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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Mualllmlerln ve mektep talebeshıln en kuvvetll )'U'· 

dımcısı. çocutwı en ~ JcütnphanesfdJr. Cocutunu 119-

ven her babanın yavnısmıa verebllecelf en güzel hediye. 

dJr. MQeuesem!z tarafından neşredllmlıtır. Evhılzde bir 
tane bulundurunuz. 

~~ Gafenkonun Avrupada Yine Harp 
.,l I Türkiyeyi Ziyareti Her Havası Esiyor 

Ziyareti mühim aki•ler yapart 
Galenko Cümhurrei•itnizin 

huzurunda 

Tarafta Akisler Yaptı 
,-------------~·----------·-------, 

1 Milli Setin lngiliz Kralına Telgrafları 1 

' ~ Berlin, 15 (Hususi) Romanya Hariciye Nazırı Gafen
konun Ankarada yaptığı konuşmalar neticesinde neşrolunan 
resmi tebliğ ile Gafenkonun beyanatı ve bilhassa Yugoslavya
nın Balkan Antantına sadakati ve Balkan Antantının metane
ti hakkında söyienen sözler Berlinde hayret. hatta hiddetle 
karşılanmıştır. Romanyanın, Ankarada Macaristandan ve 

Prag· Mıntakasında 250 
Bin Asker T ahşit Edildi 

Haro Cılfarsa Gamelin 
Baslfumandan Olacak 

• 

İngilterenin-1 
PICinı 

Cümhurreisimizin 

tngiliz Kralına 

Telgrafları 
Ankara, 15 (A.A.) - Majeste Al

tıncı Georgesin doğum yıldönilmil 

münasebetiyle aşağıdaki telgraflar 
teaU edilmiştir: 

Bulgaristandan korunmak i~in 
askeri bir ittifak yaptığı ileri sü
rülmekte ve bu münasebetle 
bir hayli ileri geri mütalealarda 
bulunulmaktadır. Diolomatise 
Koresondens bu münasebetle 
vazdığı bir yazıda. bir insanın 
iki efendiye birden hizmet ede
miyeceğini anlatıyor. 

Kamaradaki dünkü beyanatında 
harp çıktığı takdirde kara ordu
ları ba,kumandanlığının Fran-
•ızlara verileceğini ih•cu eclen 

Chamberlain 

Londra, (Hususi) Orta Avrupadaki vaziyet, derin bir 
hoşnutsuzluk uyandıracak mahiyette görülüyor. Bütün ha
berler bilhassa Bohemya ile Slovakya üzerinde temerküz et
mekterlir. Söylendiğine göre :Almanlar Slovakyada iki yüz elli 
kadar etsker tahşit etmekte ve bu askerler Lehistan hududun
dan ancak 45 mil mesafede bulunmaktadır. 

Fakat Almanlar bu gibi askeri ha
zırlıkları tekzip ediyorlar. Bir riva
yete göre dün Bratislavacfa 15 kişi 
Almanya aleyhine risaleler dağıtmak 
suçile tevkif olunmuşlar ve tecrit 
kamplarına scvkedilmişlcrdir. Alman 
Gest:tylis şefi Hımmler, Praga ga -
mi~tir. Henlaynin de yarın Praga mu 
vasalatı bekleniyor. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

•ı ngiliz - Sovyet müzakere
leri artık kati safhaya gir

miş gibidir. 
Bugüne kadar müzakerele -

rin uzamasının en büyük sebe
bi iki tarafın da birbirinin hüs
nüniyetinden şüphe etmesi, bir
birine inanmaması idi. 

Fakat bugün vaziyet artık aydın. 
1anmıştır. İngiliz hükumeti, parla -
mentonun, matbuatın ve efkarı u. 
:mumiyenin tazyikı ile Sovyet Rusya 
~- ..... ! .. ~A.lrt,ıın. 'hıısk.ıı rıu:P knlmarlı. 
~ _.Kanaa1. ~11:1.1.rmışur. ,ıfü anaatı. 

ııi, müzakerelerin biran evvel bitme. 
sini temin için, doğrudan doğruya 

:.Moskovaya geniş salahiyetli bir mu. 
.ra.hhas göndermesiyle de ispat et. 
l ıniştir. Moskovaya giden İngiliz mu. 
rahhası Mr. Strang uzun müddet 

l:Moskovada bulunmuş bir ıattır. Rus. 
ça konuşur, Sovyet ricalini yakından 
tanır. Müzakereleri müsbet bir neti. 

1ceye bağlamak için de kati salahiyet 
1alrnıştır. 

Sovyet Rusyaya gelince, o da de. 
mokrasilerle bir cephe birliği 

~yapmak lüzumuna inanmıştır. Sov • 
tyet hükumetine demokrasilerle sulh 
~ephesinde birleşmek için salahiyet 
~ren son Enternasyonal kongre, bu 
rkararmm esbabı mucibesinde şu mü. 
rtaleaları ileri sürmektedir: 

Avrupada ve yer yüzünde faşiz • 
min ilerlemesine, kendilerine karp 
gerek dahilde ve gerek hariçte 
sulh isteyenlerin birleşerek müş • 
terek bir cephe tesis edememiş ol. 
malan sebep olmuştur. Mazideki 
tecrübelerden ders alarak faşizmin 
Heri hamlesini durdurmak için de. 
mokrasilerle birleşmek lazımdır. 

Bu suretle dünya siyasetinde İngi. 
liz • Sovyet görüş ve menfaatleri bir. 

'leşmiş bulunuyor. 
Bunun neticesi olarak İngiliz -

Sovyet anlaşmasına artık muhakkak 
llazariyle bakabiliriz. 

* B u anlaşma imza edildikten son
ra sulh cephesi müthiş bir kuv. 

~t olarak ortaya çıkacaktır. 
O vakit dünya üzerinde hege -

ınonya kurmak davası ile ortaya atı. 
lan totaliter devletler bir çıkmaza 
girmiş olacaklardır. Bu sulh birliği 
karşısında Almanya ya davalarından 
Vaz geçip kabuğu içerisine çekilecek 
Veyahut mezbuhane bir harbe atıl -
Jnağa mecbur olacaktır. 

Almanya i~in birinci şık tehlike
lidir. Çünkü Almanya ve İtalyada 
dahili vaziyet hiç te memnun edici 
değildir. İki memleketin de ekono -
?nik hayatı harp istandardırta göre a. 
Yar edilmiştir. Harp sanayii ve iktı. 

Majeete Altıncı Qeorge1, l"ıılltere 
BUyük ElçlllOI vaaıtaalyle 

-Waahlngton-
Majestcler lnln doğum yıldö

nilmlcrl milnasebetile, samimi 
tebriklerlmle blrlikte şahsı saa
detleri ve Brltanya İmparatorlu
ğunun refahı hakkındaki t!'n ha
raretli temennilerimi kendilerine 
arzetmekle pek bahtiyar bulunu-
yorum. 

lamet INÖNÜ 
lamet lnlSnU 

-TUrklye RelalcDmhuru-
-AN KARA-

Doğum yıldönümüm münase
betiyle vlıki tebrikler lle pek zi
yade mü tehassis bulunduğum te
mennilerind~n clnlavı F.k~elii.ru
ıcınmı: 1çu~ı-1e;:~KUTıernnı arzc-
derim. 

Altıncı o•oRoıa 
TheUıı denizaltı ıemtsl kazaııı mü

nasebetiyle de aşa#ıdaki telgraflar 
teati edilmiştir: 

MaJeete Altıncı Georııea 
-lnglltere BüyUk Elçlllill vaaıtulle-

-Waahlngton-

Bir çok kahraman ııubay ve 
bahriyelinin hayatına mal olan 
kaza ile Kraliyet bahriyesinin 
maruz kaldığı bliyük zıyadan pek 
nıUteellim olarak, Tilrk milleti
nin İnRiliz milletinin bu müellim 
m atemine samimi bir surette Jı
tlr:ık ettiğini Majestelerine arze
der, teheyyliç ve taziyetlerimin 
kabulünil rica eylerim. 

ismet INÖNO 
EkaelAna lam et 1 nlSnO 

-Türkiye RelalcUmhuru-

ANKARA 
Thetis :felAketl sebebiyle do

nanmanın nıanız kaldığı zıyadan 
dolayı gerek EkselAnslarının ve 
gerekse Tilrk m.llleUnln taziyetle
rini bildiren nazikAne telgrafınız
da n dolayı pek :ıiyade minnetta-
rım. 

Altıncı GEORGE8 

Adliye Vekili Gidiyor 

Bugün Cümhurreisimiz 

Kendisini Kabul Edecek 

5adiyatı bu şekilde devam ederse her Cümhurrei•imiz tarafından ka-
1ki memlekette de açlık ve kıtlık baş • • 
goh t b'l ' b d b" 'ht'l.l .. 1 bul edildıkten •onra LonJraya s ere ı ır ve u a ır ı ı a e m un. 
ter olabilir. Bugün her iki memle • hareket edecek Adliye Vekili 

(Sonu: Sa. 10, sü. 3) Fethi Okyar 

D i ğ e r Alman gazeteleri ise 
Romanyanın bu vaziyeti almakla 
Yugoslavyaya karşı dostluğa münafi 
bir tavır takındığını söylüyorlar .. 

İtalyan gazetelerinin ayni meal -
de neşriyat yaptıkları haber veril -
mektedir. 

* Romanya gazeteleri, Romanya Ha-
riciye nazırı Gafenkonur. Ankara ve 
Atinayı ziyaretlerine geniş sütunlar 
tahsisine devam etmekte ve bu zi
yaretin büyük ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedir. 

T impul ~azetesi\ "Gafenkonun An
K:ara ve Atinayı :Lıyareti,,başlıklı ya-
zısına şöyle başlıyor: 

Harp vukuunda müttefikler ordularını idare ec."ecekleri 
anlaplan Fransız kumanda heyeti, lngiliz 

kumandanlarile son görüımelerinde 

lki şahsiyetin Pragda birleşmeleri 
mühim bir hadısenin başlangıcı sa
yılmaktadır. 

Garp hududunda da 
hazırlıklar 

Berlinden alınan haberlere göre, 
Almanlar garp hudutlan üzerind~ U· 

zun bir müddet devam edecek ma
nevralar yapacaklardır. AskerJerjn 
yem yen i istihkamlnra alışnıalannı 
temin için bu manevraların uzun bir 
müddet .devam edeceği anlaşılıyor. 

Bütün lolıomotiller 
İ•tim üzerinJ e 

Londra, 15 (A.A.) - "Times,, 
gazetesi, Prag muhabirinden al
dığı aşağıdaki haberi neşrediyor: 

Çekoslovakyada Almanların ye. 
ni bir faaliyeti hakkında mütead
dit emirnamoler \'ardır. Prag'da 
bulunan bütün lokomotifler ısı-

"Gafcnko, Türk topraklanna ayak 
bastığı dakikadan itibaren umumi 
hır sempati havası ile karşılanmıştır. 
Bunun ehemmiyeti çok büyüktür. 
Türkiyede bu ziyaret münasebetile 
vukua gelen Rumen - Türk dostlu
ğu tezahürleri, sulh ve istiklal içinde 
çalışmak ve terakki etmek mü~terek 
gayelerile biribirine bağlı bulunan 
iki memleket münasebetlerinin inki
şafını derin hissiyat ile takip et
mekte olan Rumen efkarının duygu
larının birer aksidir.,, 

Gazete, bilahare, Gafenkonun An
kara Palastaki ziyafette söylediği 
nutkun bazı parçalarını alarak Ru
men Hariciye nazırının Türk - Ru
men münasebetlerinin temelini teşkil 
eden fikirleri sarahatle tesbit ettiğini 
kaydediyor ve diyor ki: 

'n g 
'
• ıı• z • Sovyef-ı ~~:::n~:i:~r'::k:~:i~~tl:.m~~~i.; 

Bruno, Olmutz ve Iglau arasında.\i 
yo!lar sivil nakliyata yarın ve cu • 

Müzakereleri Devam Ederken 

Türklerin ve Rumenlerin filhaki
ka, büyük Avrupai ehemmiyette 
birbirine mÜ§abih vazifeleri \'ar -
dır. Türkler, Boğazların emniyeti. 
ne, Rumenler de a~ğı Tunanın ser 
bestisine nezaret ederler. Bu iki 
milletin müşterek vazifeleri ,.e 

Uzak Şark Vaziyeti 
Vahamet Kesbediyor 

Londra, 15 (Hususi) - Bugün İngiltere ile Fransanın 
Moskova sefirleri ve İngiltere Hariciyesi şarki Avrupa dairesi 
şefi Mister William Strang Sovyet Birliği Başvekili ve Harici
ye Komiseri Molotofla yeni İngiliz, Fransız teklifleri üzerinde 
üç saat kadar konu~muşlardır. Daha evvel İngiltere, Fransa 
sefiri ile Mister Strang Ingiliz sefarethanesinde toplanarak bir 
saat kadar görüşmüşlerdir. Konuşmalar hakkında malum~t 
verilmemektedir. Fakat M. Molotof bu akşam Stalin ile ar
kadaşlanna konuşmalar hakkında rapor verecektir. 

(Sonu Sa. 3 Sii. 3) 

Ekspres Bir 
Arabayı Çiğnedi 

Tren Üç Kiıiyi 

Biçerek Öldürdü 
Dün akşam saat 19,55 te Haydar. 

paşaya muvasalat! icabeden Ankara 
ekspresi 3 saat teahhürle saat 22,55 
te gelmiştir. 

Bu rötarın sebebi 3 kişinin ve bir 
hayvanın ölümü ile neticelenen mü
essif bir kazadır. 

1 Tren saatte 75 kilometre süratle 
Eskişehire doğru ilerlemekte iken 
vukua gelen bu kaza pek ani olmuş -
tur. 

Uzak Şark vaziyeti vahim -
Londra, 15 (Hususi) - İnıiliz • 
Sovyet anlaşması henüz netice • 
lenınediği bu sıralarda Uzak -
Şarktaki vaziyetin aldığı son saf • 
halar burada son derece vahim sa. 
yılıyor. japonlar Tiyençindeki im. j 
tiyazh mıntakalan abluka altına 
almışlardır. Ablukanın ikinci gii. 

nü, japonlara göre şu hadise \'u • 
kubulmuştur: 

"Bu sabah, imti)"Bzlı mıntaka hu. 
dudunda tahrikatçılar, iki bin Çinli. 
yi, japon barikatlarına taarruz etme. 
ğe teşvik eylemişlerdir. Mitralyöz • 
lerle müsellah bir İngiliz askeri müf. 
re2esi ile mühim mıktarda polis kuv. 
vetleti vaka mahalline gelerek halkı 
dağıtmıştır." 

rnartesi günü için kapanmıştır. Prag 
otE:llerine bir çok subay ve yüksek 
polis memuru gelmiştir. Pragda otu
ran Alman subaylarına, eğer Bohem
yaya allelerile b irlikte gelmişlers':!, ai
lelcrh: Almanyaya geri gönderilmesi 
emri verilmiştr. 

Harp vukuunda Gamelin 
müttelikler Ba,kumandanı 

l.ondra, 15 (A.A.) - Dün Av3m 
kamc.r:ısında, hükümetin harp vukuu 

(Sonu: Sa. 10, SÜ· 5) 

Nafıa Vekili Dün 

lstanbulun imar 
Planı üzerinde 

Tetkiklerde Bulundu 

Birbiri arkasına dizilerek bir ka
tar teşkil etmiş olan bir kaç köylü a. 
rabası Mihalıççık kazasına kiraz gö. 
türüyorlarmış, bu arabalar Alpuköy 
ile Ağapınar arasındaki virajda şi • 
mendüer üzerinden geçmişler. 

(S01au. Sa. 10, Sü. 6} 

Yine japon mahafiline göre alı • 
nan tedbirler k8.!i gelmediği takdir • 
de daha esaslı tedbirler alınacaktır. 

(Sonu, S•: 10; Sü: 4) 
Dün l•tanbulun imar planını tetkik etlen Nafıa Vekilim& 

,(Y azıaı onuncu aayfamızda)' 
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PENCEREMDEN 

(Hatay) ın 

Çilesi Dolarken! 
Ya.zan: M. Turhan TAN 

H atay çilesini doldurdu, hicran 
mevsimini geçirdi, dert ve mu

sibet de,,·rcsini atlattı, anavatana ka. 
vuşmak müjdesini aldı. Bütün Tür. 
keli, yekpare bir kucak halinde onu 
bekliyor ve o, kaynağına kavuşmak 
iştiyakı içinde çırpınan bir ışık heye. 
canı ile bize doğru geliyor. Hatayı 

biz, gülbününden cuda düşmüş bir 
güle de benzetiriz. O, dalından ayrı 
kalmakla beraber bir Türk çiçeği ol. 
duğu için - her kahra rağmen - sol -
madı, porsuınadı, ezeli rengiyle, ıt -
riyle yine ebed • zinde dalına döndü. 

