlar • 
da, hastanelerde, kliniklerde çalışı • 
yor. Hususi, resmi kurumlar bu has 
talıklarla mücadeleye girişiyor. Her 
sene bu mücadelenin, bu ~ahşmala -
nn feyizli semereleri hakkında ista
tistikler neşrediliyor. 

Geçenlerde gazeteler yazıyordu: 
Haydarpaşadan Pendiğe kadar olan 
havalide ııtma mücadelesi başlamış, 
Allah yapanlardan razı olsun. Daha 
içerilerde frengi mücadelesi, trahom 
mücadelesi gibi esaslı sıhhi seferber 
likleriıniz var. 

Şehirlerimizde bir tifo vakası gö 
rülse hemen civarına aşılar yapılı -
yor, önü alınıyor. Bir vakitler beşe
riyeti tehdit eden veba ve kolera gi 
bi salgınlardan da hamdolsun pek ~ 
ser kalmadı. Yavrulanmız ilç dört 
aya basınca derhal çiçek aşısı yaptır 
mıyor muyuz? 

meninin teklifi üzerine Paul Ray -
naud, dört kararname yapmıştır. 

Bunlardan üçünün hedefi, sınai ci
hazların yenileştirilmesidir. Dördün
cü kararname, yeniden teşkilat vü
cude getirmek mecburiyetinde kal -
mış olan anonim şirketlere has mü
kellefiyetleri tahfif etmektedir. 

KAŞ YAPMAK iÇiN 
UGRAŞIRKEN GÖZ 
ÇIKARMAMALIYIZ! 

Londra, 5 (A.A.) - Dün gece 
Coventry mağazalarında 4 yangın 

çıkmıştır. 
Bir vakitler devımz bir illet sayı 

lan verem uzun mesai sayesinde bu
Çlkaran gün tedavisi kabil bir hastalık oldu. 
gelmiş Sanatoryomlar, prevantoryomlar, al

Bu yangınlarm, yangın 

bombalar yüzünden vukua 

olduğu zannedilmektedir. (Başı l iO?cide) suratına karşı da söylerim - {hırsız) 

1 - Denizbankta aykırı bir iş veya dediğim zaman daima şunu düşünü
birkaç iş varsa bunu sadece (ayları nim: Ben bu adama hırsız diyorum, 
iş) olarak ele alalım. Tahkik mi ede- acaba ben çalamadığnn için fasiki 
ceğiz, teftiş mi, ne yapacaksak alıi- mahrum vaziyetinde kaldığımdan mı 
alaheysiz yapalım. Hiç yoktan memle diyorum, yoksa doğruluğum tiftik 
kette bir bankalar skandali varmış tekesi gibi çalıya şahlandığından mı? 
gibi göstermek gafletinden çekine- 3 - Bu gibi işlerde alınan tedbir 

tın tedavileri, açık hava tedavileri bu 

Ateş süratle söndürülmüştür. Ha- derdin de önüne geçiyor. 

Rooseveltin Nutkunun 

Amerikadaki Akisleri 

sarat, ehemmiyetsizdir. 

Macaristanın 

Örfi idare Tebliği 

İnsanlığın henü:ı tamamen yen~ 
mediği kanser afetinin de 7akında 
bir çaresi bulunacak. 

Nevyork, 5 (A. A.) - Cümhuriyet lim.. Bir memleketin şerefi müştere~- ve tertipleri de yanlış anlayıp yanlış 
çi muhalefetin organı olan Nevyork tir, fertlere peşkeş çekilemez. Biz tatbik etmekten son derece sakm
Herald Tribune, Amerika efkan u _ gazeteci meslekdaşlar bunu yalnız malıyız. Denizbank bütçesi yetişe

mumiyesinin harici siyeset sahasın - birbirimize değil, gazeteci olmayan- memiş, bu yüzden memurlar (bir) 
dald temayüllerini gösteren bir ma- Iara dahi. tavsiye etmekle mükelle- gün sonra aylık aldrlar. Kıyametten 

Bu~apeşte, 5 (A.A.) - Macar tel
graf ajansı örfi idare ilanı hakkında 
aşağıdaki tebliği neşretmektedir: 

Adliye naztırı aşağıdaki suçlar için 
bütün Macar topraklarında örfi idare 
ilan etmiştir. 
1- . ~ 

tıl teşeo ıisü. 

Bir milletin sıhhati onun en btl • 
yük servetidir. Onun için her taraf 
ta umumi nhhati•koruyacak. tedbir -
ler almak işiyle mükellef 51hhat ne
zaretleri vardır. 

Bu nezaret mesell münakallt ne 
zareti, posta telgraf nezareti, 
hava veya bahriye nezareti gibi bau 
memleketlerde mevcut, ban yerler. kale neşretmiştir. fiz. •la.metler belirdi! Memurlarda mı? 

Bu gazete diyor ki~ 2 - Masum maznun ,,,~,ı ah- H::ı · ilaisi ' · •v · bi2---~-~~ ---=---~-=::! .................. ".~.._ p '!i>l"r''tta ... mayil.f re~"'"e~.--...~- a- de n•mevrat nes.retlerdon de değil
dir. Mutlaka her yerde vardır. Çtin
kü devletler mikrop, hastabk, ve il-

encümeninde söylemiş olduğu sözler başladığına bakarak hepsini bir m.1- Aylıkların yfiz elli liraya kadarı 
Amerikada ne kadar garip görünür- na ve mahiyette sanmryalım. Ve bir- tam, fazlast yarım verilecek. HaVlr! 
se görünsün - Amerikalıların sempati birine ulu orta harman etmekten çe- Bunu da yanlış anlarız. Yüz elli~ Ti
leri hakkında dosdoğru olarak haki - kinelim. Bankalar skandali gibi va- rayı tam, peki; fazlasının yarımı, ha
k.ati söylemiştir. Bu sözler, o kadar tandaş1ar skandalı da damdan düş~r yır! Hepsinin yarımı! Yani yüz elli 
açıkça söylenmiştir ki hatta nazile,;; gibi ortaya atılamaz. Sanki memle- alan yüz elli, iki yüz alan yüz! 
bile anlamışlardir. kette müthiş bir ahlak ıinhidamı var- İlık okul türkçcsinde dahi bu tedbir 

Ayni gazete, Amerikalıların tota- mış ta on altı senelik Cümhuriyette bizim anladığımız şekildedir. Yüz 
liter devletlere karşı demokrasilere bu inhidama kimseler aldırmamtş, elli, yüz elli; iki yüz, yüz yetmiş beş. 
müsait bir siyaset takibine taraftar kimseler göz açmamış, şimdi senle Denizbank aylıklarından yüzde o
olınakta 191 7 senesinde olduğu ka - ben çok şükür fazilet fedaisi olar-'lk tuz minha olacakmış. Bu iyi bir ted
dar müttefik olduklarını yazmakta- ortaya fırlamışız, vatan hudutlarına bir. Fakat binlerce vatandaşın yüre-
dır. • karantine bayrakları dikiyoruz! ğine perişanlık çöktürmemek şart~-

Amerika Hariciye Nazırının Gazeteler kendi buluşları ve man- le. Denizbank kurulmazdan önce bi!" 
bir cevabı tıklarile natürel biçime girdiler. Bi- Akay, bir Denizyollan, bir Liman-

Vaşington 5 (A. A.) _ B. Hull, raz da fertler ellerindeki yağlı ka- lar, bir Fenerler, bir filan, bir fa
Cümhuriyetçi ayandan Capperin .Ta- rayı koyunlarında saklamak ihtiy;t- lan teşekkül vardı. 
ponyaya demir maddeler ihracını pro tını gösterseler. Ve buradaki vatandaşların ay • 
testo etmesine cevap olarak gönder Ben birisine - ki eminsem çok defıı Irkları başka ye-rlerdekilerden hiç te 
miş olduğu bir mektupta 1 temmuz 
1937 den itibaren Çine yapılan harp 
malzemesi ihracatının 14.357.277 do
lara baliğ olmuş olduğunu bildirmek 

tedir. 

Çelioslovakyada Yeni Bir 
Emirname Neıredildi 

Prag, 5 (A.A.) - Nazırlar meclisi, 
cumhuriyeti himaye kanununu şid
detlendiren hükümleri muhtevi bir 
emirnameyi kabul etmiştir. 

Ecnebi devletlere veya onların mü 
messillerine karşı yapılacak hareket
ler bizzat Çekoslovak milletine karşı 
hıyanette bulunulmuşcas~na .:e .. mez
k:iır devletlerdeki mul&bıl hükumlcr 
derecesinde cezalandırılacaktır. 

=ı·· 'KiSA 'HABERLER--! ............ ............. 
._ ,. (A A ) - Macar orta el· O Mos"ova ., · · 

J ge,rth Arnothy ve elçilik me
~ı·J B. un 
~ -- Moskovadan hareket ıet-
murlan bugun 

mi:ılerdir ..... Jd muharipleri kendilerl-
0 Drouler5 """' 

Yahatlnde Duçe tarafından 
ne bir Roma se t 

. k ve nişanı, talyada Fransa-
venlen bayra b bil · lan mücadele se e e, gen 
ya karşı yapı 

kararlaştırmışlardır. 
gllndermeyi Akdeniz dcmanmasının 

O Fransanın el - Kebir'e gitmJş-
kuvvei külliyesi Mers 

tir. fler araııında Algerle, Dup-
Gelen gem 1 ri ile vautour Cue-

Foch )trllvnzör c • 
la1x, Albatros. Verdun, Vevalmy 

MISIR KRALiÇESiNiN ZIY AnETI : 

2 - Silaha müracaat suretile ve 
yahut kanuna aykırı toplantılarla 

amme nizamına muhalefet, let yüzünden değil yetişmiş bir ada
mın hatta bir çocuğun bile ölmesi 
ni milli bir zarar saymaktadırlar. 

3 - Hususi eşhasa karşı şiddet ha
reketleri. 

Bu tedbir Budapeşte havrası önün
de yapılan suikast üzerine alınmış
tır. 

Bu tedbir hükıimetin bu kabil te
şebbüs ve hareketlere karşı şiddetle 
harekete karar vermiş olduğunu gös
termektedir. 

çok değildi. Belki azdı bile. 
Yıllarca :hizmet görmüş, kıt ka

naat yaşamış, çoğu da zam görme
miş insanların müktesep haklan 
yerden göğe kadardır. Onlardan 
yüzde otuz kesmek kimsenin aklın
dan geçmez ve elinden gelmez. Bu 
iyi tedbiri de yanlış anlıyoruz gibi 
geliyor. Bu olsa olsa neden sonra ve 
yenice teşekkül eden Denizbankı"l. 

yalnı~ banka tarafındaki bazı yüksek 
aylıklar için alman bir tasarruf ted
biri olsa gerek. Eğer Dcnizbanka 
sonradan katılan teşekküllerde, ban
kanın kurulması sırasında birdenbi
re fırlamış aylıklar varsa, o başka. 