Kitay. yahut Hata:\'· Türkleri on 
iki, on üç asır e,•vel adlarını tarihe 
tanıtan bahadır bir kitleydi. l\lançu. 
rinin cenup taraflarında otururlar -
ken bir aralık feyezan gösterdiler, şi. 
mali Çine girdiler ve bir devlet kur. 
dular. On ikinci asrın ortalarına ka -
dar yaşayan bu hiikl'ımet Çurçitlerin 
darbeleriyle yıkıldı. fakat Asyanın 

garp taraflarında Hatay Türklerinin 
yeni bir devlet kurması gecikmedi. 

Burada Hatay Türklerinin Har -
zemşahlılarla, Selçukilerlc, Nayman
larla yaptıkları mücadeleleri kayde. 
decek değiliz. :Maksadımız Hatay a -
dının tarihteki kıdemini hatırlatmak
tı. Şu kısa satırlarla da o maksada 
erdiğimize kaniiz. 

Fakat Hatay, Türk edebiyatında 

tarihinden dolayı değil. yetiştirdiği 

misk sebebiyle yer ve değer almış. 
tır. işte (Latifi) nin Kastamonili, "A
şık Çelebinin" ise Amasyalı dediği 
kıymetli kadın şairimiz Zeynep bile 
şu gazelinde Hatayı o alaka ile anı -
yor. ... 
Keşfet nikabını yeri, göğO münevver et 
Bu Alemi anasırı !irdevsi enver et 

Depret lehini cuşa getir havzı kevserl 
Anber saçını çöz, bu cihanı muattar et 

Hattın berat yazdı sabaya, dedi ki: tlz 
Var mulketi Hata ile Cın1l musahhar et 

Abihayat olmıyacak kısmet ey gönlll 
Bin yıl gerekse Hızr ile seyri Sikender et 

Zeynep! Ko meyli zlneti dünyaya zen gibi 
Merdane vtır sade olup terki ziver et. 

Bundan, bu tarihten sonra Hatay, 
milli hudutlanmızın her türlü taar. 
ruzundan masun olduğunu ,·e mcşum 
bir tesadüfün ibranıiyle o hudutlar 
dışında kalmış öz Türk toprakların 

,.e Tiirklerin er, geç anavatana ka -
vuştuğunu hatırtatan aziz bir remz o
lacaktır. 

Evet. Hatayı <Türk bayrağına mii
tehassir yaşatmak bir damardaki 
hayat küreyvclerinden bir kısmını 

açıkta ''azifc görmeğe zorlamak ka
dar manasızdı. Şimdi bu manasızlık 
zail oluyor, karşdıklıı hasretlerimiz 
nihayet buluyor ve Hatay yine bay -
rağına lcavuşuyor. 

Bu muvaffakıyeti temin edenlere 
bin şükran! 

POLiS: 

Metresini Bıçakladı 
YeniDehlrde Uygur sokağında oturan 

Salahattin ile metresi Pasanna arasında 
kıskançlık yOzOnden kavga çıkmıştır. Ne
tıcede SaıtıhatUn metresini bıçakla sırtın
dan yarnlamıljtır. Yaralı Beyoğlu hasta
nesine kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. * Fındıklıda bir marangoz fabrikasın
da çalışan Mustafa kazaen elini makine
ye kaptırmış, parmakları kesilmiştir. 
Mustafa Beyoğlu hastanesine kaldırıl

mıştır. * Kuzguncukttı Arzu sokağında otu
ran Ahmet Şukru dilo Galatada bir siıt
çU dükkAnına sOt içm~·e girdiği sırada 

anl olarak düşüp ölmUştiır. Cesedi mua
yene eden doktor kalb sektesinden öldU
ğilnU tesblt etmiş, defnine ruhsat vermlıı
Ur. * Odun taccan Fethiye alt kamyon 
Hasköyden geçerken o civarda oturan 13 
yaşında Yakoya çarparak yaralamıştır. 

Yaralı hastaıttye kaldırılmış, şoför yaka
lanmışUr. * Beşiktaşta oturan Mevlude isminde 
bir kadın fazla miktarda kinin yuttuğun
dan zehirlenme alAim.1 göstermiye başla
mıııtır. Mevlüde can kurtaranla Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmı5tır. 

Bozkırda Koyunlar. 
Çoğahyor 

TAN 16-6-939 

Memleketin Bazı Yerlerinde 
DOiu ve Sel Tahribat Yaptı 

Denizciler 
Bayramı 

Programı 
l Temmuzda yapılacak denizcııer 

bayramı programı ikmal edilmişse de 
henüz kati şeklini almamıştır. Prog
ramda bazı tadilat yapılacağı tahmin 
edilmektedir. Lapseki ve Umurbegde Zarar Çok Fazla 

Ayni gün yapılacak olan deniz ya
rışları programı heniız tesbit edile
memiştir. 

Konya Aksarayı, (TAN) - Aksa-~' köylerine dolu yağmıştır. Bu yüzden ı ne gelmiş, üç gün, yüksek ağaçlar
rayın Bayıraltı tarafında, yerde bir hasıl olan sel, Nevşehirin yarım saat dan başka bir şey görülemez olmuş
karış yükseklik yapan ceviz iriliğin yanındaki Bucak su değirmenini tur. 
de dolu yağmış, selde basmıştır. basmıştır. Seller, bir çok domuzu öldürmüş, 

Bay Hasan ve Sapmaz köyleri a- Sel; Göre. Nar, Sulusaray köyleri- denize kadar sürüklemiş, bir kısmı-
rasında otlamakta olan yüz yirmi le şehrimizin Çayağzındaki bahçele- nı da tarla içlerinde bırakmıştır. 0-
koyun, bir öküz, bir merkep ile o rini de harap etmiş, ceviz, söğüt ve vanın her tarafı yılan ölüleriyle do
civardaki bir çocuğu sel alıp götür- servi ağaçlarını söküp götürmüştür. ludur. Bir kısım yılanlar büyük a
müştür. ğaçlara tırmanmışlardır. Bazı yılan-

lap•eki ve Umurbeycleki Ekinlerdeki zararın büyük olduğu lar da arpa demetleri arasına girmiş 
söylenilmektedir. ve beraberce denize sürüklenmiş, 

büyük tahribat: denizden demetleri çıkaranlar tara-
Niğdede kar yağdı: fından öldürülmüştür. 

Niğde, (TAN) - Buraya ve civa
rımıza bir haftadır yağmur yağmak 
tadır. Yaylalara ve dağlara kar yağ
mıştır. Bu sebeple sühunet gündüz
leri 8 dereceye kadar düşmüştür. 

Akşamlan kışlık paltolar giyilmiye 
başlanılmıştır. 

Umurbey nahiyesinden yazılıyor: 
Lapseki ve Umurbey mıntakasına 150 binden fazla bağ kütüğü sökü-

lüp ovadan denize kadar sürüklen
miştir. 200 binden fazlası da bu sene 
istifade edilemiyecek hale gelmiş
tir. Yine ovada kışlık mahsulat yüz
de 80, yazlıklar yüzde yüz zarar 
görmüştür. 

N ev,ehirde •el: 

iki glin fasılasız ve sürekli yağmur 

yağmıştır. Bu yüzden, dehşetli sel-

ler hasıl olmuş, dereler taşmış ve et 
rafı tahrip etmiştir. 

Seller, kayalan ve ağaç kütükle
rini sökerek, mezruatın içine yer yer 
bırakmıştır. Bilhassa Umurbey kö
yümüzün denize kadar olan altı ki-

Nevşehir, (TAN) - Buradan dört 1 lometre uzunluk ve dört kilometre 
saat uzaktaki Eteki, Zile, Çardak genişliğindeki ovası bir deniz hali-

BELEDiYEDE ı 

400 haneyi mütecaviz Umurbey 
nahiyesi merkezi içinde 2 ev tama
men, 19 ev kısmen yıkılmış, 32 ev 
yıkılacak hale gelmiş, 3 değirmen, 

3 fırın, bir susam yağhanesi, bir 

MOTEFERRfK: 

pekmezhane harap olmuştur. 
Umurbey içindeki yollar, seller 

yüzünden oyularak korkunç bir hal 
almıştır. 

Çanakkale ve Lapseki ile günler
ce muvasala kesilmiştir. Umurbey 
köprüsüne . bir rey olmamışsa da, 
Lapseki - Çanakkale yolu üzerin
deki bütün köprüler tamamen yıkıl
mıştır. 

Yapıldak köprüsü ağaçlarım sel
den kurtarmak istiyen 334 doğumlu 
bir genç boğulmuştur. İnsanca baş
ka telefat yoktur. Ehli hayvan zayi
atı henüz tesbit edilememiştir. 

Lapseki kaza merkezindeki bü
yük bir ahşap köprüyü olduğu gibi 
sel almış ve köprüyü hiç dağıtma
dan, 200 metre kadar ilerdeki bir 
bağın içine yerleştirip bırakmıştır. 

Lasekide 10 bin bağ kütüğü kök
lerinden sökülmek suretile, müte
baki 20 bini de bu sene mahsul ve
remiyecek şekilde zarar görmüştür. 

Umllmi zarar bilançosu şudur: U
murbey ve Hüseyindalda yüzde 90, 
Suluca ve Kemikli alanda yüzde 80, 
Gök köy ve Tabaklarda yüzde 75, 
Lapseki merkeziyle Kangırlı ve Ye
nice köylerinde yüzde 30. 
Diğer köylerdeki zarar henüz tes

bit edilememiştir. 

Dün Denizbankta bu iş için bir top
lantı yapılmıştır. Hazırlanan progra
ma göre, 1 temmuz günü denizdeki 
bütün merakip, karadaki müessesat, 
davair ve deniz kurumları ile hususi 
mı.iesseseler bayraklarla donatılacak
tır. 

Saat on birde denizciler Taksim 
Ciimhuriyet abide~inc çelenk koya
caklar ve sancak merasımi yapıla -
caktır. 

' Bu merasimde, deniz komutanlı .: 
ğından bir bölük asker, başlarında 

şehir bandosu olduğu halde saat 9.45 
te Kasımpaşadan hareket ederek 
Taksime gelecektir. Yüksek deniz ti-

caret mektebi tnlebesile Denizbank 
umum müdürlüğü (devlet denizyol
Iarı, devlet limanlan umum müdür

lüğü, Şirketi Hayriye ve armatörle
rin gönderecekleri zabitap ve müret
tebat saat on buçukta Galatasaray 

lisesi bahçesinde toplanmış olacaktır. 

Alay 10.40 ta deniz bölüğünün ge
çişinden beş dakika sonra Galatasa

ray lisesi bahçesinden hareket ede
rek Taksime gidecektir. Bu sırada 
limandaki bütün gemiler düdük ça
lacaklardır. 

Muhasebedeki Teftiıler 
lki aydanberi belediye muhasebe 

müdürlüğü muamelatını tetkik et
mekle meşgul olan mülkiye müfettiş
leri işlerini bitirmişlerdir. Müfettiş
ler, muhasebe 'muamelatına ait tah
lıdkat fez\,eı)ırn•n' h•nrüy,arak dün 
Vekalete göndermişlerdir. 

Konyada 
Bir Kadın 
Asıldı 

Çimento ithali Yasal( 
Çimento istihsalatı ile umumi ih

tiyaç arasındaki fark dolayısile b!r 
müddet evvel hariçten ithaline dair 

Yıldırımla ölüm: 
verilen müsaade kaldırılmıştır. Istih-

Abideye, Vilayet, C. H. P., Istan
bul belediyesi, Deniz komutanlığı, 

Liman reisliği1 Denizyolları, Liman 

Müfettişler bugünden ıt.ıbaren de 
be,cdiye fen heyeti müdürlüğr.i mua
melatını tetkike başlıy3caklardır. 

Son zamanlarda mülkiye müfettiş
liğine tayin edilen Cemal de beledi
ye işlerini tahkike memur edilmiştir. 

Motörlü Vasıtalar 
Muayenesi 

Motôrlii kara nakil vasıtaiarının 

senelik muayenesine önümüzdeki pa
zar gunündcn itibaren başlanacaktır. 
Bu muayeneler için bir talimatname 
lıazırlanmı9tır. Talimatnameye naza
ran pazartesi, salı, perşembe ve cu
ma günleri Ayasofya meydanında, 

cumartesi günleri Kadıköyde hal bi
nası önünde muayene yapılacaktır. 
3;ı Mayıs 939 tarihıne kadar plaka 
almı~ bütün nakil vasıtaları bu mua
yenelere tabidir. Tesbit edilen gün
leröc muayeneye gıtmiyen nakil vası 
taları seyrüseferden ıncııedilccekler
dir. 

:rr~...... lTAN\ - A2A da :u..c.it
dede mahallesinden otuz yaşında 

dört çocuk anası Huriye, bir hırsız
lığının anlaşılmaması için· arkadaşı 
Fatmayı bağlıyarak kırda bırakı:nş, 

ertesi günü ölmediğini görerek kuyu
ya atmışt1r. Bir gün sonra kendisin
den annesini soran arkadaşının sekiz 
yaşında.ki çocuğunu da kuyuya ata
rak öldürmüştü. Huriye hakkında ve
rilen ölüm cezası tasdik edilmi~ ve 
Huriye bu gece 3.15 te hükumet mey 
danında asılmış!!:. Ailesi Huriyenin 
cesedini almamış ve cesedi belediye 
ka1dırmıştır. 

Akdamda Bir Cinayet 
Adana - Akdam köyünde Recai

nin çiftliğinde çalışmakta olan Ada· 
nanın Sakızlar mahallesinden Kıpti 
Mustafa oğlu Ali, karısı ile beraber 
tarlada uykuya daldığı sırada kur
sunla oldürülmüşttir. 
· Yapılan tahkikat neticesinde on al
tı saat sonra, Ceyhanda oturan Kıpti 
Mehmet oğlu Kadir, katil olmak zan
nile tevkif edılmişitir. 19 Haziran pazartesinden 24 !la:ıi

ran cumartesine kadar motosikletler, 
26 haziran pazartesınden 10 temmuz Çardak Köyünde Cinayet 
pazartesine kadar hususi otomobiller, Konya Aksarayı (TAN) - Çardak 
ıı temmuz sah glinünde:ı 24 temmuz köyünde muhtarlık yüzunden bir ci
pazartesine kadar kaınyonhır, 25 nayet daha işlenilmiştir. Omer oğlu 
temmuz salı gününden 29 temmuz Aşir adındaki çoban, ayni köylli bir 
cumartesi güniınc kadar otobüsler, şahıs tarafından tabanca ile öldürül-
31 temmuz pazartesinden 2 eylü! cu- müştiır. Katil kaçtığından aranılmak
martesine kadar da taksi muayende- tadır. 
rine devam edilecektir. ---o-* Belediye, asfalt olarak inşa c- Borda Resim SerCJisi 
dilmiş caddelerden lastiksiz nakil va- Bor, (TAN) - 29 Teşrin ilk mek-
sıtalarının geçmemesi hakkında bir tebinde, talebe tarafından güzel bir 
talimatname projesi hazırlamaktadır. 1 resim sergisi açılmıştır. 

saıatın arttırılmakta olması ve mev-
siın itibarile de fazla istihlak 3apıl
maması sebeplerıle çimento itna. e-
debilmek için ancak Iktısat Vekale
tinin miısnadesini al:nak lazım gel -

mektedir. Çimentoııun giimrük res

mi de bu sebeple ton başına elli ku
ruştan iki yüz kuruşa yükseltilmiştir. 

Kadın Çorapları 
Tabii ve suni ipekten yapılan ka

dın çoraplarınıu kontrolü için vuru

lan markalardan halkın bir şey anla
madığı yolundaki bazı şikayetler üze· 
rine dün çorap mağazalarında teftiş

ler yapılmıştır. Piyasadaki ipel~li 
kadın çorapları Lemberg ve Viskos 

iptidai maddelerinden yapılmaktadır. 
Markalardan K harfi kaliteyi göster
diğinden 1 - 5 num~raya kadar dere

celere ayrılmıştır. Bundan başka sa
katlığı gösteren S harfile 1 - 3 rak 

kamı tesbit edilmiştir. Çorapların 

'damgalarmda bir numara çorabın ta-

Hendek, (TAN) - Yukarı Çalıca işletmesi umum müdürlükleri Kap-

~7:~p:-"Yafep~ah ltöytfriaera• çaYıri! fuvriye. diğer resmi ve husu~i ıtu -
nı biçmiş, arabasına yüklemiştir. ru~lar çelenk koyacaklardır. 
Bu esnada sağanak ~alinde yağmur o gün saat 15 te Yüksek Deniz Ti-
başladığından koca hır ağacın dalla- t ektebi bahçesinde bir garden . d. d k. care m 
rı altına iltica etmış, ye ı yaşın a ı parti tertip edilecek ve mektep öniin-

oğlun~. da a~acın kovuğuna s~kmuş.- de kayık yarışlan yapılacaktır. Ya
tur. Duşen bır yıldırım, Recebın tam rışlar saat on sekizde bitecektir. 
ensesine isabet etmiş ve öldürmüş-
tür. 

ONIVERSITEDE : 

Tercüme Kursu Açıhyor 
Universitenin yüksek sınıflarında

ki talebelcrın yabancı dillerle yazıl
mış mehazlardan istifade edebilmele
ri için bu sene yabancı diller mekte
binde bir yaz kuru açılacaktır. B.u 
kura yabancı diller mektebi~~en bır 
lektör tayin edilecektir. Lekto~, tale
belerin tercüme ve çalışmalarıle ya
kından ve devamlı bir surette alaka-

15 Senelik ProCJram 
Belediye imar müdürlüğünün ha

zırladığı 15 senelik mesni prograını 

dün Ankarada Nafia ve Dahi!iye ve
kaletlerince tetkik edilmiştir. Prog

ram muvafık görülmüş•ür. Nafia Ve· 
kili General Ali Fuat. Ankaraya gi
dince program kendisine verilecek• 
ti. Programı Ankaraya götüren bele
diye heyeti ancak pazattesinden son
ra şehrimfze dönecektir. 

mamen sakatsız, 2 numara az sakat dar olacaktır. 
Eskiıehlrde Bir Kadın 

Kayboldu 3 numara tam sakat olduğunu göster
mektedir. 

Suhunet 31 e Yükseldi 
Dün lstanbul mevsimin ilk en sr

cak gününii yaşadı. Evvelki güne ka
dar 27 den yukarı çıkmıyan sühunet 

derecesi dün 31 e yükselmiştir. So
kaklarda beyaz elbiseli erkeklerle ço

rapsız ve kısa kollu kadınlar bir kaç 
gün evvele nazaran bır hayli artmış-

tır. Halktan vakitleri müsait olanlar 
plajlara akına başladıklarından, va
pur ve banliyö trenlerinin gişeleri 
hayli kalabalıktı. 

Gazi Köprüsü Açıhyor 
Gazi köprüsü dubalarının eklenme 

işi tamamile bitmiştir. Köprünün or
tasına gelecek olan ınüteharrik kısım 
da dün yerine konmuş, ve bu suretle 
dört sened.;nberi ilk defa olarak A
zapkapıdan Unkapanına, yürüyerek 
adam geçmi§tir. 

5 Milyonun Muamelesi 
Belet.liyenin, Belediyeler Bankasın 

dan alacağı beş milyon hıaya ait 
muamele tamamile ikmal edilmiştir. 
Para 17 ayda tahsil edilecektir. 

Seyitgazi (TAN) - Kocası asker· 
de bulunan Mustafa kızı Münire, bun 
dan on gün evvel, Eskişehirdeki ağa· 
bl'yine gitmek üzere buradan otomo· 

bile binmiştir. Lakin Münire, ağabe
yinin evine gitmemiş, ortadan kay• 
bolmuştur. Ne olduğu belli değildir. 

Eskişehir zabıtası, henüz izini bula• 
mamıştır. 

TAKViM ve HAVA 

16 Haziran 1939 
CUMA 

Gün: 30 

S U A L KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

6 ıncı ay 

Arabi: 1358 
RebiillAhar: 28 

Hızır: 42 

Rumt: 1355 
Hazlra1': 3 

12.14 
19.42 

2.01 
S - Tenkit ne demektir, bir e

serden bahıed~rken o eseri met
hetmek te tenkit midir, bmle mü
nekkit var mıdır, kimlerdir? 

sıl basılıyor? toğraf makinesinin kağıda tesbit 

ettiği resim bu suretle menfi ola

rak cama tesbit edildikten sonra 

üzerine yine muhtelif kimyevi 

maddelerden mürekkep bir mah

lut sürülmüş olan bir çinko lavha 

CEVAP 
bir resim elde edilmit olur. Bu re
simli çinko uit banyosuna konu-

GUnet: 4.18 - Öğle: 
İkindi: 18.15 - Akşam: 
Yaw: 21.41 - lmsak: 

- Hava Vaziyeti 

Bozkır, (TAN) - Ilçemizde Davar 
sayımı henüz bitmemiştir. Maamafih 
köylerden gelen cetvellere dayanıla
rak, geçen yıldakinden 14 bin fazla 
koyun bulunduğu neticesi çıkarıl

maktadır. 

C - Bir sanat eserinden, onun 
kıymeti ve noksanlan ile bahset
miye tenkit denir. Bu arada eseri 
methetmek te tenkittir. Bizde bel
libaşlı münekkit olarak bir Nurul
lah Ataç vardır. 

* S - Fotoğraflar gazetelere na-

C - Fotoğraflar, -tıpkı fotoğ
raf makinesinin bir resmi cam ve
ya film üzerine menfi olarak tesbit 
etmesi gibi - hususi bir makine 

ile ve çok kuvvetli bir ziya altın

da evvela bir cam üzerine tesbit 

edilir. Bu cam fotoğraf cam ve 

filmlerinde olduğu gibi muhtelif 

kimyevi maddelerden mürekkep 

bir mahltıt ile kaplanmıştır. Fo-

üzerine aksettirlir. -tıpkı fotoğ

raf işlerinde olduğu gibi cam!n ve

ya filmin kağıda aksettirilmesi su

retinde- çinko iizerinde müsbet 

lur. Asit resmin beyaz kalmıı yer

lerini eritir, bu suretle çinko hi.k 

edilmif, yani fotoğraf kajıdmdak.i 

resim aynen çinko üzerine oyul 

muş olur. Bu çinko tabı yan;. bas

kı makinesine konulur ve resim 

gazeteye basılır. 

Yetllkö>' Meteoroloji istasyonundan ... 
lınan malllmata ıöre, yurtta hava Kara• 
deniz kı:yılan ile Trak1a ve E&e böiıel•· 
rinde bulutlu, diğer böllelerde umumi• 
yetle az bulutlu ve yer yer açık geçtnlŞ. 
rüzgArlar umumiyetle Garbl iııtikame~ı:ı 
hafif olarak esmlıUr. 

Dün • lstanbulda hava bulutlu geçm15· 
rüzgAr Cenubu Garbidcn saniyede 1 - 3 

metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava ısı• 
ylkl 1010,0 milibar idi. Sühunet en yUI<· 
sek 31,0 ve en dOşiik 16,6 santigrat olaraı. 
kaydedllmi&tlr. 
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lsuGüNI 
ltalya • Almanya • 
ispanya ittifakına 
Doğru 

yazan: ômer Rıza DOGRU L 

1 spanya ve İtalya gazetelerinin 
neşriyatına göre İtalya Ha

riciye Nazırı Kont Cianonun İspan· 
yayı ziyareti sırasında siyasi ve as
keri bir ittifakın temelleri atılacak, 
daha sonra bu ittifak Berlin ile de 
yapılacaktır. Anlaşılan mihver dev
letleri İngiltere - Fransa - Rus
ya anİaşmasına İspanya ile ittifak 
ederek mukabele etmek niyetinde-

dirler. . 
Verilen haberlere bakılma, mıh

verciler, Moskovada yapılan müza
kerelerin neticesine göre hareket e• 
decektir. Bu :müzakereler müsbet 
bir mahiyet alırsa, mlhvercHer de 
İspanya ile anlaşacaklar, aksi tak
dircle bu tedbire lüzum görmiyecek
lerdlr. Fakat İspanyol efkin umu
miyesi, şimdiden bu hadise için ha
zulanmakta ve üç büyük devlet ara
amdaki sıkı fıkı dostluktan, uzun u
zachya bahsolunmaktachr. İspanya
nın böyle bir ittifaka girip girmiye
eeji henüz belli değildir. Bazı ma
hafile göre General Frankonun bir 
ademi tecavüz paktı ile iktifa etmesi 
muhtemeldir, fakat mihvercilerin 
ba kadarcıkla kanmıyacaklan ve 
General Frankoya yaptıklan yar
dımların şükranını ödetmek istiye
cekleri şüphe götürmez. Zaten onla
rın tayyarelerinl İspanyada bırak
nıalannın hikmeti de, icabında bun
lann mevcudiyetinden istifade ede
rek ispanya üzerinde istedikleri taz
yiki yapmaktır. 
İspanyanın mihvercUer için çok 

kıymetli bir müttefik olacağı mu
hakkaktır. İttifakın tahakkuku iise
rine Fransa, Almanya, İtalya ve .ta
panya anamda kalm•t olaeak v~ bu 
~ eepheye kal'fl ~edbir a~ ihti
yacını hissed.ecek_t•~: ~erçı İsp.a~~.~ 
bir harpten ~kan bir memleketin 
)'eni bir takım maceralara atılması 
Lekleames. Fakat mlhverellerin taz
yiki ve bu defa askeri ittifak baha
nesi ile İspanyaya yeniden müdaha
ltleri neticesinde böyle bir vaziyetin 
hasıl olması beklenir. 
İspanya Garbi Akdeniz havzasmın 

ağzındadır ve İspanyıanın Cebelita
:rık mevkiinl zorlaması imkan dahi
lindedir. Sonra İspanya llmanları
ııuı, adalarınm, müstemlekelerinin 
deniz ve hava üssü olarak kullanıl
:ınası, Fransa ile Şimali Afrika ara· 
•ındaki muvasalayı ihlal edebilir. Ve 
bu yüzden Akdenizde emniyetten e
ser kalmıyabilir. Fakat bütün bu ih
timaller, bugünün meselesi olmak
tan çok uzaktır. İspanya dahili har
bi, ve bu harbin müteaddit safhalan 
bütün bu meseleleri ortaya atmıı, 
her yerde bu meseleler uzun uzadı. 
Ya konuşulmuş, ve ona göre tedbir
ler düşünülmüştür. 

Gerçi İspanyollarla İtalyanlar ve 
Almanlar Cebelitarıkı zorbyabilir
ler. Fakat bu zorlamanın vereceği 
biitün neticeler, İspanyanın muha
•ırn bir İngiltere ve Fransa ile kar
tılatmasdır. Bu takdirde İspanya
bın Fas mmtakası kimilen itıal edl
br. İspanyanın üsleri de icap eden 
lllukabeleyi görür. Hulasa İspanya
llın Almanya ile italyaya iltihakı 
takdirinde Akdenizin stratejisi deji
feceji için ona ıöre mukabil tedbir
ler kararlaştınlır. 

Fakat bugün için anla!Jılan 
bir şey varsa, o da Almanya ile İtal
Yanın General Frankoya yaptıklan 
Yardımın kolay kolay ödenemlyecek 
bir yük teşkJI ettiğidir. Çünkü hpan 
Ya bu konı.şulariyle ve İngiltere ile 
de dostluğunu muhafaza ederek pek 
lla yaşıyabilir ve ittüak taahhütle
l'lnin ağırlığından kendini korur. 
Çtinkü İspanyayı uzaktan yalundan 
tehdit eden bir şey yoktur. Fakat o 
dahili harp sırasında yapılan yar
cb.nılar ve müdahaleler yok mu, İs
lJanya ıaliba onlann seyyiesinl çe
kecek, 

Samsun Belediye Büf1eıi 
Samsun (TAN) - Belediye mec

lisi, 939 bütçesini 250 bin lira ola
l'ak kabul etmiştir. Elektrik ve su 
Ribi munzam bütçeler buna dahil de
lildir. 

Barem 
Proiesinde 

Tadilat 
Yeni Tadilat 

Kanunun Tatbikini 

Kolaylaştıracak 
Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)

Bütçe Encümeni sivil memurlara a. 
it barem projesinde bazı tadiller yap 
mak lüzumuna kail olmuş ve bu ta -
dilleri tabettirerek bugün azalara 
tevzi ettirmi§tir. 

Encümenin tadil ettiği proje mad. 
deleri arasında kanunun tatbikatını 
teshil edecek esaslar vardır. 

Vazifei memureleri haricinde em
razı sariyei hayvaniye mücadelesine 
memur edilecek memurini fenniye ve 
saireye verilecek yevmiyeler hak • 
kındaki layiha ruznameye alınmıştır. 

Layiha esaslanna göre bulaşık 

hayvan hastalıklannın salgın bir hal 
de hüküm sürdüğü zamanda memu. 
riyet mıntakası haricinde hastalığı 

ortadan k'aldırmıya memur edilecek 
veterinerlere harcirah ve yevmiye. 
den ayda 60. reislere seksen lira mak 
tu ücret verilecek, asker ve jandar • 
malar da yevmiye 25 kurut alacak • 
lardır. 

ltalya Donanması 

tspanyacla Manevraya . 
Hcmrla111yor 

Roma, 15 (A.A.) - Blrinô .ıtaı.. 

yan deniz fil08u cüzütamlannın bu 
ayın 110n 10 günü ile temmuzun ilk 
10 günü içinde İspanya ve Portekiz 
sulan ile Tuncada bir cevelan yapa. 
..,nlrl ::u•1 haht>l' v~rilmektedir1. DPJ"Iİ7, kuvvetlerının normal Taa ıyetıerı 
çerçevesi içine giren ve gayesi an.. 
treman olan ~u cevelina birçok taB:.. 
telbahirler iştirak edecektir. 

Hitlerin temmuz başlangıcında 
Bremende' lO bin tonluk 5 inci kru.. 
vazörün denize indirilmesi münase. 
betile bir nutuk söylemesi muhte. 
meldir. 

Navarinde Batan 

Donanma Çıkarılıyor 
Atina, 15 (A.A.) - Maliye Neza. 

reti ile bir Fransız şirketi arasında 
1827 de Navarin deniz muharebe. 
sinde batırılan Türk • Mısır donan.. 
masınm yüzdürülmesi hususunda 
müzakereler cereyan etmektedir. 
Batan bu gemilerin yüzdürülmesi L 
le gemilerde bulunan kıymtli ma_ 

denler, harp hazinesi ve gemilerin 
kıymetli ağaçlan kurtarılmak isten. 
mektedir. Elde edilecek kazanç, E. 
len devleti ile yüzdürme işini üzeri
ne alacak Fransız şirketi arasında 
müsavi surette taksim edilecektir. 
Bu donanma, altmışı hemen tama. 
mile tahrip olunmuş seksen dokuz 
gemiden mürekkep bulunuyordu. 

Gafenl<onun ı Sırp 

Hırvat 

itilafı Ankara Ziyaretinin 
Muhtelif Akisleri Hırvatlarm Lideri 

ltilafm Yakında 

lm:ıalanacağmı Söyledi 
Belgrat, 15 (A . A.) - Yugosla -

venski Posta gazetesi, bir muhabiri -
nin Maçek ile yapmış olduğu müla -
katı neşretmektedir. 

Maçek, muhabire şöyle demiştir : 

"- Sırplarla uzlapnağa mani ol
mağa çalışan esrarengiz kuvvetler 
daha. büyük olsa idi, bu uzlaşma ge -
ne yapılacaktı. Zira, Sırp milleti, bu 
itilatı arzu ediyor. Bunun da sebebi, 
Sırp milletinin tatmin edilmiş bir 
Hırvatistanın kuvvetli bir Yugos\av. 
ya demek olduğunu bilmesidir. Bun
dan dolayı yakında bir itilif aktedi. 

Rumen Hariciye Ntuın Galenko 8Gf1Jelıüimizle beraber leceği tahmin olunmaktadır." 
d t 'ği b" Varşova, 15 (A. A.) - Yugoslav. 