Vuzuhsuzluk içinde kalındıkça en 
mükemmel tedbir ve tertiplerin yan
lış şayialara yol açacağı şüphesizdir 

Milli Şefin seçtiği ve Millet Mec
lisinin ittifakla itimat ettiği bir hü
kumet ancak vatandaşın hakkım ve
rir, müktesep hakkından yüzde, otuz 
santim bile kesmez. Bu yanlış anla
yışımızdan doğan yanlış endişelerin 

giderilmesini hepimiz gönül birliğ" 
le rica ediyoruz. 

lngiltere Silah ve 
Tayyare Bakımından 
Almanyaya Faikmiı 

Lakin bütün bu maddi, gözle ve
ya mikroskopla görülür ve nihayet 
az çok çaresi bulunur hastalıklann 
yananda henUz devası bulunmamı~ 
başka ve dehşetli bir afet vardır ki 
mutlaka yetişmiş adamlara arız olur 
ve dağ gibi bir adamı sıra!lına göre 
iki üç giln içinde devirir gider. Bu 
afetin adma iftira, tez\·ir ve cıırnal 
cılık denir. 

Diğer hastalıklar gibi bunun ill
cı, seromu ve daimi muafiyeti yok -
tur. En büyüğümüzden en küçüğümü 
ze kadar istisnuız olarak. bu µJetin 
tehdidi altındayız. 

Umulmadık bir zamanda ve tıpb 
diğer hastalıklarda oldğu gibi mane
vi bünyemizin biraz zayıfladJğı bir 
anda habisliğini yapmıya başlar ve 
bizi yere vurur. 

Bu hastalık da maalesef medeni 
yet hastalığıdır. Frengi gibi cemiyet 
hastalığıdır. Şu farkla ki; bunun mik 
robu yoktur. Bünyesi en sahih sandı 
ğnnız vatandaşlarımızdan gelir. A -
mansız bir beladır. 

Acaba beşeriyet yakında bu ifti
ra, bu tezvir, bu curnalcılık afetiyle 
de sıtma, verem, trahom mücadelesi 
gibi muntaum bir teşkilatla, planlı 
ve azimli olarak mücadeleye başlaya 
cak mı1 

Yoksa daima münevver, olgun 
ve işgüzar adamları mahveden bu a
fete karşı yine eskisi gibi: 
"Atarlar sengi harayı dirahti mey

vedar üzre,. 
(Yani yemiş afacı daima taşlanmı 

ya mahkumdur). 

Diye bu canavarın önünde müte
vekkilane boyun mu eğecektir. 

lpeki~ • Dinçer Spor Maçı 

pard, GerfaU~ 1 rl göze çarpmaktadır. 
toı:ı->ldo muhri~ e ka!!l idare meclisi ban-

• Polonya an . takım tadil!ıt yapıl
kanın sıatasünde bir erml tir 

Kraliçe Feride, geçenlerdf!, 
Kral Faruöun kız karde,ıerl 

ile blrllkte Kahire operaeını 

ziyaret etmlılerdlr. Krallçe· 
nln ıolundakl Prenıeı Fevzi· 

ye, uaındakl de Prenıea 

Falzedlr. 

Londra, 5 (A.A.) - News Chro
nicle gazetesine göre, B. Chamber-
1.ain umumi seçim tarihini gelecek 
teşrinievvel olarak tesbit etmiştir. 
Başvekil, o zaman İngilterenin sil8.h 
ve tayyare itibarile Almanyaya faik 
olduğunu, ticari rönesans, bütün 
Pasifik müdafaa planlarının tama
men hazırlanmış olduğunu, zirai re
fahın iadesini ve harp halinde iaşe-
nin teminat haline alınmış bulundu
ğunu bildirecek vaziyette olacağını 

l zannetmektedir. 

Çekirge, 5 (TAN muhabirin
den) - Bayramda Mudanya, Bur· 
sa İpekiş ve Müdanya Dinçerspor 
~u.tbol takımları arasında yapılıp 
ild sefer İpekişin galibiyetile neti· 
celenin maçm revanşt bugün Ata· 
türk stadyomunda beş bin kişilik 
bir seyirci huzurunda icra edilmiş, 
oyun 3-2 İpekişin galibiyetile ne
ticelenmiştir. mamıı ısteriıiJ'e Jı;araI' v ş • 



Maş/ular 
/gi Yol 
l tigorltır 
Kat (TAN) - Bu...., kit oldukça 

hd pçlfOI'. Fakat 101 olman••, 
llut halkım MNnin altı a)'IDCI& ata
lllte 11Mk6m MmeldecUr. 

8uralarcla ft buaı\)ara kadar .... 
Jdnell ft8ait IDCak ....-un bet 8)'1D

.. lfll79bil1Jor. Dlier aylarda ile 
~ aneat iptidai vemttn ffllye • 
blJecell vulyettecllr. Bu Jbdendlr 
ki, llUfUD '-ika ,..ıer. 1eYkıyatı 
7alma 1al. _,.., tiıla, ppatı ve 
ı.uı,. slb ID8ladUt iNdde1en inhl
... ....,. Dtter ........ banda 
,. ,.,,... barcanı)or • 

....... llneatmı •ttllwk "'' 
"' ......... Jdlara bftllDI -
llduı .... barla+•• ..... _,__ 
....,..._ llwta llflr'm ıll iki 
... Mil •• ..,.... battl ba, 

blJtha-
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Gundelik Gazete 
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TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, her,eyde 
temiz, dürüst, •amlmi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çaııımaktır. 

ARONE BEDEL1 
Tiirkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,. 6 Ay 150D ., 
400 ,. 3 Ay 800 ., 
150 ,. 1 Ay 

1 
300 ., 

Milletlernrnsı posta tttlhadına dahli 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırnsiyle 30. 16 9. 
3,5 hrndır. Abone bedeli peşindır 
Adres değiştirmek 25 kuruştur 
Cevap için mektuplar 10 kurus
hı~ pııl il~vesı lfı7.ımdır. 

r~~~ -~~~~~~~;ıU1 -.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
Tramvay 
Yerine Otobüs 
İşletelim rr raınvay şirketi de Nafia Veka-

leti tarafından satın alınını:: 
bultınuyor. Şimdiden tramvay mü -
nakalatının ıslahı için tetkiklere baş 
!andığı haber veriliyor. ı•ek yakında 
bu müessesenin de belediyeye dev
redileceği ı;öyleniyor. 

'l'raıııvay, büyük medeni şehirler
de artık modası geçmiş bir nakil 
vasıtası olarak telakki edilmektedir. 
Her yerde otobüs tramvayın yerini 
alıyor. Bir çok büyük şehirforde 
tramvay lOllannın sökülüp cadde -
lcrin asfolta çevrildiğini ve tranlVay 
yerine otobiis işletildiğini biliyoruz. 

Tramvay miinakalatını ıslah için 
bir buçuk milyon lira kadar bir mas
rafa ihtiyaç olduğu söyleniyor. 

Bir taraftan da belediye şehir için 
de otobüs işletmek için hazırlıını -
yor. 

Zaten İstanbul sokaktan dar ve 
inişli yokuşlu oldu~u için tramvay -
lar, diğer münakalatı da müşküliıta 
uğ'ratıyor. Bir yerde tramvay boı.ul -
du mu, bütün nakil vasıtaları bırden 
durmağa •mecbur oluyor. __ 
knldırarak, onu ıslah için sarfcdece
ğimiz bir buçuk milyon lira ile yol· 
ları asfalta çevirsek ve şehir içinde 
ynlnız otobüs işletsek daha doğru ol
nıaz ını? 

E~er bu mümkün değilse tramvayı 
şehrın kalabalık olmıyan kısımların
da ip~~ edebiliriz. Fakat Beyoğlu, 
Knrakoy Eını· .. .. s· k . 'b' k • nonu, ır ecı gı ı a -
lahalık semtler arasındalü tramvay 
scCerlerini kaldırmak mümkiin ve 
hat.ta şehrin scyrliseferi namına la
zım ve temenniye şayandır da. 

Belediyemizin, tramvay şirketini 
d.evralınadan evvel, bu mesele iize -
rındc tetkikat yapmasını ve ona gö
r~ bir karar vermesini temenni cde
rız. 

Kimler * 
Mebus Olacalc 1 . 

Gazeteler dah · did tahmin-i b aşım en 
ere aşladılar. 

Yeni l\le r la c ıste genç unsurlara faz-
yer verilecckıniş. Eski meclis a-

zasının yüzde el1:.• w• . ' 
lan filan_ &U6l degışeceknıış. Fa-

Bizce bütün bu t h . 1 . d'lik b' t a mın er 'ım ı 
ır emenniden ı'le...; &• &eçemez. 
Namzet listes·ı fırk d' t 

fı a ıvanı ara -
ndan hazırla ı p . r n p, artı ba .. kanı fil -

ra ından tasdik edilmed'k • 1 -
cak t h . 1 ı çe yapı a 
L 

1 
a mın ere do&ru nazariyle ba • 

•1 aınaz. 

Bugünden klınlerin n t - te-rile ... . amze gos 
cegıni tahınin etmek, fala bak -

:maktan farklı deg" ild' 
O 

ır. 
nu · · n ıçın gazetelerimizin bu hu-

susta rivayetler kaydetmekte ve oku· 
)'uc~ılnrın da bu rivayetlere inan
:rnd a. ta ihtiyatlı olmalanuı tavsiye e-
crız. 

Bahkesirde 

Yeni Baro 
Balıke · 

4 G 
1
.b sır - Çanakkaleden gelen 

' c ı olu a· den el '. ıga, Ayvacık ve Ezine-
k t g en bırer ve buradaki 28 avu-

a ın iştirak· ı ni B 
1 

. ıy e Yapılan içtimada, ye 

ŞU ak~kesır barosunun idare heyeti 
şc ılde te..: kk'"I . . T . ~e u etmıştır: 
evfık B . . 

Yilrck .aşaran reıs. Nıyazi Ak -
sun s' E:nın Vedat Çatal oğlu, Ka

mni Paylı, Tevfik Zerdeci aza. 