'
""•taraf\ l incidP.) 1 sanüdü) başlığı altın a neşre tı ır 
•""'j Halk t t k n ya elçisi Vulkeevic, Atinadaki vazi • mnşterek mukadderatları, arala • başmakalesinde, an an ~n ı o - fesi başına gitmek üzere Varşovayı 

nnda, Balkan Antantı ile temhir seyinin son i~~im~ı~danben,. g~;~ terketmeden evvel Pat ajansının bir 
edilmiş olan kardeş tesanüdünü dört ~yın tarı çesını yapıya. v - muhabirine beyanatta bulunarak de. 
sağlamlaştırmıştır. Entemasyo • yor kı: .. . miştir ki: 

nal hadiseler, Romanya ve Türki. "Bu dort ay, umumi Harptenberı, " Fikri ve ırki bir alaka ile yek -
yeyi, ayni hareket hattı üzerinde geçen devreler içinde, siyasi tahavvül diğerine merbut olan milletlerimiz, 
bulmuştur. Bu hat, sulbü muhafa. ler ile arazi değişmeleri bakımından istikrar ve sulhün birer amilidirler. 
za gayretleri ve istildil ve mülki en zenginidir.,, Bu sebepten dolayı her iki memleke-
tamamiyeti müdafaa azmi hattı • Çekoslovakyanın parçaıanması ve tin sıkı bir teması idame etmeleri 

dır. Arnavutlukta bir himaye idaresi te- menfaatleri iktizasındandır." 
l§te, bu sebeplerden dolayıdır ki, sis olunması Tuna ve Balkanlar mü. Belgrat ile Varşova arasındaki 

Gafenkonun Türkiyeyi ziyaretinin e- vazenesini deği§tirmiş ve ayni za • yeni havai hattın küşat resmi vapıl. 
hemıniyeti pek büyüktür ve iki mem- manda Fransa ve İngilterenin siya • mıştır. MI 
leket efkinnın hissiyatı, Türk - Ru- setleri ile mihver devletlerinin siya. 

men tesanüdünün kıymeti hakkında •ııeri üzerinde de derin tesirler yap Yunanlıfanda Yem• 
iki milletin itimadının yeni bir teyi- mııtır. Bu dejifiklikler Balkan An • 

dini tefkil eder.,, tantmın siyaseti üzerinde tesir yap. Bahri •ezncthlar 
Gazete, bundan sonra, Gafenkonun maktan da bili kalamazdı. ltalyanın 1 ' ':I 

Atinayı ziyaretini bahis mevzuu ey- Balkanlara ayak basması , Yunanis -
Iemekte ve bu bahiste de şöyle de· 
me.K1ecur: 

Atina ziyareti laalrlnntla 
mütalealar 

"Yine ayni hissiyatl&dır ki, Atına
da Gafenkoyu karşılamak: için hara
retli hazırlıklar yapılıyor. Balkan an
tantının bütün diğer devletleri gibi, 
Yunanistan da, enerjik bir devlet re
isinin hakim idaresi altıda, yeni yeni 
kalkınma ve terakki merhaleleri kay
deylemektedir. Balkan antaııtını do
ğuran Atina paktının diğer &kitleri 
gibi, Yunanistan da, bütün gayretle
rini, Balkanlar mıntakasında sulhüp 
ve antantın muhafazası e<Jerine tah
sis etmektedir.,, 

Gazete nihayet, Gafenkonun Anka
rada radyo ile neşredilen menjına' 

temas ederek başmakalesini şöyle bi
tirmektedir: 

"Gafenkonun Türk milletine hita
ben söylediği sözler, kendi Hariciye 
Nazırını Romanyanın Balkan millet
leri ile dostluk ve sulh arzularının 
habercısi telakki eden bütün Rumen 
milletinin hissiyatına tercüman ol
mu§tur.,, 

Vniuersal'ın mütaleaa 
Universul gazetesi de, (Balkan te-

+n- ~·• :O.o-... ..,.;ranıı>. hudut\cnı ü.c.erl.n 

de yeni vaziyetler ihdas etmiştir. 
Romanyaya gelince, şimal hudut. 

lannm ötesinde arazi vaziyetleri de. 
ğişmiş, Macar ve Bulgar tadilciliği 
artmış, kendisi İngilterenin tek ta • 
raflı garantisini kabul etmiş, Alman. 
ya ile olan münasebetlerinde esaslı 

iyileşmeler vukua gelmiştir. Yuna • 
nistan da İngilterenin tek taraflı ga. 

rantisini almıştır. 

Türkiye be İngiltere ile karşı· 

lıklı yardım anlaşması akdetmiş, 
Sovyetler Birlifl ile doirudan 
doiruya temaslannı yenlle9tlrmiş 
ve Fransa ile faal müzakerelere 
başlanıııtır. Balkan Antantına 
mensup her memleket, önünde 
bulundufu yeni meselelere karşı 
koymak mecburiyetini görmüş
tür. 

Bunun üzerine, Atina paktı ile 

tesbit edilen Balkan Antantı siyase

ti üzerinde tesiri meselesi ortaya 

konmuştur. Bütün Balkan devletleri, 

kuvvetlerinin, birlikte ve mü§terek 
Balkan menfaatlerini kollektif su
rette müdafaa azminde tecemmü et
tiğini anlamıştır. 

Tesis Ediliyor 
Atina 15 (A.A.) - Dün Salamin 

civannda Skaramanrucfa, kralın, 
Btikreşten yeni dönen veliahdin, ba§ 
vekil Metaksasın, birçok nazırlann 
ve yüksek generallerin huzuru ile, 
harp gemileri için yapılmakta olan 
tezgahların mekanik ilk tesisatının 
küşat merasimi yapılmıştır. 

Bahriye Genel Kurmay Başkanı 
Amiral Sakellariyu, bir nutuk söy. 
liyerek, otuz senedenberı düşünülen 
fakat şimdiye kadar yapılmıyan hir 
işi başardığından doluyı Metaksas 
hükumetine teşekkür etmiştir. 

Şimal Devletleri 
Toplanıyorlar 

Stokholm, 15 (A.A.) - İsveç hü. 
kumetinin daveti üzerine İsveç, Da.. 
nimarka, Norveç ve Fenlandiya'nın 
600 mümessili, münakalAtın emni. 
yetini temin maksadile miızakere
lerde bulunmak uzere Stokholmda 
toplanmı§lardır. 

Dört devletin münakalat nazırla.. 

n, bu toplantıda hazır bulunmuslar. 
dır. 
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f"lfK 
lıten Çakan 
Adam! 

Yazan: B. FELEK 

B ir kaç gün evvel Galatada, tiL 
nel kapısı civannda bir per • 

deciden bir iki bronz perde çubufu 
ile bar kaç ta halka alıyordum. 

Satıcı bir garip adamdı. Bana 
muttasıl sattığı çubuğun halis pirinç 
olduğunu söylüyor ve: 

- Altın nasıl öyledir. Bıktın mi 

sat. Kırıldı, çarpıldı mı ayağında çiğ. 

ne yine leblebiciye verirsin! Diye ma 
hnı övüyordu. 

Zaten övse de övmese de alacak
tım, yalnız bir tanesi uzunca olan 
bronz çubui1Jn üzerine dizilecek hal. 
kalann adedi üzerinde ittifak edeme. 
dik. O, otuz tane dedi, ben kırk iki. 

Biraz da alaycı bir Ermeni olan 
satıcı: 

- Neden kırk değil de kırk iki? 
Diye gülümıriyerek sordu. Ben de: 

- Perdenin kırmalan var. Her 
birine bir halka lazım! Dedim. 

- Aferim be! Sen işten çakoor • 
sun! 

Diyerek takdir etti. Ben de ke • 
mali tevazula: 

- Teşekkür ederim, teveccühü • 
nüze! Dedim. 

İçerledim sandı, teminat vermek 
istedi: 

- Yook, şaka demoorum. Bilir• 
sin! Öyle adamlar var ki ben Tarab. 
ya derim o kurabiye anlar. Hani a. 
damın boğazını sıkacağım gelir! Li
kin ne yaparsın ki müşteridir. Kova. 
mazsın, savamazsm! Ama senin cibi. 
sini nerede bulayım! 

Tekrar tetekkür ettim. 

* Postahane civarında yeni mari • 
fetler satıyorlar. 'Oç dört tane beyaz 
karton üzerine sıra ile basılmış bir 
takım rakamlar. Ben pek yakından 
tetkik etmedim. Ne şekilde olursa ol. 
sun ltöyle sokakta kalabalık toplayıp 
satış yapanlardan gözüm yılmıftır 

Pariste •tlcni bunlardan birisi bir al. 
datış aldatmıştı ki: acısı bili yüre • 
ğimdedir. Onwa için sokulmam. Li 
kin bunlann içlerinde enteresaa liı 
edenler vardır, ben onları dinlerim 
Lif edip te mücevher yumurtlamaz 
fakat sabahtan akşama kadar konu 
şur da hepsi bir incir çekirdefi dol • 
durmaz. İşte onların bu hünerlerinJ 
takdirle görürüm. 

Bunlardan birisi dün dedifim 
kartları satıyordu: 

- Oturduğun evin numarası, ce. 
bindeki para, kaç yaşındasın? Hep. 
sini biliyor. Amerikadan geldi! 

Diye bağırıyordu. Yaş lifı olunca 
meraklılar içindeki kadınlar biraz 
seyrekleştiler. Erbkler istiflerini 
bozmadı. Bu arada birisi bir şey siy. 
ledi, herif cevap verdi. O yine ısrar 
etti. Galiba esasta anlaşamadılar ki; 
satıcı: 

- Ben sana ne desem boş, sen da. 
rillfilnun mektebinin son sınıfında • 
yım diyorsun! Artık bana lif df19 • 
mez. Sen bana malumat vermezsen, 
ben kvametle mi senin yapnı bile • 
yim? 

Ve etrafına dönerek: 
- Değil mi ama! Dedi, herkes; hu 

hakikati taıdik etmemek için önüne 
baktı ve o yüksek sesle devam etti: 

HADiSELERiN iÇYÜZÜ 
- Bir adam azıcık çakmalı! Bu. 

nun burası falcı dükkanı dejil! Ei • 
lencelik kiğıt satıyoruz. Diye söy • 
lendi durdu. Ve münakaşayı mucip 
olan adam çekildikten sonra tla: • 

• 

• 

fnailtere Danzig meselesinin bir Cila bll§1na bir beli 
çıkaraeetmdan korkuyor. Onun için bu meselenin 
sulhftl halU için el altından faaliyette bulunmaktan 
geri durmuyor. Moskovaya gönderilen Mr. Strang bu 
vazifeye tayin edilmeden evvel Vareovada bu itle 
meşıuI bulunuyordu. 

• 
1,..-iltereniın el alhntlan idare ettifi ilrinci te,eb-
büü ltalya ile Fr,,,...,.ın arcuım bulnuılıhr. 
FratUtıya, CibutiJe ltalyaya •erbat bir liman 
verme.ini tt11Jnye etmektedir. lnwilterenin Roma 
Sefiri de mütemoıliyen faaliyet halindedir. 
Falrat Sooye1 -1,..Uu an1,,,,,._. ima edilir edil
mez Almanya, FrtınN ile alrJetti.fi anltlfmtı)'I, 
ltalya da lngilu Alıtleniz anltlfmannı reddet
miye hıuırltınmalıtatlır. 

* lugiltere, 'bir dünya sulh konferansı için hanrlıklan. 
na, ve diler devletlerle olan temasına devam etmek. 
tedir. Geçen Kiln İnl(ilia Hariciye Nazırı, Avam Ka. 

• 

• 

ınarasmda totaliter devletlerle ihtlllflan sulhen hal • 
lebnefe huır olduklarını söylemlf, ve Almanyaya 
müstemleke vermeie de razı olduklannı bil.tinniıtir. 
Bitlerin pek yakında Milnlhte bir nutuk söyliyerek, 
bu husustaki hilaııü niyetin bir emaresi olmak üzeq 
cv\·elA müstemlekelerüı kendisine kayıtsız prtaız la. 
desini istiyaceif haber verilmektedir. 

J(.. 

Bulgar· Kralı Borü'in Aluto. i~nJe Lontlrayı 
ziyaret etmelr iatediği bildiriliYor. Yanan Kralı
nın da Lontlrayı ziyaret etmai muhtemeldir. Bul
•"" Kralının bu ziyaretine biiyiilr bir ehemmiyet 
ueril.iYor. 

• 
Amıanlar, Slovakyada çıkan hadiselerden istifade e. 
derek, burasını askeri lual altıaa alacak, Polonya hu. 
dudunu tahkim edecektir, Slovakyanın bir kısmım da, 
nüJıvere ıirme&i şarüle, Macaristana verecektir. On. 
dan sonra da Macarfann metalibini terviç etmek ıu. 
retile Romanyayı tehdit edet'ektir. 

- Yahu! Neler var be! HandiyM 
adam ne zaman ölecefini de benden 
öirenecek! 

Diye ilave etti. 
Hak verdim. Çoğumuz bu sabchUll 

ıikiyet ettiği meraklı gibiyiz. Niha. 
yet bir hesap oyuncağı satandan ke. 
ramet bekler, bilmediğimiz ve bile • 
miyecejimiz şeyleri ondan öiren • 
mek isteriz. Halbu ki ~msiyeden ça. 
dır vazifesi beklemek ne kadar abes 
ise ihatası ve cevap verme kudreti 
bir avuçtan daha geniş olnuyan böy. 
lelerincl'en keramet beklemek te o 
derece yersizdir. 

Bulanıkta Fldanhk Asıldı 
Bulanık, (TAN) - Belediye, 26 

dekar genişliğinde bir fidanlık tesi
sine karar vermiştir. Şımdilik on de
kar yere, vilayetten gönderilen to
humlar ekilmiştir. Bu munasebet1e 
yapılan merasimde ilçebay ve kala
balık bir halk kütlesi bulunmuştur. 
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Atıahkeriıelerde Bu Baba Katil midir? ' RADYO 

~çlıID~ -Vıe Sefaletin 
fiırsızlığa Sevkettiği 

Bir Kadın Mahkemede 

Vagon Basamağı 
Üstünde Rakı 
içiyormuş 

Tophanede oturan Mahmut ismin
de 70 yaşında ihtiyar bir adam ev
velki gün içerek gençliğini hatırla

mak ve dertlerini unutmak istemiş. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon 
Radyosu Ankara 
Dalga Uzunluğu 

Postaları 

Radyosu 

ı639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes 20 Kw. 

Cuma, 16. 6. 1939 

Okugucularımızın 
Verdikleri Cevapları 

Neşrediyoruz: 
12.30 Program. 12.35 Türk müziği -

zımdı. Bu h:ıreketi, çektiği vicd:ın aza- ' Pl. 13 Memleket saat avan, ajans ve me
bından kurtulmnk için değil, karşılaştığı tcorolojl hnberleri. 13.15 - 14 Ml\zlk 
zorluklardan dolayı yapmıştır. Çünkü bu (Kansık program - Pl.) 

Meşhut suçlara bakan Sultanah-ı rakoluna telefon ederek satılmıya Fazla parası olmadığı için meyhane
met sulh üçüncü ceza mahkemesi, arzedilmesi muhtemel olan fotoğraf ye gidememiş. Uzun ve nk sakalını 
dün açlık ve s?falet dolayısile çal - makinesinin evsahnı bildirirken bir herkesin kınayacağından da şüphelen 
mıya mecbur olduğu bir fotoğraf ma- taraftan da Abidini ilmühaber yap- miş ve bir şişe rakı aldıktan sonra 
kinesinin yüksek krymetli olduğunu tırdığı karakola göndermıştir. Sirkeci ganna gelmiş. Rıhtımda du
anlayıncn nedamet duyan ve sahibi- Hikmet ilmuhaberini yaptırdıktan ran vagonlardan birısinin basamağı
ne iade etmiye hazırlanan Hikmet sonra doğru Kapalıçarşıya gitmiş ve na oturmuş. Bir basamağı da kendi
isminde genç bir kadının duruşma- kend~ semtinde oturan Mehmet is- sine masa yapmış. Hıyarını doğra -
smı yaptı. Hikmet, Karngümrükte o- mind? bir tellaJı bulnrak makineyi 

1 
mış, dotnatcsleri kesmiş. Denize kar

turan 22 yaşlarında genç bir kadın- vermış: . şı yavaş yavaş içmiye başlamış. Ka
dtr. Kocasile boşanmak için seneler- - Ben bunu evden getirdim. Aç l dehler ıırtınca Mahmut coşmuş, eski 
denberi mahkemelerde uğraşıyorlar- kaldık. Sııtacağız, demiş. Mehmet dervişler gibi Allah Allah, diye ba
mış. Kendisi fakirdir. Adli müzahe- makineyi alm1ş, çarşıda bu gibi şey- ğırmıya başlamış. Bu bekçinin na _ 
retle bir avukat tutmak için müdc.lci- leri alan Celale götürmüş. Halbuki, zarı dikkatini celbetmiş. Polis onu 
umumiliğe müracaat etmiş, alakadar- Celiıl tellal Mehmede vaziyeti anlat- karakola götürmüş. Orada yüksek 
lar kendisinden iki fotoğraf istemiş- madan makineye 25 lıra kıymet ver- sesle eski zıkrini tekrarlamış. Polis, 
ler. Fakat Hikmetin fotetğraf çıkarta- miş. Paznrhkla 30 liraya çıkmış. Hik- bunu fazla sarhoş olma suçile meş
cak parası yoktur. Komşularından met, Mehmedin diikkanında bekliyor hut suçlar müddeiumumiliğine ver-
20 kuruş borç almış, Karagüınrükte muş. Mehmet ona gelmiş, makinenin miştir. Sultanahmet sulh üçüncü cc
fotoğrafçı Abidinin dükkanında res- bulduğu fiyatı söyleyince Hikmet za hakimi sorgusunu yaptı. Ihtiyar 
mini çektirmiş. Abidin karanlık oda- müthiş bir nedamet hissetmiş: suclu: 
da fotoğrafı hazırlarken Hikmet is- - Artık satmıyacağım. Onu götii- ı :__ Ben bin bir felaket görmüş bir 
kemlenin üstünde duran 30 lira kıy- rüp iade edeceğim. Ben onu bir kaç j adamım. Bu yaşımda hayatımı ça _ 
metindeki bir fotoğraf makinesini ya- liralık ~ir .şey san.mıştım: .Halbuki, lışarak kazanmıya mecburum. Husu
vaşça almış, mantosunun içine sar- kıymetlı bır ~ey~nış, dem.ıştır. . ı si .dertlerim var. Hakıyı eskiden gam 
mıştır. Abidin fotoğrafları vermiş, Sen~erd.cnberı .otuz lırayı bır a-, defetmek için içerdik. Bu imam su
Hikmet te oradan ayrılmış. Bir iki rnda ~ormıyen Hı~met ~~yduğu ne- , yundan medet umdum. Derdimi unut 
saat sonra Abidinin arkadaşlarından dametı yerin~ getırme~ uzere hazır-ı mak için bir 22.5 luk içtim. Artık ta
birisi, kendisinden bu fotoğraf maki- lnnırken, polısler gelmışler, onu ya- hammülüm kalmamıs kafama dokun 
nesini istemiş, o aramış, fakat bula- kalıyarak meşhut suçlar mahkemesi- du. Büsbütün dertle;lmi debrettirdi. 
mayınca, evde unutmuş olması hatı- ne vcnnişlerdir. Allah diye bağırdım divordu. 
rına gelmiş, eve koşmuş, orada yok.. Suçlu hakimin suallerine ağlrya - ' ~ 

Hakim, sarhoşluğun rezalet çıkar-
Düşünüyormuş, çırağı demiş ki: rak, sıkılarak cevap veriyordu. Hal 

- Usta deminki kadın mantosunu ve tavırlarından hırsızlığı şiddetli tacak derecede olmadığına karar ver-
. • ·· bir ihtiyacın tazyiki altında yaptığı di ve beraet ettirdi. koluna almadı. Paket gıbı sarıp go - _ 

türdü. Her kadın mantosunu koluna anlaşılıyordu. Hakim şahitleri dir.le
di. Suçunu sabit gördü. Kendisine 6 

alır. Ben bundan şüphe ediyorum. ay hapis cezası verdi. Fakat nedamet 
Abidin bu tahmini yerinde bulmuş edişini ve çaldığı makineyi iadeye 

ve çıkarttığı fotoğraftan bir kopye hazırlanışını nazarı itibara aldı. Ce
daha yaparak hemen polise müracaat zasını bir ay on ıtüne indirdi ve tecil 
etmiştir. Polis derhal Kapalıçarşı ka- etti. 

Bir Baba ve 
Kardeş Katili 
Mahkemede 
Dün ağır ceza mahkemesinde ge

çen sene Kuruçeşmede babası Hacı 
Şevketle kardeşini öldüren Zekinin 
muhakemesine devam edildi. Zeki 
geçen celsede: 

- Arnavutköyünde bulunan ve is
mini iyi bilmediğim bir polis hadise 
zamanında evde bulunmuştur. Eski 
memurların fotoğraflarını görsem, 
bunu tanırım, demiş ve bir de mek
tup getireceğini söylemiştir. 

Mahkeme Arnavutköyünden 11 po
lisin fotoğraflarını getirtmişti. Onlar 
Zekiye gösterildi. Zeki: 

- Bunlar, değildir, dedi ve arka
sına dönerek gözi.ınü dinleyiciler ii
zerinde gezdirdi: 

- Bay hakim, dedi. lşte o polis, 
buradadır. 

Reis, bu dinleyiciyi şahit mevkii
ne çağırdı. Bu Emniyet ikinci şube 
besinci kısım komiser muavinlerin
dc~ Ihsnndı. Bildiklerini şöyle an
lattı: 

-- O gün kapının önünde kalaba
lık gördüm. içeri girdim. Daha evvel 
polisler gelmiş, Zekinin ellerini bag
lamışlar. Evde tabanca arıyorlardt. 

Zeki annesine: 
- Annecığim üzülme, diyordu. O 

sırada kardeşi Sıddıkı da orada gör
düm. 

Zeki: 

Kanalizasyon 
ve Havagazı 
Alel}hine Dava 
Asliye ikinci hukuk mahkemesi 

dün kanalizasyon ve hava gazı şir

ketleri aleyhine açılan bir tazminat 
davasına başladı. Davacılar Cihangir
de Karadut sokağında 19 numaralı 
1''\ıatbey apartmanının alt katında o
turan Emine ve Kazım isminde iki 
kardeşlerdir. Kendilerini mahkeme
de avukatları temsil ediyor ve her i
ki şirketten 20 bin lira tazrrtinat is
tiyordu. Bu davayı icap ettiren ha
dise şudur: 

Kanalizasyon şirketi 936 yılı teş

rinievvelinde Karadut sokağında ka
nal açmış, bu sırada ve bir gece ha
va gazı boru1arından sızan buharla 
Emine ve Kazımla babaları Mustafa 
zehirlenmişler. Beyoğlu zükur hasta
nesine kaldırılmışlar. l\Iustafa ölmüş, 
çocukları uzun bir tedaviden sonra 
kurtulmuşlardır. Suçlu vaziyetinde 
bulunan her iki şirket te hava gazı 
borularını biz patlatmadık, diyorlar
dı. Mahkeme o vakit zabıtaca yapı
lan tahkikat evrakının getirtilmesine 
ve zehirlenenlerin hastaneye kaldı
rıldıktan sonra tedavi vaziyetlerinin 
sorulmasına karar verdi. Muhakeme
yi talik etti. 

Karı Kocayı 

Vuran Ayşe 

Bir Otomobil Kazası 
Muhakemesi 

Dün ağır ceza mahkemesinde ge
çen sene Maslak yolunda kullandığı 
otomobille birini çiğniyerek öliimüne 
sebep olan şoför Edibin muha'kemc
sine devam edildi. Müddeiumumi id
diasını soyıeaı. ~nu vuıtuı; nu"""'""''" 
Profesör Burhanettin ile fen memu
ru Yakubun hadise hakkında ver -
dikleri raporları karşılaştırdı. Bur
hancttinin ifadesinde katiyet olme.
dığı halde Yakubun ön frenlerin da
ha evvel ç1karılmış olmasını şayanı 

tetkik bulduğunu ve ikisinin mahke
mede yüileştiri1erek tahkikatın te
kemmülü lfızım geldiğini ve bunu is
tediği halde mahkeme reddettiği için 
suçlu hakkında beraat kararı veril
mesini istedi. Bundan sonra reis, suç
luyo sordu: 

- Şimdi otomobil nerededir? 

Suçlu: 
- Tamir edildi°ve satıldı cevab·nı 

verdi. Suçlunun avukatı müdafaasını 

yapması için müsaade istedi. Muha

keme 13 temmuzn talik edildi. 

Eminönü Halkevinin 

Bedava Hasta 

Muayenesi Günleri 
EmlnönU Halkcvlndcn: 
Evimizden gönderilecek muhtaç has-

taları parasız muayene ve tedaviyi kabul 
eden sayın doktorlanmızm isim, lhtısas 

ve günleri esağıda gösterilmiştir. Bu dok
torlanmızdım herhangi birine muayene 
ve tedavi olmak arzu eden hastalar Ev 
Bürosundan pusula nlarnk gldehll<>Cek
lerdır. Bu hususu sayın halkımıza lltın 
ederk('n E\"lmizden kıymetli yar·l mlnrını 
esirgemlyen değerli doktorlarımıza alenen 
teşekkürü bir borç bllırlz. 

DUnyayo gelmek iradesinden mahrum 
ve kendisinin sebep olnmııdığı b1r doğus 
hatasında çocuğun ne tesiri olabilir? 

Se!nlctlcrlnl miiı;:ıhcdc cdemediq!Miz 
aileler çoktur. Fakat bu vaziyete iı;ynn 

etmeleri hiç te tabii dC'ğıldir. 
Iztıraplara nihayet vermek maks~dıle 

hayata nihayet vermek şahsiyet" ynı:ı•lacnic 
hiirmetsiz.liğln en büyiığUdür. Çiinkü sıı

ğır, kör, dilsız olanlnrdan havatın bizzat 
yaşanmağa değer bir kıymet olduğunu öğ
renmek milmkündür. 

Bu hali U'ımlm cdeHm: 
Herkes bir malı'.ılü - çocuğu dn olsa - öl

dürebilir, sonra da "Iztırnplarına nihayet 
vermek için öldürdüm" şeklinde bir mü
dnfao yapabilir. Şu halde insanlık, şefkat. 
vazife duygusu olanuyncaktır. 

Hüküm: Şuurun - bati bir tehevvür 
mahsuıa olarak - mantıksız bir tesel<:ill 
içinde yaptığı fonkıdyondan bir cinnyct 
lı:ıliyebllmck cinneti sabit J.?Öriilmüyorsa 
en ağır eczalarla bu babn bir katil gibi 

tecziye edjlmelidir. 
Llıe Matematik Ö§retmcnl 

K. Asal 

• 
Çocu~ıınu öldüren babanın. cüriim esa

sını tetkik ve t"hllldeıı evvel bu bnbanın 
ne gibi bir 11craltl hayalive dahilinde hu 
cıirmO işled 1ğinl gö,,önünde tutmnk daha 
doih-u bir hnrekC't olsa gerektir. 

Evveliı bu babnnın düc;ar olduı!u lçtimııt 
zaruret ve nhH\ki durumundan önce akli, 
asabi ve ruhi hal~tının ne merkezde bu
lunduğunu bilmek Utzım. 

Bence bir cinayetin içtimaiyat ve nhlfı.k 
knidelerine - herhangi bir şekilde olursn 
olsun - giremlycceğlnl kabulden sonra ln
eelenme$İ l~zım g<'len sıhhi csb:ıp mey
dana gelir. Ekseriya: Glirünilrde müvaze
neJ akllveden mahrum olmsıdığı kananllnl 
veren bir kimsenin çok defnlar ruh ve 0-
s.'lp bozukluğuna düç:ır oldu~u görillmC'k
tedir. Acaba; bu bııbn d:ı herhangi bir akıl 
ve sinir h:ıstıılığına miiptela mıdır? nu 
nokta tavazzuh ettikten sonra ruhi haliltın 
tetkiki icap eder. Ne gibi bir hassasiyeti 
ruhiyenin tahtı tesirinde acaba bu ctirüm 
işlenmiştir? Fartı teessür. vilcudün gev
şemesini ve sinirlerin bozulmasını hazır-
~1i'te\fh hğh M'iroaY'v~ sfn~TThlryôrt.'filCblr 
şey dOşünOlmiyerek yalnız "yapılmış ol
mak için., sabit bir kanaatle yapıldığı r.ö
riilü;-, bu da bir ruhun hastalığı mecclesl
dlr. Blnııenolevh dlmağl ve aıı.'lbl olmak
tan ziyade ruhi bir bezginliğin ve ezgin
liğin trhtı tesirindC' yapılmış olduğu ka
naatine daha ziyade ynkla$ılan bu cür
mün tayini hakikati fcin hukt1'(~ınaııandan 
evvel psikologların tetkik ve tahlil etmP\e
Tinin - Ve ne gibi ruhi bir marnzın sevk 
ve flcaotile bu cürmün Mendrğini - on
ların bil.,llerine bırakılmaklıl{ın daha doğ
ru ve salim bir hareket olacağı kananthı
deylm. 

Akli \'C asabi olmnchfı CE'rE'yan eden ve
kayiin yazılış tnnından anlaşılan bu vnka
nın ruhi ne gibi bir 1anf ve ihtlUlca istinat 
ettiğini ylne o ilimi nıh miitehassıı;hn 

tarııfından y:ıpılncnk tahlil ve tetkikten 
!'lonra alınacak nC'ticcye göre bir hlikünı 
vermek Uiz.ım gelir. 
Eğer b\1 cOr!lm; şefkat ve fl'erhıımet his

leri altında sııklanan zalim bir hıkkınlı~ın 
lesirile islenmiş is<' bir cinayet olduğunıfa 
<;Üphe bırakmaz. O zaman da kanunun. 
insani ve içtimai durumlarına temas edC'r 
ki dininin C?Örece •I ceza hlrbir tereddiit 
ve teemmüle muhtaç olmaksızın "id:ım,, 
olur. 

fcnlkapı Hlıardlbl ıokak 

HUmsah Berkan 

• 
Tedavisi J!nVTİ kabil bir h:ıı:tnlığa tutu-

larnk gerek kı>ndlsini ve r.erekse ebevey
nini birçok SC'nC'l<'rd,..nhcri nı>se v!'! yaşn
mak zevkinden mnhrum eden tııhammiil 
edilmez bir lztırap ve azab:ı mahköm oğ
lunun sC'lAmetlnl hayatına hitıım verm('ktc 
bulan pedC'rl sırf insani ve \•icdant bir va
zife ifa etmek emclllc cinayeti işlediği fik
rinde bulunmuştur. 

Maddi ve manevi tnzvlkkr altında 1t~

lan bu baba ile nlclfıdc bir cnnl hakkınd'1 
verilen kıırarın ayni olnmıyncnğı tablld r 

Ted:wisl gayri kabil \•ev:ıhut yüzde bir 
ihtimali mevcut oltın b:ızı hn~t:ılıkların 

muztııriplcrinin ayni fıkıbcte d{işeceklerl 

nkla gelmrz mi" 

hareket onu munzzap olmaktan kurtarmış 19 Program. 10,05 Miizlk CUvertil!" -
değildir. Bu çocuğu öldüren bir lıaba ol- Pl.) 10,15 Türk müziği (İnce <ı:ır hevc:!} 
mayıp tn yabancı olsaydı o uıman b('l\d 20 Memleket saat ayan. n1ans Vt' m .. +e
beraet karon verilirdi. (Baba olduğu için oroloii h:ıbe,,.lerl. 20. 15 Neşeli pll\klar -
asla) bundan ötürudür ki ben bu odama R. 20.20 Türk müziği· 1 - $e\'kl Hey 
katildir diyorum. Uşşak şarkı - Gillnıra nazar kıL 2 -

Esklfehlr, GOiiük mahııllcsl Avı:ar T:ınburl Faize - Uş53k şarkı - Nid11 
sokak No. 36 da lbrahlm nakndesln. 3 - SemsetUn Zir - U55'l~ 

~, ........................ , ...... ~ ...... , , .................. , .... ~ 
' ASKERLiK iŞLERi ~ ' ' ............ ..... ..... ' ....... " ..... ,......,...... ...... ~ 

Şube~ıe Davet 
Bctlktaı Askerlik Şubesinden: 

Beşiktaş Askerlık şubesinde kayıtlı 

topçu yedek subay Tevfik oıtlu CeU'ılet
tinın nede şubeye müracaatı lllın olunur. 