TAN 
Nutuklar ve 
Hadiseler 

F. R. ATAY 

lstanbul Halkı Ne Zaman 
S on hafta söniik hadiseler, fa 

kat parlak nutuklarla geçti 
Mus<:olini, llitlcr, Roo evelt. Chanı 
berinin ve Bonnet, hep i ayn ayrı 

demokrasilerin ve totaliter de\'let· 
lerin va1.iyetlerini yeniden tasrih et
mek için fırsat buldular. Ducc, Bar· 
selonun zaııtı üzerine, İtalyanın 
Frauko znfcrindeld yüksok crcf 
his esi iizerinde ısrar etmiştir· "Nas
yonalistlerin zaferi, bizim ynpmakt~ 
oldu~rıımuz Avrupa tarihinde ) enı 
bir fasıldır. Kızılların parolası şu i
di: "Gcçemiyccekler!" Fnknt bizi hiç 
hir e'\' durdurmndı ve istikbaMe 
de hö~le geçccej:,riz!'' Hitlcrin li anı 
daha yumuşak ve uysaldır. "Uzun 
bir ulh devri" ndcn hahsC'ttiği ic;in 

Halis Yoğurt 
Yemişti? 

~~~· Yazan: 4~~~, İngiliz Basvckili ''e gazeteleri tara· 
fından iyi kabul gören bu nutukta 
Fiihrer, c ki Alman söın\irgclerinin 
geri \•etilmesi lfızım geldiğini bir da
ha ileri sürmiiş ve gelecek bir harp· 
te Almanyanın İtalyan ordusu ile 
lJirlik olacağını da hildimıiştir. Ga· 
zeteler, Roosevelt'in ii~·nn meclisinin 
ordu enciimeninde. me!ni heniiz neş 
rolunmıvan nutku ile, demokrasile
rin nzif e ''e mesuliyctleri iizerinde 
durmu olduğnnu yazıyorlarsa da 
hu hu usta gazetelerde gördiiğiimi\ı 
ifc;nlar kendisi tarafından tekzip edil 
mi tir. Bununla beraber Roosevcltin 
bu vaz.ifc ''e mesuliyetler hakkında
ki fikirlerinin ne olduj'..rıınu geçen • 

M. Turhan Tan 

I• kinci Beyazıt, saçını sakalını 
ağarttıktan, beli çökük bir 

kağşak adam haline geldikten son 
ra ''sana ısmarladılar mı bu yalan 
dünyayı,, deyip işi kayıtsızlığa vur 
mak, ömrünün son günlerinde ol
sun hayattan fazla mıkyasta kam 
almak emeline kapılmıştı, devlet 
idaresini vezirlerin omuzuna yük -
letip sarayında dağdağasız bir ö -
mür sürmek çarelerini aramıya ko 
yutmuştu. 

O, bir çok sebcblcrle böyle bir 
hayata kendini liiyık buluyordu. 
Bir kere tahta çıktığı gündenberl 

tek bir gün - kalbi açıla açıla, göz 
}erinden neşe saçıla saçıla - gül -
müş değildi. Tahta. kanlı bir isya

nın helecanını yutkunarak çıkmış 
ve ilk iş olmak üzere katilleri affet 
mek, hatta onlara bahşiş vermek 
zorunda kalmıştı. Bu acıklı vazi -

yetin kabuslarından kurtulmadan 
kardeşi Cem ayaklandığı içın taht, 
aşağı yukarı bir baht mevzuu olu
vermişti. Cemin talii yar ve kendi 
saltantaının tarumar olması ihti -

malleri daima mev~ıüt.\1.;. ?y .1'9!.. -
müştü ve Sultan Beyazıt, Avrupa
da yardımcı aramak ıztırarında ka 
lan inadcı kardeşi Cem ölünceye 
kadar kendini taht üzerinde eğreti 
görmekten geri kalamamıştı. • 

Sıkıntı bu kadarla bitse yine iyi i
di. Halbuki hergün bir dert, bir 
musibet ve bir feliiket yüz gösteri-

yordu. Mesela MısırJılar üzerine a
çılan harp bozgunluklarla ve ağır 
ziyanlarla neticelenmişti Arkadan 

bir taun yüz gösterefek on binler
ce kurban almış ve bizzat Beyazıdı 
İstanbulda oturamaz hale koymuş 
tu. Daha sonra bir suikast vukua 
geldi, mümkün olduğu kadar iyi bir 

hükümdar olmak isteyen Beyazı -
dm hayatı Manastır Seperlepe yo -
lunda bir hançer darbesiyle 
söncyazdı. Bu vakanın uyan -
dırdığı heyecan onun kalbinde he
nüz taze taze dururken büyük oğ
lu Korkut Mısıra kaçtı ve ikinci 

INGILIZ KARiKATÜRÜ : 

bir Cem gailesi yaratmak ister gibi 
davranarak uzun bir dedikodu te
kevvün etmesine sebep oldu. 

(kinci Beyazıt, işte bu acılann 
hıncını çıkarmak, yirmi beş 

sene süren dağdağalı bir ömrü şen 
bir hayata kalbetmek için - zemi • 
ni ve zamanı münasip görerek -
plfinlar hazırlıyordu, tedbirler alı
yordu, fakat o çok mutekit bir in
san olmasına rağmen Adem evladı
nın - Padişah ta olsalar - her dile
diklerini yapamayacaklarını unu -
tuyordu ve bir takım hadiselerin 
beşeri planları altüst edegeldiğini 
düşünmüyordu. Tesadüf onun bu 
gafletini yüzüne vurmakta gecik
medi ve meşhur "küçük kıyamet,, 
koptu. 

di, Edirnenin altını üstüne getir -
meğe başladı. Şimdi bu şehir de İs
tanbul kadar haraptı. Hatta İstan
buldnn daha ziyade ıztırap içindey 
di. Çünkü zelzelenin yakıp yıkma 
ameliyesine Tunca nehri de iştirak 
etmiş ve yatağından coşup taşarak 
günlerce harap Edirneyi dalgalar 
altında bırakmış bulunuyordu. 

Sultan Beyazıt bu vaziyette ve 
zirlerini haşlamaktan başka çare 
bulamadı divanı topladı, ''0 
kadar haksızlık, o kadar zulüm et
tiniz ki mazlumların ahları gökle
re çıktı, sonunda başımıza bu fela 
ketler geldi., cümleleriyle söze ba~ 
layarak bir çok ağır sözler söyledi 

rıl şırıl ter dökmeğe başladt. Za -
vallının vücudu terden sırsıklam 
olurken büyük v~ küçük dilleri 
hançeresi hararetten kuruyor, içi
ne bir bunaltı yayılıyordu. Fakat 
ne yapabilirdi? Padişahlık vekan. 
sıcaktan bayılıp sokaklara düşecek 
hale de gelse. o muhteşem alay ö
nünde ve at üzerinde bir yudum su 
istemesine maniydi. Terleye terle
ye, bayıla bayıla yürümek, her ız
tıraba tahammi.ıl etmek gerekti. 

İkinci Beyazıt da. padişahlık sı 
fatının icap ettirdiği bu eziyete bir 
müddet dayandl, df\lerl ve boğazı 
cayır cayır yandığı ve yana yana 
kurudu •u halde rikabında yürü -

Küçük kıyamet, tarihle uğra -
şanlarca mallım olduğu üzere, 1509 
yılında vukua gelen büyük zelze
leye İstanbul bakının verdiği isim 
dir. O yıl cylijlün on dördünde vu
kua gelen bu haileyi kısaca kayde 
den Razi tarihi şu satırlarla feliı -
ketin azametini üade etmektedir: 

ve s nund: llan i Jl t · » irm i,. aç 
!.'fJj.- far'aTiiıClaFı: ....._ııı..uı..r ... a-r-ın._,b._e_p_s_i_meı Lınm'r mes ı em.1wr~e'"'4.ıol"."-~'""1r==-~Innnın dibinden süzulüp gelen ter 

d • İtalyan tarihçisi bu emir üzerine katrelerini yalaya yalaya atını vü ve enız tarafındPkilerin çoğ'u, - - J 

Y d'k 1 d altmış Ü bin amelenin Dimitoka, rüttü. Lakin kendi eseri olup zel-
e ı u e. enizden bahçe kapısı 

Edirne İstanbula sevk oluna - zeledc vıkılmış ve şimdi yeniden na kadar saray duvarları • teme) J -

l . d • rak zelzelenin bıraktığı korkunç '-"apılmış olan medrese yakınlan • 
erın en zırvelerine kadar - yı- J 

k ld F 'h izlerin giderilmesine başlandığını na gcldigw i sırada gözüne bir uogw urt 
·ı ı. atı camiinin en biiyiik " 

d . ve bütün tarihler de iki ay içinde çu dükkanı çarpması üzerine padi-ört sütununun başlıkları dii e- t 
rek kubbenin bir tarafı eğildi. 

stanbulun eski haline konuldug·u şahlıg"ını. padişahzadeliğinı' ve her 

Binlerce erkek, kadın ve çocuk nu yazar. şeyi unuttu, atın başını çekip dur-
ankaz altında gömiilii kaldı. Yal * du, alay da duruverdi ve ilk gözü 
niz sadrazam Mustafa paşanın ne çarpan adama baygın baygın 
konağında atları ile beraber üç 1 haziran; rnıo da tamir işi bit emir verdi: 
yüz süvari telef oldu. Kiipür - miş ve bu parlak muvaffa- - Aman koş, bana şuradan bir 
miiş deniz, dalgalarını İstanbul kıyetin şerefine Sultan Beyazıt ta çanak ayran getir! 
ve Galata surlarından aşırarak rafından yoksul halk tabakasına üç 
büyük şehrin sokaklarını tufana gün· gümüş tabaklarla - yemek ver 

d dirilmişti. Hı.inkar, sık sık biniş ya 
boğuyor u . ., 

• 
1 kinci Sultan Beyazıt, bu afe-

tin devamı sırasında saray 
dll\·arlarına itimat edemediğinden 
gayet hafif bir çadır yaptırarak bah 
çede oturdu, sonra Edirneye kaçtı. 
Lakin oraya adım atması ile bera
ber zelzele de merkezini değiştir-

parak tamir edilmiş olan surları, 
kuleleri, sarayları kôpruleri sey -
re çıkıyordl.\, ve goze alınan mas
rafla elde edilen neticeleri uzun u
zun karşılaştınyordu. 

İşte bu gezme günlerinin birin
de hava son derece sıcak olduğun
dan ikinci Beyazıt at üzerinde şı -

--ı._ ____ .... --

-
Sr~c-

A laya iştirak eden sadrazam 
Hadım Alipaşa bu emrı işi

tir işitmez hemen sağa sola fısıl • 
dayarak propagandaya girişti: 

- Allah bir gününü bin etsin. 
Şevketlu efendimiz. halka nasıl 

yoğurt satıldığını mübarek ağızla
riyle tecrübe buyurmak istiyor -
lar. 

Ve hünkiırın sunulan ayranı i
çerken yüz ekşittiğini görünce de 
hemen bir adam çağırdı, şu tebliğ 
de bulundu: 

- Yoğurt bayat ve ekşiymiş. 
Tez, dükkan sahibini kulağından 

dükkan kapısına mıhla! .. 

İstanbul halkı o günden sonra u
zun yıllar ha!is yoğurt yemişler
di. Çünkü bütün yoğurtçular, ikin
ci Beyazıt gibi bir delinin daha so 
kak ortnsında ayran içmesi ihti • 
malini düşünerek dükkanlarında 

taze ve temiz mal bulunduruyor -
lardı. 

Korahisar Halkevinde 
Kurslar 

Şarkikarahisar, 5 (A.A.) - Halke
vinde üç kısım olmak üzere ı şubat
tan itibaren Fransızca kursu, hafta
da bir de usulü tüccariyi göster1r bir 
hesap kursu açılm~tır. 

~ 

Denizlide Sokalrl11P 

Karanhk 

Chamberlain: .,Yahu, fU kayıia bin.ek daha rahat olnuu mı?. 

Denizli (TAN) - Geçenlerde bir 
kaza neticesinde işe yaramıyacak ha
le gelen elektrik rnotörı.i yenilene • 
cektir. Buna intizaren bir çok sokak
larımız zifiri karanlık içinde kalmış
tır. 

lerdeki mec;hur me njında okumuş· 
tuk. Chamberlain, İtalyanın, harp 
hiter bitmze ispanyadaki kuvvetle
rini geri çekccef,ıini yeniden te,it l't
mi tir. Bundan hnc;ka sarki ttalvan 
Afriknc;ı ile, Sudan ve kom tt 1nJ!l-
1iz toprakları arasındaki hudutlarda 
bazı diizc1ttsler yapılmağa karar ve
rildiğini de söylemiştir. İngiltere • 
Fransa dn~~nt masmm samimiyet 
\'e snrsılmazlti:rfnn isaret eden Chaın
herlaln. Franı.a ne itnl 'R arasındaki 
gerginliğin. fspanva harbi nihayet 
hulmaıhkça 7afl olamıyacağı kana-
atindedir. Bonnet'nln nutkundaki 
ycnil'k he,•nelmilel hir ycnJ baTIŞ 

\'C sl\i S\'ı]anma l<onfcrnnsmln top· 
)anmasına Fransanrn her tilrl 'i yar