Elekt rik Müdürlüğüne 
Yapılabilecek Pulsuz 

Müracaatlar 

şnrkı - Şu salkım söilüdün nl+ı d-ılrr-:. 
4 - Uşşak türkO - Sövleyln g{lnec:r. 
5 - Şehnaz peşrevi. 6 Nazırı -..5ehnaz 
nl!ır "em al- Didem r.ıznne n:ıru. '1 -
Dellal zade - Şehnaz şarkı - 'Etmc1ın 
bir llizha ihya. 8 - Santur taksim!. 9 -
Şemsettin Ziya - Sehnaz şarkı - fte'Tl 
aldandım hC'm aldattım. 10 - Rt>hmi 
- Şehnaz şarkı - Ey dflberl tsvebn. 21 
Konuşma. 21.15 Müzik CRadyr. Orkestra• 
sı - Şef : Hasan Fertd Alnıır' 1 - M. 
Glinkn - Ruslan ve Ludmllle U\'ertnrll, 
2 - Claude Debussy - L' aprh' - m'dJ 
d'un faune, 3 - A. Borodin - Asya ç'Sl
lerlnde, 4 - N. Rlmsky - Korsak·:ıw, 

DOn Elektrik lılcrl Umum 
§Undcn şu mektupları aldık: 

MüdürlD- Cııpprfcclo espagnol. 22.15 Konuşma. 22,:JIJ 
Müz.ik (Şen şarkılar, Kabare ve sahe -

7-6-3!) tarihli gazetenizin ''Felek,, so
lununda "Arzuhalli müşteri., scrHlvhasl
le intişar eden yazının idaremizle teması 
olan kısmınn cevaptır. 

İstanbul Elektrik Şirketi imtiyazlı te
sisatının satın alınmasına dnlr olup 9 
Temmuz 1938 tarihli ve 3955 snyılı T. C. 
Resmi Gazetede intişar eden ve 22 Ha-
7Jran 1938 tarihinde kabul edilCJ\ 3480 
sayılı K:ınunun 17 inci maddesine göre 
elektrik cereyanının açılması, kesilmesi 
veya arıza hakkında aboneler tarafından 
Umum MtidürlOl(e yapılacak müracaat
lar yazı ile olduğu takdirde dnmga res
minden muaftır. 

Keyfiyeti snygılıırımla bildiririm. 
* 7-5-39 tarihli Gazetenizin "Günün 

Meseleleri,, ~ütununda "Devlet Dairesi 
İş Dııircsi,, serllh·hasile lntişnr eden yazı
nın İdaremiz.le t('ması olan kısmına ce
\•aptır. 

İstnnbul Elektrik Şirketi lmtiyaz.lı tc
stsntının satın alınmımnn dair olup 9-
7--38 tarihli ve 3955 sayılı T. C. Resmi 
Gazetede intişar eden ve 22-6--38 tarl-
14 Uncü maddesine göre idarPmlz. eş~~ 
ve müesscsat ile münasebetlerinde husu
st müesseseler ahkAm ve kaidelerine tA
bidirler. 

Keyfiyeti snygılanmla blldlrlrlm. 

NİŞAN MERASİMİ - Elektrik 
mühendislerinden Bay Rahmi Altıok 
ile Bayan Terran Akbulutun nişan 
merasimi dün gece Beşiktaşta inşaat 
müteahhidi Hamdi Halidin evinde 
akraba ve dostları 
dilmiştir. 

arasında icra e-

Pi.) 23 Son ajans haberleri, rlraat, 0 s• 
ham, tahvill'ıt, kambiyo - nukut borımsı 
(fivat). 23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55 - 24 Yarınki pro~am. 

MEVLOT 
Devlet Limanları İşletme Umum 

Müdürlüğü hukuk müşaviri Esat 
Çorgun'un oğlu Galatasarny Lisesi 
talebesinden Hadi Çorgun'un istira
hati ruhu için yarınki Cumartesi gü .. 
nü öğle namazından sonra Beyoğ-
1 unda Ağacamiinde bir Mevlut oku~ 
tulacaktır. 

Merhumun arkadaşları ve aile 
dostlariyle arzu edenlerin teşrifleri 
rica olunur. 

Temmuz 1939 23 

TÜRK GÜNÜ 
D-kütfamağ~ 'hazırlanıyor ... 

N A T T A 

NEW YORK 
Sergisine ve hu büyük güne 

yet itecek olan seyahatlar 
tertip etmiştir. 

5 TEMMUZ KAFiLESi : 
Simplonla Paris 

Paristc 7 Gün otel ve yemek 
Quecn Marry'de Kamara ve Yemek 

.. ~ ~ ~ L Ü T . . . Newyork'un en muhteşem oteli 
Acıklı olumu ıle kendısını seven- Barbizona Plaza'da 16 gün ikamet 

leri dilhun eden Emine Santurun N d' ·ı H ' det 
uh "th f ecı·1 k ·· 18 Ha 1 orman ıe ı e avre a av r una ı a ı me uzere - . . . . 
· p ·· ·· t ·· t Teşviki 1 Ayrıca cep parası temın edılmiştır. 

zıran azar gunu saa uç e -ı· .. 
yede Teşvikiye Sağlıkevi ittisalinde 40 Gun 40 Gece 
doktor İbrahim Günerin hanesinde 

1 
Kayıtlar Kapanıyor ncele ediniz 

kıraat edilecek Mevlılda akraba ve N A T T A 
ehibba ve arkadaşlarının teşrifleri 

Galatasaray Tel. 44914 rica olunur. 

m 
Yarın Akıam 

TURAN T iya trosunda 
San'atkôr NA Ş 1 T 

ÖZCAN ve 
ERTUGRUL SADi TEK 

Birlikte 
KARILA RININ EMRiNDE 

Vod\•ll 3 Perde, Okuyucu AYSEL, VDryete, Dueto, So' 
Fiatlarda zam yoktur. Tel: 22127 

Harp Okulu Komutanhğından : 
Bu sene hariçten harp okuluna girmeğe istekh bulunanlar için yirmi 

dört yaşına henüz girmiş olanlarla üniversite ve diğer yüksek okullar
dan tahsilde iken harp okuluna girmek istiyen talebelerin bulundukları 
sınıf imtihan neticesini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata gö
re e\•safı haiz ol:ınlann harp okuluna alınacaklan ilan olunur. <4127l 

Öyle ise katil jüri heyetince affedilmek
le beraber bu ı;:ibl cin:ıyetl('rin tekerrm 
etmemesi ve hastııların böyle bir tlkılıetc 

düşmemeleri için. şlddeUI bir lhtnrda bu
lunulmasının ltızım geldiği flkrlndC'ylm. 

l stanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksittme Ko
misyonundan: 

1 - Merkezimize ait DAYANIR istimbotunun tekne. kazan ve ma-
kine aksamı açık eksiltme suretile tamir ettirilecektir 

2 - Keşif bedeli 2328 lira 25 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartnameler şunlardır: Galata Şlıh•ne karakol No. 42 

Jak Filli;~ A - Fenni şarthame ve liste, 
B - İdari şartname. 

-- Işte, muhterem reis, bu clo~rru 
söyluyor. Evvelkiler benim knçtığım1 
ve kardeşim Sıddıkın da kaçtığını 

söylüyordu, dedi. Sonra mahkemeye 
bir istıda verdi. Bu istidada asıl ka
tilin kardeşi Sıddık olduğunu ve bu
nun şerrinden babasının bir defa Iz
ınire kaçtığını ve uzun müddet Ka
dıköyde gizlendiğini ve babasının ce
nazesi kaldırılırken, kardeşi Sıddık, 
Kuruçeşmede arkadaşlarına rakı zi~ 

yafeti verdiğini söylüyor ve bir r;ok 
müdafaa şahitleri gösteriyordu Mah
keme müdafaa şahitlerinin ~ağırılma 
sı için tehir edildi. 

Müddeiumumi muavinlerinden Re 
şat Saka, evvelki gün adliye kari -
dorlarında aşıkı Ali Halil ile karısı 
Ummügühi bıçakla yaralıyan Bozö
yüklü Ayşenin tahkikatile meşgul ol
du. Yaralıların vaziyeti iyileşmiye 
yiiz tutmuştur. Kati raporları veril
mediği için hadise meşhut suçlar çer
çevesine girmemiştir. Ayşenin dosya
sı dün dördüncü sorgu hiıkimliğine 
verilmiştir. Kocası dün buldurularak 
sorgusu yapılmıştır. Yaralanan Ali
nin 90 yaşındaki anası Fatma hak -
kında da takibat yapılmaktadır. 

Dr. Cevat Kerim İncedoyı, Cild ve 
Frengi Perşemb(', 15 den 18 ze kodar. Dr. 
Fohrettin KN·im Gokny, Asabi hastalık

lar Perşembe, 10 dan 12 ye kadar. Dr. H. 
Cemal Lokmanheklm, D:ıhlll hastalıklar 

Cumartesi. Salı, 9 dan 11 e kadar, Dr. İh
ya Salih İşnnç, Kulok, Bogaz, Burun hns
talıklorı S::ılı, 14 ten 16 ya kadar, Dr. 
Mehmet Osman Saka, Göğus ve Dahili 
hastalıklar Cuma, 13 ten 15 e k~dar, Dr. 
Nadire Sadi Yalın, Dol?um ve Kadın has
talıkları, Çarşamba, 14 ten 18 e kadıır, 
Dr. Nihad Tözge, Cild ve Frengi, Salı, 

15 len 17 ye kadnr, Dr. Osman Şerefettin 
Çelik, Bakteriyoloğ ve sari hastalıklar, 

Pazardan başka hergiin, 14 ten 18 e ka
dar, Dr. Pakize izzet Tan:I, Doğum ve 
kndın hastalıklnn, Çarşamba, 14 len 18 e 
kadar, Dr. Rabla Rahmeti Arat, Dahili 
hnstalıklar, Perşembe, 14 ten 17 ye kad::ır, 
Dr. Rüştb Recep Duyar, Sınir hastalıkları, 
Çarşamba. 15 ten 16 ya kad. r, Dr. Sani 
Yaver, Kulak, Bo,!taz, burun ha!;talıklnrı 

Pazartesi, Sabahtan nks. m:ı kadar. 

4 - İstekliler bu şartnameleri ı~ kurui mukabilinde merkezimiz le
Bir bab:ı, hasta evUldının iyi olacağın- vazımından alabilirler. 

dan ilmirlinl kesemez. Çok hekimler çocu-

• 

l{ızllcahamam Hükumet 
Daireleri 

Kızılcahamam (1'AN) - Buradaki 
butun resmi daireler, hüklımet ko
naeı içinde toplanılmıstır. 

Akşehirde Aileli Toplantı 
Akşehir (TAN) - Kızılay haftası 

münasebetile, halk.evinde geceleyin 
aileli bir toplantı yapılmı~, geç vak
fo kadar cglenilmiştir. 

5 - Eksiltme 27 Haziran 1939 salı günü saat 14 de Galatada Karağun tedavisinin gayri kabil olduğunu söy-
lemişlerdir. Faknt tam vicdanlı bir babıı mustafa paşa sokağında mezkur merkez binasında eksiltme komisyo
evlfıdının son nefesine kndnr ümidini kes- nunda yapılacaktır. 
mcz. Maıımufih boyle bır hnsta evllidın on 6 - Muvakkat teminat parnsı 174 lira 62 kuruştur. 
yedi sene kahrını çekmek te her babııyi- 7 Ek ·ı · · ·· · 
,.. d" h d "'ild' B ı.. b h - sı tmeye gıreceklerın 2490 sayılı kanunqa gosterı1en vesika-
ı;ı ın arcı e6 ır. una rnı;ınen u :ı-

le çocuk veyahut k('ndisl ölunceye k:ıdar, larla en aşağı 3000 liralık bu aibi işleri yaptıklarına dair vesika ~öster-
kntlanmıısı, blna<'mılc-vh öldürm('m<'si l:'ı- meleri şnrttır. "3970 .. 
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TAN 
ABONI! BEDELi 

TDrklye 

1400 Kr. 1 Sene 
750 " e Ay 
400 • 3 Ay 
150 • 1 Ay 

Ecnebi 

2800 Kr. 
1500 .. 
800 • 
aoo • 

MWetıeraruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet IU'Uiyle ao, 19, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli pefindir. 
Adres dellftlrm~k H kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul flAvesf 14zımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Hitler 
lstirahaffe 
T AN, yirmi gün kadar evvel, 

hidiselerin iç yüsil sütununda 
Bitlerin haziran aymı köşldlnde isti
rahatle reçireceiini haber vermiıti. 

Filhakika Alman devlet reisi ay 
apnda köfküne çekildi. Şimd~ ora
da hfllyalarma vtisat vererek dınlen
mekle meffUldür. 

Bitlerin dinlenıaesi demek, dün
yanın dinlenmesi demekür. Bu din -
Jenme devri ne kadar uzana, dünya
nın rahatı da o kadar uzayacaktır. 

Fakat plen haberlere bakıhna, 
temmuzun ilk haftum.da dünya yeni 
bir buhranla karplqmağa namzettir. 
Bu buhran diplomatik bir r-!'atsız -
hk da olabilir, askeri bir kanpldık 
ta olabilir. 

Bitler istlnhat ederken hldiseler 
durmuyor. Sovyet • İngiliz anlapnur 
tahakkuk etmek flzeredir. Türk-Fran 
ıız anlapnur imza edilmek üzeredir. 
Bir aralık sarsılır gibi rörflnen Bal
kan antantı yeni kuvvet ve canblıkla 
tekrar ortaya çılanı§tır. 

Bohemya, Çekya ve Avusturya -
da da dahill huzunuluk bat göster· 
mittir. 

Almanya husur ve ıtlk6n içinde 
defildlr. 

Onan için temman elMllp De bek
..,.__. Ve 40nyaam yeal hadiselere 
sahne olmumdan endite ediyoruz. 

rotc.ıcım ıuman1'\ bır taractan 
harp haurlıiım tamamlamakla met -......... 

İtalyan kuvvetlerini Abua kuv
vetlerine bağlaDUJtır. 

İspanyol ordusunu yeal 'battan 
tensika karar vermiştir. 

Dahilde bir senelik bir harbe ye
tecek erzak ve malzeme biriktirmek
tedir. 

Polonya hududunu tamamen çe • 
virmek için Slovakyayı iyal edecek, 
ve hadudu çevirecektir. 

Bütün bunlar, bugtinldi stıldln ve 
huzurun muvakkat olduiuau ıöate -
rea emarelerdir. 

lf * 
llraı fla SillrOn 

Beqtln okudutumuz buhran, 
harp, tehlike haberleri dünyamn her 
tarafında fena bir harp paikosu yarat 
ınqtır. Radyolar, razeteler, sinema -
lar, dedikodular bu psikoeu mfltema
di7en Mlemektedlr. 

KWiaid Mr ~ ıtn IPa ini )ili. 
koatan kurtarmak, dünyadan uak 
slk6n ve h11S111' içinde ıinlrleriaizi 
dinlendirmek iltlyonanıs, radyoaun, 
PMtenln, ıdnenwwı ve dedikodu • - •.ı.......,. hir :rere çeldUnfz. 

sa. Yalova,. tanl7e ederiz. T-. 
W.... ,..tlllii ifla• limtllerek •a.. 
1'871 -utmak lpa ....... daha ... 
kin, daha rahat, ..... sönfll llflCI, 
dfnlendiricl hir yer bulamm1D1Z. 
CtbnJnırrelslmlzin seçen gün işaret 
ettikleri phi, Yalova1U11 sakin havaa 
iuamn beynini yıbyor, lçlal teıniz
U~, ahairlerial 11111111ptlyor. 

Kmlıa KöyiillCle 
J Dok•macllık 

Besnlnln köylerinden Kızılından 
yazılıyor: 

Halkımız Besnlnin barice en u 
para veren köylüaüdür. KızılınlıJar 
bütün ihtiyaçlarını kendi kendılerine 
temin ediyorlar. Mueıa düjüıı li
Y1mlerinden bafkuı burada meydana 
ıetirilmektecllr. Genç kızların çık
nJda elh'dJklert pamuklar tezglhlar
da dokunuluyor. iptida! olan bu tez
ıAhtarda bir çulha günde 15 - 20 
nıetre bez dokuyabilmektedir. Hal
buki tezglhlarda yapılacak küçük 
tadflitla bu verimi !ki, üç misline 
t:rkarmak mümlriindOr. 

TAN 5 

1m·:-mm 
Göksuda Bir 
Gondol Safası 

Yazan: Sabilaa Zelıeriya Sertel 

"Gerarchia" adlı bir İtalyan mec. 
mta*U, (1 haziran) numarah 

n8ıhumda diyor ld: ' 'ÇarplflDA am 
rellnce, İtalyan ordulan rezine rnL 
ne Tirandan Boiaziçine inecekler • 
dir.,, 

Neıflsün topraklannda hurma aa. 
fuma çıkan bambiaolar, eli mmakla 
zenci alaylanmn kupunda bire bet 
kurbanla çadır kurdular. iman tan. 
kı, mızralr gülleyi kervan, otomoW. 
il, röçebe lflret nizamlı askeri ,. •• 

nemedlji için, Halle SelAHnin h8flll
dald tacı, kralın bqma pçlrebildller. 