dımda huluna~ k§vffvctfdir. Ron-
net. mehuc:JaT mcclic;inde Romıcv"l

tin bfr silziinii tekrar etti: "Silah ~ 
lnnma yarıs1 A vrupa~'l ya harbe, Vf'· 

va iflnsa siiriiklcmcktedir. BelkJ de 
ikic;i birden olacaktır." 

Bu nuhıklnr 1939 harp ve sulh cla
''asınm diiğiim noktalarından hiçbi
rini çözmii değildir. Ba vekil Chnm
bcrlain. Frnnko zafer kazanır kazan
maz, hichir İtalyan kıtnsının fspan
,·adn kalmn•aC"nğını ve ftah·anm İs
panyol toprak hiitfüıliiğiine dok1ın-

nuyacağınr si>~ Jerken. Time!! gazete. 
inin Romn rnuhahirf hu hususta 

l\Jussolinlnin bir şartı olduğunu ila
ve edh·or: Franko ile askeri bir itti
fak' 1tnh-a fspanvadan Çf'kilecektir: 
Fakat İspanyada Frnnldst nizamın 
ho7.ulnnyncnğına inandıktan, ve ye
ni İspnn~·anın Akdeniz nuıvuzcne. 
sinde ftal~·a ile clhirllğini temin et· 
tikten sonra! Alman gazefıelerl, ge· 
ne hu zaferin. XIV üncii Lui devrin
dcnherf, ilk defa. yeni hlr varl)et 
ihdaıı edeceğini si;~·lamektcdirler: 
Fransa idn fiçiincli hfr hudut! 80-
tiin tehlikeleri, mesgııli ·etleri, maı-
raflan ile Uçiincii bir askeri miidafn:ı 
sınırı! Fransnya kar olıın tazyik 
politikası, yem İspanyada, faşizm i
çin ne kadar miisait ise Fransa kin 
o kadar elveri siz olan, yeni bir mes
net hulacaktrr. 

t pan~·ada haTp bitince bu(!i1nkft 
miiphem hal ortadan kalkacak "1 dn, 
onun yerine gelecek olan vtı7.uhun 

belki hugünkiindcn daha miihlm si-
yasi karga alıklara me~·dan verip 
vermh·eccği siındlden \'e kimse t•· 
rafından tahmin olunamaz. 

Be~·nelmilel sulh hal0C10 havadıı 

miiskiilatln tutunuyor. Rugiine ka
dar hlrcok afra atrlmı hr. O kadar 
ki artık sepette balonun bizzat sa-
hiplerinden gavrl kimse ~öriinmii· 

''or. Acaba bu sahipler halonn mut· 
laka handa tutmak kin. kendi a~r
lıklarından da fedakarlık vapA<'~k
lar mı? Baht!ii mev:um. ~iin t?ecistlr-
mek de!;-il, hakikatle karşı karşı,•a. 
et ete ve kemik kemiğe ı?elmek, be
Higatlcrin giiriiltii ii arka..:rndan. u-
kaların cetin mantığını dinlemcj(e 
tahammiil etmektir. 1939. A ''rupa
nın pek esaslı bir mukadderat sene
si olmakta devam ediyor. 
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I SAÇ TUVALETi YUZUN 
iFADESiNi DEGiŞTiRiR 

Ayni insanın saç tuvaleti 
değişmekle yüzünün üa

desi de tamamen değişir .• 
Birinci resimde gördüğünüz 

genç kadının arka ve yan saçlan 
kaldınlmıı önde ve tepede buk 
lelerle toplanmıştır. Bu tarz saç 
tuvaleti, yüze gergin, esrarengiz 
bir mana vermektedir. 

İkinci resimde ise yine ayni 

şahıs olup saçlar arkada büyük \ 
rule yapılmıştır. Ön kısım buk 

1 
le olmayıp geniş dalgalarla ni
hayetlenmiştir. Bu tarz saç tu
valeti de yüze sakin ve itimat tel 
kin eden bir mana vermektedir. 
Her iki yüz de ovaldir. Bu iki 
manadan birini tercih eden kim 
se saç tuvaletini ona göre seçe
bilir. 

BebekDern 
NasoD Banyo 
Etmeonvn~ '? 

Çocuğun ilk ban,o zamanı do 
jumundan bir hafta 80IU'8, 

yani göbeği düştükten sonra baş • 
ıar, ve 'blığOnden itffiaren bO.tün 
bebeklik devrinde hergün bir defa 
yapmak icabeder. Banyo edilecek 
odanın derecei harareti 24 den aşa 
ğı ve 37 den yukarı olmamalıdır. 
Bebeği nasıl yıkamalı: 

Çocuğu banyonun içine oturta -
rak evvela yüzünü ve baıını yıka
yıp kurulamalı, sonra ince bir tül 
bentle burun, kulak ve gözlerini 
borasik asit mahlülü ile yıkamalı 
Cbir tas suya küçük bir kahve ka
flğı borasik asit ilavesiyle). Ağzı 
hiç bir zaman yıkamamalı. Çocu -
tun salyası ağzını yıkamıya küa
yet eder. Sonra kireçsiz yumupk 
bir sabunla ince tülbendi sabunh -
Yllrak vücudüııün her tarafını sa
bunlayarak başım ve vücudünü 
düz tutll)alı. Banyoya yatırmalı. 
Banyodan çıkardıktan sonra da 
DlÜmkün olduğu kadar yumuşak 
(eskisi tercih edilir) Bir havlu ile 
VÜcudünü hırpal~dan kurulama 
h ve VÜcudünün mafsallı yerleri • 
ne Pudra ekilmeli. Fakat birikip ra 
hatsızlık verıniyecek kadar az ser
pilmelidir. 

Banyonun derecel harareti: 

İlk sekiz hafta içinde 37 derece. 
8 haftalıktan 6 aylığa kadar 36 

derece. 

8 aylıktan 2 yapna kadar 28 -29 
derece olmahdır. 

2 yaşından sonra da banı2yu mü 
teaBj)miıfedll derecede soğuk su 
dufU yaptırarak çacuftın solüta 
karşı mukavemetini arttırmalıdır. 

Banyo zaman lan: 

Bir yaşındaki çocuklann banyo 
anlan sabah kahvaltısından ev 

zaml imalı ve banyoyu müteakip ve o . 
1 doyurduktan sonra da arabasıy e 

açık havaya çıkarmalıdır. Banyo -
yu müteakip sokağa çıkarıldığı tak 
dirde soğuk alacağı hatıra gelme-
meli. 

Çocuk bir yaşını geçtikten son -

b O zamanı akşam üstüne ra, any 
döndürülebilir. Bu suretle çocukta 
bütün ömrünce devam edecek olan 
akşam yemeğinden evvel banyo et 

mek itiyadı hasıl olur. 
Gürbüz olmayan zayıf' çocukla

ra bazan banyo aksi tesir yaptrr. O 
takdirde doktora göstererek ban_-

vazifesini yapacak başka hır 
yonu?, ğrenilir Ayni zamanda ekza 
çarbe 

0 diıı.e; cilt hastalıklı olan ma ve & 

uklara da banyo yapılmamalı -
çoc Fakat çocuk soğuk aldığı veya dır. 

harareti olduğu zaman yine b~kn;.o 
l .dir Çünkü banyo su un etme ı · 
id. Hafif bir surette hasta overic ır. 

lan çocuğu banyo edersek rahatla 
fll' ve hemen uyur. 

Nasrettin Hocaya Sorarsanm : 

TAN 

iyi ÜTÜ 
Yapmanm 

Sırları 
•• 
U tü hergünlük ihtiyacımımı 

bir karşılığıdır ve iyi bir ü
tü ince bir sanattır. Bunun için 
bazı esaslara dikkat etmelidir. 

1 - İşleme ve danteller yumu -
şak bir yerde ve tersinden ütülen
meli ki işlemeler yassılaşmasın. 

2 - Farbala ve büzgüler ütü 
büzgünün dibinden, ucuna doğru 
gergin bir surette gezdirilmekle 
beraber uzalıp kıtalmaması için ay 
ni zamanda ek tarafına da sürül • 
melidir. 

3 - Nemli olan kumaşı birden 
kurutmayıp yalnız ütünün altın • 
daki kısmı kurutmalı. Çünkü nemi 
kurumuş yerlerin ütüsü gergin ol 
maz. 

4 - Farbala, pasta, kol ve yaka 
lar evvela ütülenip beden sonra ü
tülenmeli ve bundan sonra da bu 
gibi noktalar bir daha ütüden ge
çirilmeli. 

5 - tl'tü bir noktada tutulmayıp 
mütemadiyen bastırarak hareket 
ettirilmeli. 

6 - Çarşaf ve sofra takımları 
için ağır ve büyük ütü kullanıl • 
malı. 

7 - Gömlek ve elbiseler için de 
daha küçük ve bilhassa burnu siv
ri üıü kullanılmalı. 

8 - Ütünün altı düz ve temiz ol 
malı ve ıslak parmakla dokunul -
duğu zaman kızgın bir ses çıkarın 
caya kadar kızdırmalı. 

9 - Ütü esnasında derecei ha
rareti tanzim için arasıra ütüyü e
lektrik prizinden çıkarmalı .. 

10 - Çamaşırlar müstesna bü
tün giyilecek elbise ve blüzleri ve 
erkek gömleklerini askılara asarak 
muhafaza etmelidir. 

~~,~~ 

' zarif İir Elbise ~ 

d .. .. .. 1 Vücu unuzu 
Güzelleştirecek 

Hareketler ~J 

$u Altı Tavsiyeyi 
Dikka+;e Okuyunuz 

bacağınızı, ellerinize mümkün ol

Ne Pişirsem? 

Portakal Reçe~i 
Nasıl Yapılır? 

~--.... ,._,..;....._.._..,..._,_~~'""'?ı.--....~~auiu kadar yaldqacak derecede 

Lazım olan şeyler: 1 - Büyük 
cesamette ve kalın kabuklu por • 
takallardan on taneşinin kabuğu. 

2 - 1,5 Jdlo toz şeker. 

B u sene kalça ve etekler ıenlşledi, 

buna mukabil de ıöltsün alt kısnu 

ile bel kısmı darlaştı. Fakat bu darlık 

pek fazla değildir ve bel hattını göstere· 
cek bir şekildedir. Resimde ıördill(1nilz 
elbise siyah kadife, uzun kollu ve ıündilz 
elbisesidir. Koltuk altından biraz aşalı

dan başlıyan kup beli darlatacak fek.ilde 
belde biter. Ayni zamanda Jöitsün alt 
kısmından başlıyan :vuvarlak iliklere ıe
çlrilmlş olan yeşil ipek bal, elbiseye köy
lil kıyafeti tesirini de vermektedir. 

Dizleriniz f.lzerfDe oturqıHIZ. El
lerinizi kalçanıza koyunuz nefes a
lınız. Kaba etiniz tabanınıza değe -
cek dereceye kadar öne doğru u
zanarak eğiliniz ve nefesinizi bı -
rakınız. Doğrulunuz yine tekrarla
yınız ve bu hareketleri beş defa ya 
pınız. 

2 - İnce uzun olanlar: 
Ayaklarınw aralıyarak gövde -

yi, kolları ve başı arkaya uzatır -
ken nefes alınız. Ve sonra bu ha -
reketl öne doğru yani koııannız 
yere değinceye kadar yapınız ve 
nefesinizi bırakınız. Fakat bu ha· 
reketleri süratli yapmayınız ve her 
birini beş defa tekrarlayınız. 

3 - Göfüs kısmı ve beli fİşman 
olanlar: 

Bacakları biti_ştirip kollan da 
mümkün olduğu kadar düz ve dik 
başın yukarısına ka1dırıp elleri ki
litliyerek sağa bükülürken nefes a
lınız, doğrulurken nefesinizi bıra
kınız. Ayni hareketi sol tarafta ya 
pınız ve her hareketi on defa tek
rarlayınız. 

4 - Normal bedenli olanlar: 
Dik durup ayaklarınızı bitiştiri -

niz. Avuçlarınız yere bakmak ve el 
!eriniz bitişik olmak üzere kolla
nmzı öne uzatınız. Nefes alınız, sol 

düz olmak üzere yl&kaa .ke1d•ı:ııuıa.. 
Nefesinizi bırakınız. Bu hareketi 
on beş defa tekrarlayll'llZ. 

5 - Karın adaleleri zayıf olan
lar: 

Arka üstü yere yatıp kollarınızı 
mümkün olduğu kadar düz olmak 
üzere başınızı aralarına alıp uzatı 
nız. Bacaklarınız yerde kalmak şar 
tiyle doğrulup elleriniz ayak ucu -
nuza değecek şekilde koUannızı 

uzatarak öne eğlliniz. Yine arka üs 
tü yatınız. Bu hareketlerde yatar
ken nefes alıp, önce eğilirken n~fes 
veriniz. Ve bu hareketleri çok ça
buk olmak üzere yirmi defa tekrar 
layınız. 

6 - Barsaldan sarJF ık olanlar 

Arka kaba etinizi kaldırmak i
çin tali! oturacağınız yere gelmek 
üzere bir yastık koyup kolunuzu 
ve bacaklarınızı bitiştirerek yere 
uzanınız. Sonra vücudünüzün bel
den yukan kısmını doğrulturken 

bacaklannızı da dümdüz olmak ü
zere yukan kaldırınız ve kollarını
zı da yere muvazi olarak ayakla -
rınızın ucuna değecek şekilde düz 
uzatınız. Doğrulurken nefes alıp, 

yere uzanırken nefes veriniz. Ve 
bu hareketleri on defa tekrarlayı
nız .• 

3 - l adet limon. 
PitirDN u.sulU: 
Evvela portakalların en ince o

lan üst kabuğunu ince olarak soy 
malı. Sonra yumşak olan kabuğu, 
muayyen mesafelerle muntazam 
bir surette çizip yenilecek kısım • 
dan ayırmalı ve muntazam dilim • 
ler yapmalı. Ve bu dilimleri kıvı -
np ortalanndan delmek suretiyle 
kalınca bir ipliğe dizmeli ve kay -
namakta olan suya atıp on beş da
kika kadar kaynatmalı: kaynamış 
olan dizileri sudan çıkarıp bir ka
bın içine koymalı. Diğer taraftan 
kabukların haşlandığı sudan 2 çay 
fincanı şekerin üzerine gezdirmelı. 
Afır ateşe koymalı yanmamasına 
dikkat etmeli, mütemadi~n kanş 
tırmalı. Şeker eriyip kaynadıktan 
sonra bir limon sıkarak üzerine dök 
meli, bir müddet kaynatnlalı. Son 
ra indirerek hasıl olan şlltubu bir 
tülbentten süzmeli ve bunun üze
rine dizili olan portakal kabuk • 
lannı ilave ederek bir müddet kay 
natmalı. Kabukların içine şeker a
lıp almadığını muayene etmeU ve 
pek sertleşmeden indirmeli. Ve ip
liğin bir ucunu el ile tutarak bir 
çatal veya bıçağın tersiyle kabuk· 
lan iplikten ayırmalı .. Sağuduktan 
sonra da kavanoza yerleştirmeli 

1 llctlbaı Halclıı Mahfuzdur 1 

Nasrettin Hoca - Bu gidenler bi
zbn iki Jhbap çavuılar mı? Dur ıwalara 
sesleneyim Yaba.. 

·- Kaç defadır görüyorum, ıu lokaıı 
tada ba1basa yemek yiyorlar_ 

..• Halbuki oruwı bu 7eni 7emek· 
leri ~k alırdır-

·- Şarabı da keskin mi, keskin ..• Bu 
yemeklerden 7enip, prabmdan da içildi 
mi? 

.•.• Ne mideden, ne de kafadan ba
Jlr kalmaz, insanı yorsan dötek basta 
eder_. 'Ostelik midelerini bozmuılar dl 

7• kimse de hallerine acunu! 
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ı.tlllaallta eberl7etll arpa '" buldaya ı,h. '91 yor ve Ozerfne 200 damlUI· mazsa yil7de d6rt olm lıdır. 
mOnbamdır. Bu mahlul eok blttlll tak· Is ~ :. wnıp JOlluyor, B6ylece 12 defterden 3 - 2838 numaralı kanurıa bfr madde 
dlrcle para etmemekte n az oldulu vakit tanltaln haaal klfeslne istene- ~prat aflnyor. Bunun llbf fO J'aP· llAve edilmelidir, 0 da şudu . Kooperatft-
te Jrendlllne ,..cmemektedw,. O halde bu als rWlnb, me1ela, Ye&alede, Ak· rat 11• 80 78Pl'Pk 52·IMI; 80 J"aprak '12·'18: ler ortaktan lc:ln fenn1 ı ıJ uınırtye te
muhlt uıtınm terek dev~ tekllitıne ve sar., puar )'erinde, KallıklJIMe 100 J"aprak 12-98: 120 ,..prat 112-1111; mtn etmeıert ne btızat a:rnı heyett ldırr.
pnk lalr lhU,..C.tana bt'tlhk. IMBk ye- Çark~ maUu..lnde " Bltpaanll• : J'apra: lH-l48• 2IO J"aprak 230-248; lerin nezareti altında lşletebllmell, ba 
tlftlrdlll tiftik ft ,..,.,_ ft bunlan •· da, CıHdanla Ba•a--d Qe. ~!:cu 28o-2ll J'apnk olarak a&ı- yijzden hem k6ylQ :JR7!ını h nn n ve ,,._ 
tarak elde edebOecell bet on kunlf pa- " • ..--.... a, r. dyla g~rmez, hem de istihsalini ucuu 
ndır. Bul mmtablarda tiftik Ucaretlle tllkpafa4a TavukpaanlHla a)qamla. OINlunun beDI bqb tadrlerlne kırta- temin eder. 
lltl-1 edmJer daha tiftik kırkım zamanı- n tase" leaetff, ~ ~nde tam siye 9'\'keden mae..eıer1n ayni roHl tJY· 4 - K6yl0n0n hflh llhn• satı~ ve 
na ~ S7 nrken tabdllt zamanım kllo ekmella T ,s • 8 kvap aatdclı- ::n:.~evam eWkl8'l qltlr " •bit birlik llzımdır. Yalnız bu blrllkler tefek· 
1616n0nde tutarak k6ylere humd adam- imi rlrtlntlntb. Ba eltmekler dl nıa ~-- kQl ettirilirken dalma masrafsız olmabdır, 
1ar cıtnvlar, bunlar da be>'belerlnde pa• ~ .,..er .-.. ...ı yen) llperff edf1en cfko- ç0nlı:(1 mevcutl r me,dıntd dır ve mas-
ra U7 • dolafırlar. Zaten lhtf7ae tçtn- hemi tamam, ~W Ye lenetl ye. lltalar bu - dahilinde unballJ ecın- ranann fazlalılmdım k67Hl faJ'dalana
de bulunan n vet'll boreunu 6demek tcJn rinde oldulu halde ba ftata nuı1 ft• mekte ft llMle1I cikolltanın 5t batonluk madı. 
bin bir C8N79 bapuran Yetiltlriclnln e- rDebmyor! Buna bir defa belediye kutulu 41 P8rea De kapanmaktadır. Hal- 5 - Limited sfrketlerl tattın ııatıf btrlt· 
Jlnden lm1wn amam -.uam e&mf'k a- lktuat m8d8r8ne Mr def 4a tına- buld bir kutu tızerlnde 50 rakamı var. A· ttne tahvil etmeli ye bu firketler yal ... ı,. 
_.. ı-ta ~keçinin arkuındaki tlf- ' a cınea ancak 41 eıkı7or. kredi koopenıtlfieri artaklan kOellk mO•· 

ı-z -tn 

Maarif Vekilliğinden : 
2258 •Jllı lwımnm tatbildne dair olan ı.limatnameye göre ilkokul

ların her bet mmfı Jçin bet cilttm müteı kkiJ bJr otuma kitabı yazıl
mua mü.sabakqa kamalmap. 

2-Müswb mlddetl t.J.931 daa .,...a_k w 30.12.393 cu.mar
t..a g6ni öiJe1in bit• .. .._ - .,.... 

3 - M• .. bekap 1ftirab -.. ,...ı.r 30.11919 cumartesi gü
nü öğleye kadar bir dilekçe ile Maarif vekillljiııe muracaat ederek bu 
mtitabakaya gllwekler defterim 8dJmmı yazduvak bir numara ala· 
caklardır. 

4 - MillabMadı lıılrlncllfll kazanan kitap 9er1a1 iç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için 2500 lira telif hakkı verile
cektir. iJdnci ÇlbD kitap .risild ,.ana bir defaya mahsus olmak üze
re birincinin müeJUline wrOmln bir yıllılt ilçüncu dorduncu ve be
finci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak uzere bmer lira müka
fat verilecektir. 

1-116-bebp p ~•Main aslellul 1Qer na.ha olmak ftzere Ma
kine ile w ....,.,um~'*-,....., ,_1ın,f olarak Maarif Ve
killlll J111UD ~ _..,.. -hhlJtnde vermeleri veya gon- • 
c1enm1eri ıtumdır. Jtltaba • 11 ı'scsti N11m. w l&ll'enin asıllannın 
Jalmz bu Diilbalmdaa iminde w ,.ptDe lgwqlmuş olarak bulunma-
• kMlcfir, ......... ,. • ı ,,_,. 1Pr lilapla p.ılerde kitabın UÇ DUS

bamm verecek ftJa lh .. ern 'lenllr. 
ı - Mtilabe'raJa ....--_. .,4 ı ı Hıhrlle birlikte, eaerlerl ta. 

bal efi1cUll tallıdirde ı ı ı llalal Ula ..... ttıUf balda mukabilinde ve 
._. tlrl8 lwıuf ........,an H'l"il ilk lfurlf Veldlliğine üç J1llık 
bir dene IPa ~ w kia.lım o mma tclndekl her baahpnın 
.. tlltblhlerlnin 1rendDerl WJ& lumdl ~ altında tayin ede
eek1erl .... bir at tanfmdm J8PI ......... ,a.tair noterlikten tud1k 
il bir taahllit ...ti~ de Mxıwa. 

., - Kltapluda ....__ llmn ... pedaaoJlk ... teknik vantlan 
...... pı1mme De DOlmltle tMdll e&tlrOec:elı tuhhftt 1enedinin 
fGnntilil llaarif YelrOHll J1111D cUaektıkllllladtD almabilir. Mektup
la istiyenlerin bir kuruıluk bir po9ta pulunu da birlikte gondermeleri 
Jizımdır. ('716) 

tlll daha evvel dtm alırlar. Vakta ki kır· edan IOnnalı. Ne enap rellr aea- tlcf1' makamlann •&z0 Bnflnde Mnen tahsile fnhl ar etti inden tDttıncülOk• ıan-
kun umanı ıeDr tiftikler kırkılrr, Yetlt- ha? bu 07UDlar dahı ne kadar devam edeeelı? nederııem halledilir. HP1e fnhuarlar da M. M V. Dealz levuun 1atlna .... komil1onandaa: 
tlrid elde etUll tlttillnl Oc ay evvel al- Z - G.- rtln Galatacla Fenne- Halkl IDYmak lstlyen bu e-.lt sDIOklerln biraz fazla mObayaı edene mesele kal- 1 - Tahmin edilen bedeli 11315 Ura olan ve prtnamede yazılı bu 
1D1t olduju bet oa kurut mukabDI yok pa- neellerde ldr kasapta et ahyord entrikalanna daha ne kadar madde& tur- ma unaattnd~ lunan altı cmı borunun kapah __ ...,_ e'--Utm-' 22.2 939 tarihine rasla 
llaaına o~ telUm eder. Pl7aa um. ban lldecetfz? Kınık zıret Kred1 Kooeeratln ~·- A3 _ .. 

artnue. ~onun t..lne .. ~bir Ellnde f11Val, bir adam reldl. Dik· Bu itle ulrqlın makamlann hU"ekete idare ,.... AH Rıaa 7an çarşamba günü saat 14 de vellJet blnumda mütetekldl kom.lsyo-
.,,, ljnnez, bundan lstlfade iden zannı ki ... Mrlkmlt ne War iç Yalı, bar- leçmalnl latemek hakkufız delfl mi? * numuzda icra edilecektir. 
kBylO delil Ylllne 0 ~a7edardır. ft- sak 1atı, ltambar 1alr, hlbrek '* Giraan: SolealılHıfı Yanm Bırakıla• Sokak 2 - Şartnamealnl almak tateyenlerln herafln komisyona milracaat 
te: Tlftlt Cmıi7eUntn dQfOneed yetlftl- kanam Yalı vana hepsini •• ....__ Jl.!L.ı_. OKT'ru lan. 
ric:i1er ananda tefkl1 olunacak b r koo- - ..... .., .,.._ .ıı:.m 

peratlf YeJPhut Ziraat Bankaaı vaaıtaııl'e 18 tenblhl reçtl: "Başkuma yeıfr. • Ankant caddeslle Salkımsöiilt a· 3 - Sksiltmeı,w ıfrmek ~ beD1 gftnde eblltme saatln-
Jcredl tem nine çalı18rak yetlıtirlclıert IU sen, bir daha senden almam ha .. " lnhlsarlarclan DllelC nınndakt Ebuuuut eaddesl 1asm den bir ıaat evveline kadar 851 lira 82 kurufluk ilk teminat ve kanuni 
btıraptan kurtarmak n clotayutte de tlf· Kasaba bu adamın yallan ne yap. tosdan, kqm çamurdan ıeçllmez bir be1pleriıd hm ap.b tKJlf arfJannı mQbus mvbbillnde komisyoın 
tik keçi neslinin tekıılr ve ıslahına şu su- trtrm ıordanı. Cevabı ıa oldu: Gazetenhln -rLAyetler Ye lıallr tll- haydeydf. Gfbel bir kararla hu ead· bapanlığma vermeleri. PGılt.ada olaak ıecQanelep kabul edilmez. 
retle de hizmet etmif olmaktır. Nitekim " .,.... d -•- 1 f Jt J k (19) (71) 

1d ziraat k - Birçok kasaplardan daha top. lelderl llllutnu ~k1anmtn hlr te- elUll trotuvar armın aa a o ara 
::e"bu ama kon:1::u;'- :ı":ıt,~~ lar, eritir, yaicılana, lokantacılara. selll köşesi oluyor. Bu ıOtun ayni kalclmmınm ela parb döşenerek Yft· ----------------------------
mukarreratı mqamna ıtrmışt1r. Cem11e- aşçılara, boiefaeı fmnlanna atar. amanda alilradar dairelerin halkm nlden JaP1lma1111• INltlamltb. Yalnız' LLLfl anna nunnuıı aıt1Jtll 
tin m n kudr' n1n fnklnde bulun81J bil Onlar da Ma Jailarla kan.ımrtar. aleklerh.l anlamaa h•amnda h1f bu cadde berinde oturanlar delil, 
tıflekkOUl vGcude ıetirmek zlral aatıt ko- Siz de mis rlbi Urfa J'alı Trabzon şftphe yok ki fOk faydahdır Ben de ba yoldan pllp 18'Diek meeltarlye-

::::~e::ıe ba=-==-v!: Yalı diye •ve tne 1entıdz .. " manızatnnın her halde yabana Jft· ~ o ... r .. ...tndlln. Fakat 