Babeıistanda bir hurma safuı için, 
yOz binlerce asker harcayan, hill 
kuquni siyah kölelerle çarP1f8D bana 
binolar, Göbuda bir rondol safuına 
öseniyorlar. . 

İspanyada tam iki buçuk .ene, 

Kardeş ::;ıı.:;.::r~~= :: nu ordusuna nefer yapan, bir pwe. 

:!::u!i::.~:;:.e~':r~uqU.:eyd= 
Sulh Davasında 

[Kariler Muınn Hariciye 
NtUırı AIHlüllettala Yalaya Pa
,a, birkaç gün sonra metnle
lıetimisi ferellenJirecelıtir. Bu 
münaebetle, Hariciye NIDln
nın Daily T elgrapla gaete
ainde İntİfar eden oe Muır ha
rici •iyaetinin ana temelini 
anlat .. bir ycaumı 06a711CU
""1nalsa .,,,..,. naletli~] 

* Mısır harici siyasetinin en 
esaslı temeli, umumi 

.:>uuıu .:>ct5ıcuıua11ıdl\. ve ou 
maksat icin çalışanlarla en fa 
al teşrik; mesaide bulunmak
tır. 

Mısır, bu hedefi takip etmekle 
yalnız derin sulh arzusunun tesiri 
altında hareket etmiyor. Ayni 
zamanda da, dahlll ı s 1 a h a t 
programını tatbik etmesine müsa. 
it bir süktinet ve hüanüniyet ha. 
vasına muhtaç olduğunu da idrak 
ediyor. Mısırın cografi vaziyeti, 
onun her beynelmilel kantıklığa kz 
şı son derece hassas olmasını ica -
bettirmekte ve onun için Mısır da 
dünya vaziyetinin kendisine yük • 
lediği yüklerin altından kalkınma. 
ğa çallftnaktadır. 

Mısır, Milletler Cemiyetine kaı 
fi en iyi temenniler tapyan bir 
memlekettir. Bu müessese, buh • 
ranlar geçirmiş ve beynelmilel güç 
lükleri halletmek.te gösterdiği aczi 
yüzünden prestijlnln dütmetine fil 
hlt olmuştur. 

Bununla benber Mısır, Millet. 
ler Cemiyetlnln teıdsinden istihdaf 
edilen mabadı tahakkuk ettiren 
bir mahiyet almaaını ummakta, 
)'Übek vazifealni ifaya liyakat ve. 
recek tarzda cemiyet miukmm ta 
dlline müzaheret etmektedir. 

Bu yüzden Mısır, tanzimine it • 
tlrak etmedill bir çok beynelmilel 
anlapnalara bajlanıyor ve bu su. 
retle beynelmilel beraberliji iler. 
!etmeyi ve milletler ailesinin bir 
rüknü ııfatiyle vazifesini ifa etme 
yi istiyor. 

Aralarında müfterek menfaat
ler bulunan milletlerin bu menfa. 
atleri sağlamlamak için birbirle • 
rine yaklaşmalarını ve arada çıka. 
bilecek her ihtilatı bertaraf etme. 
lerini Milletler Cemiyeti ruhuna 
münafi gormüyoruz. Akdeniz" layı. 
Jarında yap7an milletlerin menfa 
atleri bu mahiyettedir. Bu menfa. 
atleri, Akdeniz kıyı1armda zuhur 
eden büyük medeniyetler ~ 
tarthl baj1ar Vt llarphklı lelllpati. 
ler takviye etmektedir. 

Mısıruı Akdenlzdeki vaziyeti 
son derece mühimdir. Bütün Ak
deniz milletleri atasında sulh ve 
dostluğun takviyesini Te f81"kl Ak
deniz ile prbl Akdeniz havzala • 
rmda sulhü ihW eden. maelelerin 

çeviren, cesm İıpanyollann karpam 
da, tanin ile, tayyaresiyle, zehirU 
gazlariyle, ordusu ile, variyle yob 
ile dövilfen, Madride el koyabilmek 
için, Fuh alaylan, Cermen telmial • 
yenleri, belli bqh kumandanlarl,.le 

yahudiler meselesi, Arapların hak
lan manda tarafından ve manda -

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!• yazan : ·~i!i!!i!!!!!!J!!iii!!!!!!~!!!l!!!!!!!i) ter devlet tarafından en sarih şe. 
kilde tanmmıı olduğu için Filistin 

lı y; lı araplarmı tazyik ile hal edilemez. Abdül/ etta a ya nun~::.:11'~~ 

tam ild buçuk sene receyl gfln•lze, 
gündüzü geceye katan bambinolar 
Göksuda bir pndol safuı istiyorlar. 

Gece uyurken komp evine bas • 
kın yapan, beUnden sillhmı aldllt 
Arnavudun arkasından kurfan sıba, 
topraiuu korumak için mavzer • • 
kan yerlileri, ortaçal kilelerl liW 
kanla diken, Zoeonun tacım, de.._ 
nam Hpna ~iren 'bamblnolu, 'l'L 
ru Haamaima halıp, Akdeniz layı. 
lanaa sıçramap hamrlanıyorlu. 

(MISIR HARiCiYE NAZIRI) mini olmamıştır. Bu yüzden Mı • 
ll~!!!l!llm!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mi!!!iiiii!i!i!IBiimi!ll!ll!!!!!lliii!i!i!i!i!!!!!i!!!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!i!!!!!!!l!!!!i!!i.IJ ·sır,müdafaaaınıtamamlamıyabü. ~ tün kuvvetiyle çahfmaktacbr. 

KalalreJe Jtra preline oerUen ziyafeti& 
(G6Jillılii zat Muır Hariciye Nuırulır) 

ailratle hallini diliyoruz. 
Mısırm garp hududunu, Sudan 

daki menfaatlerhnlzi ve Habeps -
tandaki haklara alt meseleleri hal 
yolunda mühim bir adım atarak 
İtalyan lmparatorlutunu tanıdık. 
Bunun müstakbel müzakereler O.. 
zerinde müsait bir tesir yapacalı • 
nı umuyoruz. 

• 
M ısır, prkh bir memlekettir. 

Dil, din bajlariyle, ıiyasl 
ve iktısadl menfaatlerle wu bai 
hdır. Herkese dost olmak isteyen 
Muır, eski medeni1etin mtruiyle, 
milfterek tarih ile ve hürri7et uğ. 
runda mücadele ile manen balh 
olduğu şarklı memleketlerle doet 
olmayı bilbaua arzu eder. Türki. 

ye ile yapbjımız dostluk ve ika • 
met muahedeleri lkt memleketi 
bağlayan ananevt dostluk ve kaJ'll
bkh anlapnayr maddeten takviye 
etmlftlr ve lkt memleketin mtlfte. 
rek menfaatleri bertnde fltlpre • 
ler yapmaJanm temin etmlftlr. 

İran Şehlnf8}unın vellahb al • 
tes ernperyal Şabpur Mehmet Rı. 
za Pehlevhıln altes ruvayyal pren. 
ses l'evzl7e ile evlenmeleri İran 
ile Mmr arasında kardefllk dost • 
lulunu tem etınlstlr. 

F illstln meaelellne aeJinee Mı
nruı daim! anu.su, !nıiltere. 

nin bu meaeleyi mumltane bir te. 
kilde haletmesi ve bu memlekette 
ıüktlnu tem ederek kan datülme. 
l1ne mAn1 oJm•aıdır. 

Ç8aJdl, l"Watln lle Mım ara • 
anda normal münuebetlerln la • 
desi için orada ıükdnetln teeaüail 
ve buradaki efkAn umumlyenin 
tatmini lhımdır. İki memleket hal 
kı araaqulald kardetçe hisler Fi -
listln hldiselerinin Mısırda ~k 
derin teaır bırakmuma sebep olu. 
yor. 

Mısır hükumetinin telakkisine 
göre, herhangi hal çareslıiin, işe 
yatamuı için, Fillatlnlllerln ek-. 
riyetçe makbul olman 1hımdır ft 
bu hal ~areal onlara yükletilme • 
melidir. 

İnllliz h6Jrdmettnin, P'ilistfni 
takılın projesini kabul etmemesi 
Mmrda ~k derin tasvtı> ile karşı. 
lanm!ftır. Biz bAJA, ll'illıtlnde u. 
mumun kabul edebilecell bir bal 
çaresi bulunabilecejint ümit edl • 
yoruz. 

Burada Milletler Cemiyeti top 
lantısında söylediklerimi tekrar e. 
debilfrfm: Kendilerini bir çok mem 
Jeketlerde fena bir vaziyette bu • 
lan ve bir sürO tazyiklere u~n 

Bununla beraber Mısır ile Bil. 
yük Britanya arumdald ittifakın 

ve Mwrm dijer devletlerle teşriki 

mesai etmesinin, sulhe karşı du -
ran her engele karp gelecejtine 
emniyet hissediyorum. 

' ) 1 t 

Mısır Kralı 

Şehrimize 

Gelecek 

Mısır Hariciye Nazırı ve 

MaiyYetindekiler de 

Yarın Geliyorlar 

Elbuan ağlan sarptır. Balba 
dağlarını aşmak için, balilalann Qa. 

ğına pçirdiji sandal, tenyer <--> 
Dinin ailt banyosunda ymnTttJiı 
taban, lal4an inee bir zardlr. 'Hele. 
Geliboluya çıkan yolu bekleyen Mü 
metçik yamandır. Boiaan akmtımna 

tutulan rondollara, Karadenis mezar. 
dır. Bu seyran, Venediğin karanbk 
sulamıda, çiçekli rondollann lçbule, 
serelUlt çalan tövalyelerin, salama 
pek benzemez. 

Bu salanın sonunda, Marmara • 
nın, Boğazın, Karadenizin sulan ba 
kırmızı akarsa, balilalann, bamblne.ı 
lana, korsan pı1alanna, Meluaetp., 
ğin zafer prkıu bukın çıkana, Bal. 
kan dailan iri ırkının su kanpna-. 
kanı ile yıkanırsa, vebali onlann .. ,. 
nuna ... Göbuyunda rondol safuı, a. 
cıJdı bir serinat olur. 

Mısır Hariciye Nazın AbdüUet- ~~~~!!'!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!1! 
tah Yahya Paşa Yann saat 17 de IZMIRDE: 
§ehrlmize gelecektir. Misafir Nazır 

Tophane nhtımmda viliyet, fstan_ Bir Fınncı Bir Kaliveclyl 
bul Kumandanhiı, Merkez Kuman- Ölclürclii 
danlıjı ve bir askeri kıta tarafın- Izmir, (TAN)_ Kemalpqa U..-
dan reaml f8kllde kaqılanarak Pe- sınm qağı mahallesinde bir ~ 
rapalua miqfir edilecektir. Dost olmUJ, fınncı Nazif otlu Vahit a.ı 
Devlet Nazın ilk geceyi şehrimizde dında birisi, bir genç yüzünden UJ. 

ıeçlrdlkten sonra devlet erkiniyle kadqı kahveci Yahya otlu 1Ufatl." 
temaslarda bulunmak üzere Yalova- bıçakla alır surette yaralam1f, ~ 
ya liclecektir. Abdülfettah Yahya dürmiiftür. Katil 1•kalanmıfbr. 
Pap memleketimbde bir hafta ka-

lacak ve bu müddet zarfında Cüm
hurreistmiz tarafından da kabul edi-
lecektir . 

Kalpazan Tunldu 
lzmir, (TAN) - Berıamada • 

sap Şakir, kalp bir elli kuruflup 
müze bekçisine $Ürerken yakalan.; Mısır Hariciye Nazınna, devlet hu- nuştır. Zabıta, paranın ne suretle ele 

kuk lfleri heyeti reitl ve hariciye lrildijlnl tahkika ba§lauııştır. 
hukut milpvlrl Abdillhamlt Bedevt geç 

Pqa, llarR?lye Nezareti umum! ki- Çuk•rcla Öldi 
tibl Mehmet Abdülhalet Bey, Hari-
ciye Nezareti memurlanndaıı Hüse
yin Aziz Bey refakat etmektedir. 

Kardet hükdmet nazır ve memur- olmuftOr. Tüfekçi Adem ismlndeld 
1annın yapmakta olduktan bu ziya- bu ihtiyar, gece helAya gitmek O.. 
retin, Mısır Krallıjmuı SAc:IAbld re kalkDUf, ayağı kayarak ~ 
Paktına girmeal meselesiyle a!Aka- dÜflDÜf, bapndan yaralanmıı; --. 
dar oldup söylenmekte ve ild mem- bahleyin oli.ı olarak bulunmU§tur. 
leket aruında münuebatın takviye
sine yardım ecleceii Cle illve edil
mektedir. 

Ziraat Mektebi 
lmtllta•lan 

Diler taraftan Mmr Kralı MaJes- İzmir, <TAN) - Ziraat mekte 
te Birlncl Faruk'un bu yu içinde de imtihanlar neticelenmlftir. Sail 
memleketimlzl ziyaret etmesi mu- sınıftan 35 kifWk bir grup, buat 
karrer bulundulundan bu temaslar mevsiminde ıtaj görmek uaere Kara. 
esnasında bu ifln de söylenilmesi cabey harasına ~- Bun-: 
ihtimalleri ileri sfirühnektedir. lar orada yinn1 ıthı bJacakJardJr. 
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Stadyom için hazırlanan ilk plana göre yapılmış maket 

Yeni Stadyum 
Hasahır Arsasına 
inşa Edilecek 

Yeni T esbit Edilen Şekli l le Stad, 
12 - 15 Bin Kişi Alabilecektir 

Do1mabahçede inşası istenen yeni stadın, has ahır arsası 
yerine daha ilerdeki arazi üzerine inşası fikri şehir mütehassısı 
M. (Prost) un da iltihak ettiği bir mulahaza şeklinde şu gün
lerde gazetelerd·~ mevzuu bahsolmaktaydı. Dolmabahçe stadı 
işini spor ve fen kil~ımından tetkike memur olan komisyon dün 
Parti 1inasında Beden Terbiyesi Genel Direktörü general Ce
mil Tanerin reisliği altında M. Prost ve belediye imar şubesi 
müdür: muavini mühendis mimar Salimin huzuru ile içtima 
ederek meseleyi ve mimar Viyolinin İtalyadan getirdiği make
ti tetkik etmiştir. 

Fener Stadı 

Ne Zaman 
Kuruldu? 

l Filvaki Dolmabahçe stadının 150 
metre kadar daha i~eriye alınması 
fikri ileri sürülmuşse de içtimada a-

Esbak şehremini Operatör Cemil 
Topuzludan aldığımız mektubu 
aynen neşrediyoruz: 

"Muteber gazetenizin 11.6.939 
tarihli nushasında Fenerbahçe klü • 
bünün kuruluş tarihçesini yaptığınız 
sırada şimdiki Fenerbahçe stadının 

ilanı meşrutiyetten iki sene evvel 

Fenerbahçe klübü tarafından hazinei 
hassadan kiralandığını ve Türkiyede 
ilk futbol sahasını kurmak bahtiyar
lığını kazandığım yazıyorsunuz. 

Halbuki hakikati hal büsbütün 
başkadır. Müsaadenizle bu işi size 
bir kaç satırla arzedeyim: 

Fenerbahçe stadı, ilanı meşruti -
yetten hemen bir ay sonra, yani 1908 
senesi temmuzunda Modada mukim 
İngilizlerle benim de dahil olduğum 
bir heyeti müteşebbise tarafından 
kuruldu. O zaman hiç bir resmi va • 

zifem olmadığı halde şimdiki sahayı 
Abdülhamidin sarayına giderek alan 
ve otuz sene müddetle kiralayan be
nim. 

Bugün bu futbol sahasında gördü. 
ğünüz binalan da "Ünyon klüp" adı 
ile aramızda topladığımız üç bin al-

tınla yaptırmış ve o zaman benim his. 
seme de 250 altın isabet etmişti. Hat. 
ta şimdi orada gölge veren büyük çı. 

nar ağaçlarını da Çiftehavuzlardaki 
köşkürnden çıkartmış ve bizzat yer
lerini tayin ederek bahçivanım ma • 
rifetiyle diktirmiştim. Herhalde ilanr 
meşrutiyetten evvel Türkiyede hiç 
bir futbol ve spor stadı kurulmamış. 
tı. Zira Abdülhamit devrinde böyle 
bir toplantı sahasımn kurulmasına 

katiyen imkan yoktu .... ,, 

zır bulunan gaz şirketi mümessilleri. 
nin verdikleri izahata göre bu halde 
stad yerine tesadüf eden ve gazhane
nin üç ehemmiyetli binasının kaldı • 
rılması işi yarım milyon liradan faz
laya mal olacağı ve bundan sarfına • 
zar inşaatın da bir kaç sene gecikece
ği anlaşıldığından, yeni stadın, Has. 
ahır arsasını tecavüz etmemek ve 
beynelmilel ebat ve evsafı haiz ol -
mak üzere kaç kişilik olursa olsun 
adede bakılmaksızın inşa ettirilmesi 
hususu düşünülmüştür. 