~~~~~~~~~~~~~~~~...,....,~ .. .a...~r-ı~~~...urıilil&Mll~~~c~~~!!s im. 
Jlartlııl programına uyıun bir harekettir. bilmem? Ağlamah mı, ıUlmeU mi? hisar duesfnin göztlne tlfşfr ftmldl- yama o 11&11 i 
il letettmlzln atam; lnc.ir, tınd k" t>e İnsan ftaldkatle yfltyflu reldfll •· le 111 dJhıll \'~4 .. aellfı Mr _.. ..__.., •• 

mwall ınabaıllb bir kontrol ve stantarda ddd l..._ ..a-an .ı• Ba -..a..a- ~Lll 

GRiPiN 
tlbl tutuıctuta halde Uftiklertmlz bq bot nıan en cok mUıknJ vaziyette nnn: - --.- ' ~ -.--
w tontroısaa lbrae ecttlmetted " Bu '""- kalıyor. B1s tlr,.ldler, IOll rtlnlerde .tp. halDe fıilltla 7ls ....._ +abeda.. • N • R • 
..... bDWl'ade .,_ P7d TDrk ana- •• •ekleıWıd pnteala bh ralana ttlth JraDtell bonlhla lctn blll••~·· A1Mz•• --- Baş, Dıı. ezle, Grıp, omatızma 

keser. 
-...u.na '* melen •ululaılll -.bl klfellne ,... L6tfl Kırdann nm- tiki~ Serkl ~ 'eenlft· n •••eh' eelWerba. -:-s-~ -...::-·;...:: n ..................... HDd lenab ... tatn ·~ nm ilcan l(eille- r.ı...ı. ...... !-'•: Nnraııı. kınkllk, ft biti• ainlanmzi clerlaal 
~ ~-: ~::;': "~· ..-..r.;".;:;:""~=.:;:--;::;._..~-c·=a1ac:-:a11~=-"-"1111&E-""".aya:-::-:W:--u-•_k_..ıa_•_t1:_· ____ .... •_•_•~l.:.ŞG_O_n_u __ _:l:Y~J:L~T---=lcabıada gl•cle 3 ka,. alı•abDlr. 
•"bal~,...., ... ~ l&atl1ahk lh- IJi blr mide, l)-1 bir bazım, mhh&t Mide•• L-.. --.1...L_ L--1-. la k MAZON .._.EYY.a TUZU 
ne .WkJerl bUJanda bir takım matamat ve Det'• demektir. -........ .,.,.. wır HDGlll " aı arnına - " 
tide edllmekWlr. KemleUtln ~ne _.. ._.lcl L- HAZIMSIZLJK ft EKŞILICI 1* kahve katılı alınına 
ftt kaynaJı olan ve hariçten senede mQ- .. • Ye 111111118111... sidesV ft Y6cuda f-.hbk ..V, 

._.m==:::enm:.!~ M AZ O N Midenin KAllZLIGI 
w ...... ., Wıl tu.._ 11beUe ...._ 11rctJLIK - Y• uu a • • ........ ..,.._. BucGnden bir t'l8 '* b7t17.wr. M E Y V A T U Z U ~ ..... -nn&A&.AJUna 
~ TDrklJe 'ftftlE C...'1'etf· ve BARSAKLARJ ~·zo MEYV A TUZU 

- tiftik ilcan& " lbnca1lna b1alat ... ~ almakla dheltUlr. 7aba zebir1-i aiclwir. 

1

Al<A GONDOZ 
- S1a .. ,.ı.n Mp d&'t eksiil ile mi •ı.m. 

• - Ne bn.,lmT Ş.,. haJNt ediyorum.. 
- N.,e? Yqlı pündü&üme mit 
- Zlprl 1&wrma. Şefe.. Şimdiye kadar Dlpn-

18Dftl8clıfma ppyorum. Senin rl>I llC8k. yumuşat 
ve çok klAsfk sOzel bir kızı flmdlye kadar bin de
fa bpmalı WU.. Yuf oı.aa miJop del"'enlılua Jd 
-~arlar. 

- Onlar beni aGrll>wlar amma ben OD1an 15-
remiJorum. 

- Amma yaptın im! o tadar Wibilrlenmel Sen
cleD 419 ,..um bulunur. 

- Oma demlk iltftwdtm bocea Ben alpnlan
•ID 7abm bapm• llnemaJa, l'loqaya pbnek 
"9ilal 1aymı1orum. Nlpnlanma, evlenme muka
,.ı.mın parafe edlb•lf mQnedclesldir. Bence böJlo 
... Bqkalanm kanpDam. 

- lfuıl bir MJtbnh tJe nl.....,. istenin! 
- Her pnç mm dOfllndillCl Pi· l'üat mam. 

aıs Jd ben henüz bunu •kbmd•n aeçlrmedlm. Yala 
töJLtnw)bn. ÇocukluiuJnclanberl .._ oldutumm bir 
an. vardi. ODlarm ualu ak1lh bir ele opllan ftnb. 
ApyUkan OD lell8 ODU üJımdta pçtfmlftlm. J'• 
kat bir g(in Almanyaya pttl ve itt11at doktora ola
rek döndil. İfte O, clöndülti IÜD OD 1Jİ akJnndan p
pnl bemeD aklımdan sildim. T Neye 8'llf17onunm? 
AJmUlJ&Ja, l'rama7a filAn Jltmek •JJP delil Bat-

TEFRiKA No. 31 
U ebemdlr. l'akat AlmanJadan iktıaat doktana oı.. 
l'Ü dönmek hiç de bof bir .., olmUJOI'. 8G biçba 
doktorlann çop 1- mcleDle bir 11eaJtp ol~. 
KıWJarmı, ~ dellfüri7orlar. 8gpk. 
hodbin, bilgıç. bir vaziyet alıyorlar. l'ranudan dö
nenlerin bazıları nasıl edebiyat veya hukuk baztr
&lnı kesill70rlana... Iqiltenıden dönenlerba baz11a. 
n BMıl k07 pe8töril llhniJetine büribıüJortana. ba 
Her doktorlar da çekilmez bir uk••abp büribıilr-
7orlar. 

- Ben '* kadar polltlk ve üademlk koDSı ., 
mm Rvmem. 

- Ben de l&dece aklımdan mr mal• ....... 
lbD •demcla kODUfUJorum. 

- Ba kadar uzun anlattıtma aare. blab • 
1mdan çılmwl•IJın lellyonun. Dolna mu! 

- inanma Jd dolra dellJ. 
- 8aa bJr fll1 lb7llyeJlm mi !taht Sili .... 

.. b&J'1e ...,.. bJD'MIDI .. _ bit ....... 
la, nılrW111a ~ 1 Bir ~ iman, bir pnç kaclı
nm 11kt1ehll apmuı kadar IOjuk bir 191 yoktur. 
o ID>U. tendll8rlal bir d.ra da erkeklerden IOI'

-- lJl .... _.. &r doktora vb•ah&s 9*U1r 
amma, baJu dokW bilmem nenlnld ~ 
doirula- KD, im; laMlm, lmdm; erkek, erkek olma
h. Anladık 8Mlnun. Hukuk blrllll, müsavlllk. Yap. 
mı hilrrlyetı adalft, mlavat, Japam amanı 1fte 
• bdar. °'8llnl, aecı s.. otvm111 bir tmm, w... 

lan ........... .,,_ .... tarafını bilip ltıraf 
e&ql aon ~ bqlr b•ma1. 

- Siz his adpaJındınız tm hocam! 
- Allah ............ Allah ıostermestn! Elin 

lfipilrge saçlı paytağını fikir feYmif gibi koluma ta
kıp Beyoğlu sokağında dolapmamt 

- NıpnJınmak o mu? 

- Bazı o, bazı Jurlara lltmek, bazı kenar llne-
malara ujramak. 

- Çok kötü dÜfÜllüyOl'IUJı111. 
- Belki evet, belki hayır. Sen .a1ı. len n•---

landm mı? ' ~ 
- Demin söyledim hocam. 
- Nuıl bır erkekle evlelUDlllE idenin? 
- Hayatı kwaduraeı dükkAnı detudir kt atçnye 

.... ,_.. wniD. fö7lelini ve "671-lnl .._bu de
mek epeyce budalaca bir dilektir Mukadder olan 
• eleyip ıeçmell. D8)' 

- .:P.,ee pratik bir kıza benziyonun. 
1111! - 8~ eserlerbuzl durup cluurkea mı ,...._ 

.-: etme! Görilp yapclıktan IOnl'a 1azanm. 
delfilm. 

~kırmızı prap verir misiniz? Cızbız kMte 
....~ ..... 1&ral'mlf, profeaor l'abnttia Kerim IOJ• 

- o .... dftpnanıdır. 
- ltld._ 4r en1 •• Ne kola7 bir "lpnenJık. ı._, 

IMjnlall ftpcaı olmamıp çehpnıJL Zor oıa. -. 
dar. 

- ..... mi tu1l1Wbm, .. wn. 7eııwılt 
mi JVeceliz Sen bana mntudllk, t.nh, -.. ~ 
din kız! Seni kırk pldanberfı padaa! Ylıml bir 111.a 
danberi tanımıı liblYlm. Ye'DIJda IODla _..ı 
aJdellm mi! Annen ıelmlyecek mlT ıw.n :::;: 

- Cldellm. Annem a1qam n.ta T.aAm _,._ 
nmdlld Cumburl;ret puta salonunda bekUyec& aa. 
bamı Galatuaraydakl l>egüatuyon Jokantu·-..ı--*=ap. &&AWlll .. 

- Baban onma mGfterlsl mlT 

Biç bir mfhnMll milltahzarla kıyu 

ubul etme& mftlremmeliyethai takdir 

edecek ve arbdqlanmza tavlil'• 
eclecebima. 

MAZON HORO~ 

- Bir çok aenedenberl. 
- Ben fll IOD umanlarda epeyee ahklafbm. Her 

&esle Wııf oluyorum da timin nesi, neyin nesi olduk
lannı 10rmuyorum. Perihan bile burada yirmi dort 
1&Bt pestil gibi aeriH kaldı da k1min nesi olduğwıu 
IQnD8dım. Sen de öyle. 

- Ben bqka1arma kanpam. Eendlme ba.bnm; 
Benim a1zli kapakhm yok. Ben kendi kendine mat.o 
bit dropn Ba7 Refllin kızıyım. Annem doktor Hü
nü Papmn kındır. Babam bir çiftlik aahiblııln ojha 
lmlf. Ben de Bay Vursun Ha7dam•lnn küçük doma 
Nazlqım. • 

- Kız! Sen ne içten tuam. Sana bir IJl koca • 
rıncatım-

- Botımı ~JUUS, buleme•nm 
- o kadar beceribiz mlflm? 
- :lvet •ter ...adi olaychmz flmdfye kadar 

ken~ bir 91 bulurdunuz. Gözlerinlzl yana dikip 
diifüncelenmeJinia. BeJ• Melike me et olamaz. 

- Kendime bir 8f araınalı ömrümde dufiinme
dlm. Hele fU Giderayak. biç düşünmüyorum. 

- Yemekten SODn gezellm demift nlz. 
- Evet. Gel. aenlle tam alaturka bir gezinti ya-

palun. Buradan tramvaya blnellm Beyazııta melim. 
Scl1nıekapıya kadar yOrüyellm. 

- Milkemmel bir lfibdil Be)'azıtta birer kah
.., &p.çhanede btnr tin. iferlz. Yetmif iki mılle
tln Babllonu olan l'atlhl dolapna. J'eerın tepesine 
ldnmtı Sultan Sellinin avluamdan BeJollunu seyre
dll'ta. Ulrnekapxlan Terkol Wafma 16rtiklenen her 
,... .... otobOalerle etımtrts. Semra Taksıme dö
.... •""Din plmeelnt bekleriz. 

- ~ )'Olu U... Iater mlllnT 
-Plrer ı.-.. eln>amak prtlJe net. 
- ljGp W labd.rlandmd•n pçerkeD rlca ede-

ISID liis kulak GI. &..- 111 twmr Jıleliden kurtulmak 
latlyorum, anlarda bana IÖN bir f81 aörünen haber 
ft!I', onunla nıen.,tna. Ne undm im' Benim yaşını-
düJJ• -~ mlT Dnaam varJ 





• • 
ı a ıçın 

~emiyor? 



Her .Sabah AktcaaPZ Bir Tek KES K 1 N KAŞE üsütme. 

Taktir clhua itfD 31 ~ 
montaj l!!ıalmıo;tıil 
Teknik lletl 20 b1em 1258.10 M. ~ Çık 15 

1 - DiyarhaJar J'abiibm Taktir eihuı montajı için sabn a1uıacak 
bakır, teUk. su banlan, çelik, gaz fllnşlar; valf, Bakor gibi 31 hlem 
malwme De ....., Jlboratuftn için de 20 blem teknik llAt şubemiz
deki lfstelerl mucibince ayn ayn açık eblltme ile sabn alınacaktır. 

D - lıfvNı•• ... bfii~ 1.-

• 
• • 
• • 
• • 

• • • TananB • • 
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Harici Askeri Krtaet lllnlan . . . . . .. 

---~-... j--·, 

.......... ,......,... ......... ...................... ........................ "' ............ ..-. 

ahhttnamvetı..~abı=naill~~===:;~~=' llliılllll 1 .. 
tanbiıl LnUim 
ma lr:omllyonllnda açık ebiltme 
u. •Jmaca:m Talmdn bedeli m 
Ura t1t teminata • ip a Jnlrat
tur. Şartmme ve ntbnlJMBt ._.. 
yonda aörllleblllr t.t.klllerllt b-
118111 ~--il' IJlllj~ıl9'!: ·;t 
atte komllyoDa •lmeterl. . ...,,.. ... 

* 41141' rıelw· ....... ~.vt·~~~~~~ 
,.,Uema- Kd. abiiimda wwwcat 30 
beJatr larnetind.e Ballnder mar • 
kah bir adet mot6r 'I /21939 ala 
gOnfi ... t 15 de Topllenede lst. 
Levazım bılrllll atmalm• ~ • 
m'81onmıda pmrhtJa atılaeak • 
tır. lstetmertn be1U ..... ıtomts
.,.. ,.ıillelerl. (SU) (4&1l 

* A*wt ......... ,.. - htır. 
adet b6fe .ım,.tm Pam~ 
ebfltmest 'I 121939 lalı pil ... 
14,30 da T~a--~ • • 
mirlill •tlMrrw tcıa' , ' •illa 
J&pılacaktar Tabmin bedeli li'J u 
radır. Teminatı 18 llndJr. Şaı1Da 
me ve .-ıt Ko. ela ~~! 
tstekUlerln WB ...U. ~ 
ıelme1erL (488) taS> 

* °' ~ tbaNt 10 adet ha-
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GRiP NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLI GI • ROMATiZMA • NEVRALJi • BAS • DIS 
ve bütün ağrıla rı derhal keser. isim ve markaya dikkat. NEVROZIN 

. 
yerme başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

' 

.. 
ORANJ, MANDARiN, RUDI, KAPSIN, PURPUR ve SIKALMEN renklerde her simaya yakışan Venüs Ruiları r eklam fiatına 

satııa 41ıkarllmı!fır. Çok .sabit ve cazibeli ve şayanı tavsiye bu yeni Venüs 

Nureddin Evliyazade Eczayi lcimyeviye, afôtı tıbbiye 

ruilarını muhakkak tecrübe e diniz. 

ve ıtriyat deposu, lstanbul 

"'"'ii• ANNELER, DiKKA TJ~: 
~-------------, , .,. ____________________________ , 

OADf<OVIÇ 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann güzelce yıkanmamasından. icilen suların temı7 

ve saf olmamasından hasıl ulan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır Bunlar; ince 
barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle c;ocuklarda bulunur. 

ve Ski. 

Halsizlik , kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, kann ,işmeleri, burun, makat kaşınması, is
hal, ob urluk, hat dönmesi, ıalya akması, sar'a ya benzer sinir halleri, gece korkuları, gör. 
mede, İfİtmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

Eşyayi ticariye nakli icin seri posta: 
SARK • GARP HATTI (Hamburg, 
Beremen, Anvers, Yunanistan. Tür
kiye Bulgaristan Romanya ve av
rlet. 

F.şya tahliyesi için beklenen va-İSMET SOLUCAN Bi SKUiTi 
.,urlar. 

bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçük lere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve sc> 
CTlucksburg vapuru 25 Şubata doğ

ru. 
ve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocutrunuzda solucan olmadığı · 
na itimat ediniz.Sıhhat Vekaletinirı resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların ic;inde yazllıdl' 

Duburg vapuru 13 şubata doğru. 

Tahmil için beklenen vapurlardan: 
Kullaruş tarzı: Bir biskilvit çiz~ ile beş miisavi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki 

kutu hisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar· bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için 
Maritza vapuru 8 Şubata doğru. 

Yatarken bir çh:gi 'bbküv it 1 verilir. 

Fiatı her eczahanede 20 kuruştur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat. <w&'1C:mD; 

.... ., • .; .... • • • • • P"" ...- ADEMİ İKTİDA R ~ Vapur Acentası 
•ZETSKA PLOVI OBA A. D• de 
l<otor Balkan antantının ekonomik 
'<onferansında tesis edilen entel'
""' 'kanlk hat. BüyUk IUks modern ve B E L G E V Ş E K L i G 1 N E K A R Ş 1 

• • "L 

@?' :bW Tabletleri her eczanede araymız. (Posta kutusu 1255 Hormobin)~f:UZ##4:1 

vapuru ile lstanbul. KB-stence, Pi· 
~e. Korfo, Arnavutluk, Dalmaçya 
'<:ı hlll. Triyeste, Venedlk ve Susak 
,rasında muntazam posta. 

Yolcu ve e~yAyi ticariye altr. 

, ------------------------, Kansızlık, kemik ha.atalıkları dimağ yorgunlukları ile 
vitaminsizlikten doğma b~tün zayıflıklara karfı 

KUVVET ŞURUBU 

1 L 
Her annenin bilmeai icap eden bir kuvvet şurubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet tunıbu vermekle onları 
ıağlam, gürbüz ve ne' ' eli yeti,tirirsiniz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki .gençlerle emzikli kadın veya ih tiyarlarm 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırD'. 

• 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • IST AN BUL 
1 

"'::.!·' . .. • . . . 1 1 • .. 

Tarağa isyan Eden Saçlar 
fi] 1,kseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda olanlardır. 

Blnaenaleyh · 

5=ç:&ar;~;zı İtaate Ahştıranız 
Bunun en iyi çaresi 

Tenezzüh ve zevk seyahati için 
Müsteı;na fırsat . 

KÖSTENCE Y E 
İlk posta 28 Şubat saat 14 de 

PİRE. KORFU, Arnavutluk Dal

•:ıcya !"ahilleri. Venedik ve Triyes

ıeye ilk posta 4 Mart saat 13 de. 

Her nevi ta!silftt kin Galatada 

Yolcu salonu kıırşısında) umumi 

ccnteliğc: Telefon: 44708 ve bütün 

<>Vahat id:ırehanPlerine müracaat 

Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş ve dit 
ağrılarından koruyacak en iyi Haç hudur. 

İsmine dikkat buvurulması 

• 
Maliye Vekaletinden : 

Tahmin edilen bedeli bin yedi yüz elli lira olan on bin litre benzin 
açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Eksiltme 7.2.939 salı günü saat 15 te levazım müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün levazım müdürlüğünde ve İstanbulda Dolba
bahçede ~aliye evrakı matbua anbarı m~murlıığunda görülebilir. 
. Eksıltmeye iştirak etmek isteyenler!n me'dclır gün ve saatte 131 
lıra 25 kuruşluk temin tl · - · d h a arı ve kanunı bclgelerıyle komısyon a azır 
bulunmaları. (185) (391) 

Nafıa VekCiletinden : 
17.2.939 Cuma günü saat 10,30 da Ankarada Nafıa v kAl ı· bin _ 

da Malzeme Müdürlüğü Odasında toplanan malzeme :ks~l~~e ko:ı:. 
yonunca ceman 2329,60 lira muhammen bedelli "Ankarada v k"l t b--

d 1
. . 

1 0 
e a e :ı: 

nasın a tes ını şartiy e 2 adet demir dosya dolabının açık eksiltmesi 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 324,72 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti Malze.. 
me Müdürlüğünden, parasız olarak alınabilir. İsteklilerin muvakkat te
minat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10,30 
da komisyanda hazır bulunmaları lazımdır. (342) (698) 

Vapurların Kalkış Gün ve Saatleri 
6 Şubattan 13 Şubata Kadar Kalkacal< 
VaDurların isimleri, Kalkış G ün ve Sa atleri 

ve Kalkacakları Rıhtımları • 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Izmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karab iga hattına 

Ayvalık hattına 

İmroz hattına 
İzmir sürat hattına 

Mersin hattına 

- Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Gü
neysu), Pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıh
tunından. 

_ Çarşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar, sah ve perşembe 9.30 da (Uğur). Top
hane rıhtımından. 

_ Her gün saat 9 da (Trak) vapuru sistemi va-
purlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da 
(Marakı:ı -' Tophane rıhtımından . 
Pazartesı, Çarşamba, Cuma 8.15 de (Mara
kaz), ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 20 de 
(Saadet). Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtı -
mından. 

- Çarşamba 15 de {Mersin), cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

- Pazar 11 de ı!zmir) Galata rıhtımından. 
- Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Inönü). 

Sirkeci rıhtımından. 

Telefonla.r : Merkez 
Acenteler 

Denizba nk Binası 
Karaköy Köprübaşı 
Sirkeci Yolcu Salonu 

42497 
42362 
22740 

~~ ........................................ , 
Şose inşaatı llCinı 

Erzurum VilCiyetinden : 
1 - Trabzon - İran transit yolunun takriben 48 + 748 kilometre 

uzunluğundaki "Şeyhbop - Iran Hududu,, kısnunın tesviye, sınai 
imalat ve şose inşaatı birinci eksiltmede yapılan teklifler haddı ıa
yık görülemediğinden tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanl
mıştır. 

Keşif bedeli "615841,, lira "88,, kuruştur. 
2 - Eksiltme 6 Mart Pazartesi günü saat "15,, de Erzurumda 

Transit Yolu Ik.inci Mıntaka Başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak "30,, lira "80,. 

kuruş mukabilinde Karaköse'de Nafıa Müdürlüğünden ve Erzurum-
da Transit Yolu ikinci Mmtaka Başmüdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "28383,, lira "67,, ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum Valiliğinden alın
mış ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. "Bu vesikanın istihsali 
için eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile isteklilerin Erzurum Valiliğine müracaatlan ve istidalanna en az 
bir kalemde iki yüz bin lira kıymetinde Nafıa inşaatı yaptığına dair 
i§i yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirmeleri muktazidir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremi
yecek lerdir.,, 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 6 Mart Pazartesi 
günü saat "14,, e kadar eksiltme komisyonu reislığine makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (730) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza teşkilatı için 14 kalem veteriner aleti 7/2/ 
939 salı günü saat 16 da pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 238 lira ve ilk teminatı 18 liradır. 
3 - Şartname ve listesi Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - lsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komıs-
yon.a gelmeleri. (718) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basddığı yer TAN Matbaası 