Çirkinliği gidermek için 

Yeni stadın iç taraftaki kısmının 
tribünleri arasına, Gazhanenin ufak 
gazometrelerden biri girecekse de 
bunun yarış neticelerini bildirecek 
tablolarla setredilmesi temin oluna • 
cak ve ileride oradan şehir haricine 
nakli mukarrer olan Gazhane ile bir. 
likte gazometre de kaldırılınca tri • 
bünün o ciheti ikmal olunacaktır. 

Stadın deniz tarafındaki kavis or. 
ta yerinden geniş mıktarda açık ola
cak ve sahadan bakınca deniz görüle. 
bilecektir. 

Stadın karşılıklı iki uzun dılıları 
üzerindeki tribünlerin Üzerleri örtülü 
olacak ve diğer açık kısımlarm he -
men hemen hepsi ayakta durmıya 
mahsus yerler olacaktır. Stad bu şek .. 
liyle tahminen 12 • 15 bin kişi alabi
lecektir. 

lnşaata teşrinievveldc başlana-

cağını 940 eyltilünde ikmal edileceği 
düşünülmektedir. Komisyonun bu 
kararı vilayetçe tasdik edilir edilmez, 
yeni stadın arsasına tesadüf eden 
gaz borularının kaldırılması gaz şir. 
ketine yazılacaktır. 

Floryada havuz. inşası 

TAN - Mektupta tashih edilmek 
istenen malıimatı Fenerbahçenin 
yıldönümü münasebetiyle yazdığı. 
mrz yazıya mehaz edindiğimiz 

"Olimpiyat" mecmuasının Fener. 
bahçe için çıkardığı 1 Nisan 939 
tarihli fevkalade nüshasından al • 
mıştık. Binaenaleyh, bu tashihin 
de oraya ait olacağı tabiidir. 

Bu münasebetle sporcularla te
mas etmiş olan şehir mütehassısı M. 
(Prost) spor sahalarına ait olan bir 
çok temennileri hüsnü telakki etmiş 
ve bilmukabele plan işlerinin spor 
faaliyetine taalluk eden husularında 
kendisinin tenvirini dilemiştir. 

M. Prostun bu münasebetle orta. 
ya attığı Filoryada mükemmel ve 
her türlü modern techizatı haiz de. 
niz suyu ile işler büyük havuz inşası 
fikri de komisyonun hararetli tasvi
bini mucip olmuştur. 

Bu Hafta 
Yapılacak 

Maçlar 
----0-

Doğanspor Galatasaray 

ile Karşılaşıyor 
Bu hafta da milli küme maçlarile 

beraber karışik takımlarla, ikinci kü
me maçlarına devam edilecek ve 
aşağıdaki müsabakalar yapılacak

tır: 

Cumartesi günü Şeref stadında 
Anadoluhisar - Bozkurt, saat 

14.30. Hakem: Refik Osman. 
Süleymaniye Şişli - Topkapı Ar

navutköy. Saat 16.10. Hakem: Şazi 
Tezcan. 
Doğanspor - Beşiktaş. Saat 17.45. 

Hakem: İzzet Muhittin. 

Pazar günü T akıim stadında 
Fenerbahçe - Hilal şild finali. 

Saat: 10. Hakem: Ahmet Adem. 
Demirspor - Kadıköyspor. Saat 

12. Hakem: Sıtkı. 
Beylerbeyi - Galatagençler. Saat 
13.45. Hakem: Sami. 

Istanbulspor Pera - Beykoz Kur
tuluş. Saat 15.45. Hakem: Nuri. 
Doğanspor - Galatasaray. Saat 

17.30. Hakem: Adnan Akın. 

Genel Direktörün 
Teftişleri 

Bir haftadanberi lstanbulda buıu
nan Beden terbiyesi genel direktörü 
General Cemil Taner teftişlerine de
vam etme..'lttedir. General dün, Fe
nerbahçe klübünü teftiş ve Moda 
deniz klübüııü de ziyaret etmiştir. 
* Dün hakemler bölge merkezin

de bir toplantı yaparak pazar günkü 
İngiliz - Fenerbahçe maçının tenki
dini yapmışlardır. 

\n'l)nla.lwı _.,.,,,., .,-- '--

Ankarada iki maç yapacak olan İn
gilizler, bu sabah tayyare ile Anka
raya hareket edeceklerdir. Kendile
rine Fenerbahçe !kinci başkanı Ha
san Kamil refakat etmektedir. Anka
ra seyahat programı şu suretle tesbit 
edilmiştir: 

Dokuz buçukta Istanbuldan hare
ket, 11.40 ta Ankaraya muvasalat. 
Bir gün istirahatten sonra cumartesi 
ilk, pazar günü ikinci maç, pazarte
si sabah Istanbula gelecekler ve ak
şam lstanbuldan Londraya hareket 
edeceklerdir. 

Her iki müsabaka da radyo ile ve
rilecek, devre arasında da takımın 
kafile reisi bir söylev verecektir. 

Boksör Kemali 
Dün Kaybettik 

Kemal 

Memleketimizin yetiştirdiği kıy
metli boksörlerden küçük Kemalin 
Fransız hastahanesinde tifodan son
ra zatürreeye tutularak hayata göz
lerini kapadığını büyük bir teessür
le haber almış bulunuyoruz. 

Kemal, nadir yetişen kıymetli bir 
boksördü. Avrupadan gelen ecnebi 
boksörlere karşı yüzümüzü o, ağar

tırdı. 
Kendisini spor muhitinde çok sev

dirmişti. Olümü ile Türk sporu çok 
büyük bir evladını kaybetmiş oldu. 

Ailesine, arkadaşlarına, Türk spor 
efkarı umumiyesine taziyetlerimizi 
sunarken Kemale de rahmet dileriz. 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR: .; 

Lu9at Kitabı 
Yazan: Naci SADULLAH 

Gazetelerin bildirdiklerine gö. 
re, Almanya, Slo\•akyayı da 

"himaye" altına alacakmış. 
Yine gazetelerin bildirdiklerine 

göre, Romanya, Sovyet garantisini 

,-_E==K=O==N==O==M==i 1 
ihracat Maddelerimiz 

U zerinde Hararetli 
Satışlar Y apıhyor 

Krom: ı--kabul ederse, Almanya tarafmdan ( _____ , ________ _ 

düşman sayılacakmış. Türkiyenin her sene muhtelif mm- '"'\ 
Birinci cümleden, Almanyanın takalardan istihsal eylediği krom ma- B Q R SA 

Slovakyayı da "işgal" etmek niyetin- dcninden senede 208bin ton ihraç edil 
de olduğu anlaşılıyor: Çünkü artık, mektedir. Bu ihracatın en mühim 
"himaye" kelimesinin "işgal" mana. miktarları Almanya, Amerika, Isveç, 
sına geldiğini, ilkmektep çocukları Norveç ve Fransaya yapılmaktadır. 
bile öğrendi. krom madeninin harp sanayünde 

İkinci havadisten de anlıyoruz günden güne ehemmiyeti artmakta 
ki, Almanya, Romanyanın korunma olduğundan dünya krom mıntakala-

Londra 
Nevyork 

15 - 6 - 939 

«;EKLEK 

5.93 
126.6425 

3.355 
6.66 

28.5475 
67.24 
50.8025 
21.5275 

Paris 
Mmlno 

tedbirlerine baş vurmasını isti • rına her taraftan müracaatlar yapıl-
yor: maktadır. Bu arada Amerikanın da 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel Eğer Almanyadan bunun sebebi. memleketimizden mühim miktarda 

ni sorarsanız, alacağınız ce,·ap her krom alacağı ve şimdiye kadar alı
halde şu olacak: nan miktarların bir kaç misli -:ırttı

"- Dost Romanyanm, gidip te, rılacağı haber verilmektedir. 

Atina 
Sofys 
Madrld 
Varşova 

Buda peste 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1.0825 
1.56 

14.035 
23.8725 
24.8425 yabancılardan yardım istemesine ne Norveç zeytinyağı iıtiyor : 

lüzum var? Onu ben ''himaye" ede. 0.905 
2.8925 

34.62 
30.53 
23.aıns 

mez miyim? 
Fakat, bana öyle gelir ki, "hima. 

ye" kelimesinin hakiki manasını, ar
tık Romanya da öğrenmiştir. Bu iti. 
barla, o da Almanyanın bu sözlerine 
şu cevabı \'erecektir: 

"- Dostluğuna çok teşekkiir e • 
derim ama, sonra benim halim nice 
olur? Beni, senin "himaye" nden 
kim koruyacak?" 

Norveç tahlilat laboratuvarında 

yapılan tahlillerin raporlarına göre, 
Edremit zeytinyağlarından yüzde ya
rım ve yüzde bir asid nisbetini 
ihtiva edenlerinin Norveç balık kon
serve sanayiinde kullanılmıya elve
rişli olduğu neticesine varılmıştır. 

Resmi bir laboratuvarın aldığı bu 
netice alakadarları sevindirmiştir. 

Fiyat meselelerinde anlaşma olduğu 
takdirde bu kaliteli zeytinyağlarımız
dan Norveçc ihracat yapılacaktır. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sivas - Erzurum I 
Sivas - Erzurum III 
Sivas - Erzurum IV 
1g35 % 5 Hazine tah
vili 

19.66 
19.80 
19.75 

69.-

\..~-------------"' 
Ti/tik: 

Ben bu vesileyle, son yıllarda, 

manalarım değiştiren kelimeleri de 
düşünüyorum: 

Şimdi "himaye" ye "kardeş kav. 
gası" diyorlar. 

iç lındık: Dün Almanya için yeniden 800 
balyada 70 bin kilo tiftik satılmıştır. 
Bu mallar Güdül, Ayaş, Gerede, Bey
pazar mallarıdır. Kilosu 107 - 108 
kuruş arasında satılmıştrr. Polatlı 

yapaklarından da elli bin kilo sa.tıl

mış ve 53 kuruştan verilmiştir. Trak
ya malı yapak 15 bin kilo 64 - 65 ku
ruştan, Çanakkale yapaklarından be~ 
bin kilo 59 kuruştan satr1mıştır. Bu 
mallar ihracat için satılmıştır. Sov
yetlerin talepleri artmıştır. Fakat 
stokların azlığı bugünlerde daha mü-

Şimdi, bazı mi1letler, istila et • 
mek istedikleri toprakların adını ''ha 
yat sahası" koydular. 

Ve şimdi "işgal" in adı, yumuşa
tıla, yumuşatıla "himaye" oldu. 

Görüyorsunuz ya? Artık siyaset 
meydanında, bir çok kelimeler, hır • 
sızlara, casuslara veya taharri me -
murlarına döndüler: Ortalıkta "teb
dil" geziyorlar!.. 
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dili kıyafet" edişlerinin ayrı ayrı se-

bepleri de var: 
Bazıları, tıpkı casuslar, taharri 

memurları gibi, avlarını gafil avla -
mak niyetindeler .. 

Bazıları ise çok sabıkalıdırlar. Ve 
onlar, lekelenmiş isimlerini, ,.e dam
galanmış suratlarını gizlemek istegi. 
le başka kılığa giriyorlar .. . 

Neticede de, yarının kavga silah
ları ne kadar korkunçlaşıyorsa, kav. 
ga h'limeleri o derecede tatlılaşı~·or. 

l\fesela "himaye", "hayat sahası", 
"teminat", "kardeş kavgası" kelime
lerinin zarafetini, yumuşakhklarını, 

ahenktarlıklarını, ve şimdi artık if
ıas eden eski manalarını hatırlatma
larından gelen cazibelerini düşiinün! 

Bu okşayıcı kelimelere, insan a -
deta ısınıveriyor değil mi? 

Tıpkı, korkunç, küflü ve kancalı 
iğneyi, zavallı balığm gözünden giz -
leyen iştah kabartıcı yem gibi! 

Görüyorsunuz ya? Biçare insan. 
ları, artık tıpkı balık gibi avlıyorlar: 
Vakıa artık, yem hayli kullanıldığı 

için, kancalı olta iğnesinin sipsivri 
ucu göziiktü! Fakat, gafil avcılar, 

bunun farkında değiller. Onlar hiila 
korkunç, iğneleri, en kör "av" ların 
gözlerine bile batan bayat yemlerini 
sallayıp duruyorlar. Neredeyse, bu 
usulü biraz daha ilerletip, ''ordu" 
nun adını "seyyah kafilesi" "tank" ın 
adını "kır otomobili", "tayyare" nin 
adını "bahar kelebeği", "zehirli gaz" 
ın adını "bereket yağmuru", "bom -
ba" nın adını "Hindistan ce,·izi'', şa
rapnel misketinin adını da "misket 
üziimü" koyacaklar! 

O zaman, gazeteler faraza, istila -
ya mukavemet gösteren bir "Slovak. 
ya" nın işgalini, şu kelimelerle ya. 
zacaklar: 

"- Almanyanın himayesinde hu. 
lunan bahtiyar Slovakyaya, evvelki 
gece, 4.00 bin Alman seyyahı gezme -
ğe gitmiştir. Seyyahları bi.iyük bir 
sevinçle karşılayan Slovak halkının 
dostane bir heyecanla yaptığı teza • 
hiirat esnasında, müessif bir hadise 
olmamıştır. Zira, "kır otomobilleri", 
bahar kelebekleri, halkın üzerine 
"bereket yağmuru" serpiştirerek. 

"Hindistan ceviz" ]eri misket üzüm
leri yağdırarak, bir izdihama mahal 
bırakmamışlardır. O arada, fazla mık 
tarda misket üzümü, ve fazla mık • 

Son hafta içinde yapılan fındık sa
tışlarında Giresun ve Trabzon fop 
şartile 7 bin kilo iç tombul 101,50 -
103 kurµş arasında, Giresun malı 
960 kilo 103 kuruştan, 22165 kilo çü
rük fındık 13 kuruştan verilmiştir. 
Ordudan piyasamıza 20110 kilo, Gi
resundan 10910 kilo ve Fatsadan 
9300 kilo gelmiştir. Yapılan ihracat 
Marsilyaya beş bin kilo, Kopenhaga 
2000 kilo, Kalasa 1600 kilodur. 

mhaE;~tbW!f~lR\w~Jiltı~~~~· 

iÇ P1Y ASALAR : 

Zahire Borsasında 
Dünkü Muameleler 

Dün zahire borsasında 1031 ton 
buğday satılmıştır. Fiyatlarda tebed
dül yoktur. Yemlik arpalar 4-25, çav
dar 4.25 - 4.30, dökme sarı mısır 

4.17,5 - 4.20, keten tohumu 9.26 ku
ruştan satılmıştır. 

Buğday Rekoltesi 
iyi Olacak 
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DIŞ TiCARET : 

Türkiye • lrlan'da 
Ticaret Anlaşması 

Türkiye - Irlanda arasında mevcut 
ticaret ve tediye anlaşmasının 939 
nisanının 15 inden itibaren bir sene 
müddetle temdit edildiği alakadarla
ra tebliğ edilmiştir .. 

Fransa ile Ticaretimiz 
937 tarihli Türk - Fransız mal mü· 

badelesine ve bedellerinin tesviyesi· 
Yurdun muhtelli buğday mınta1ta- ne ait ticaret avenantı ile tediye an· 

larından piyasamıza gelen haberler-
laşmasının bu temmuzun birinci gü· 

de bu sene geçen seneden yüzde 25 .. . . . . . 
nisbetindE fazla ekiliş olduğu ve son nunden itıbaren feshedilmesı ıçın 
yağmurların da tane üzerine iyi tesir karar verildiği tebliğ edilmiştir. Ay
leri görüldüğü bıldirilmiştir · Bu iti-1 ni tarihli ticaret ve seyrüsefain mu· 
barla bu senenin buğday rekoltesi- ahedesinin hükümleri bakidir. 
nin geçen seneden noksan olmıyaca-
ğı tahmın edilmektedir.Bilhassa Trak ispanya Yumurta istiyor 
yada buğdayların üstünlüğü mem- Ispanyada ik~ısacli vaziyetin nor
nuniyeti mucip olmuştur. Bu sene mal bir şekle girmiye başlaması U. 
bazı mıntakalarda samanın az olacağı zerine bu memlekete Türk yumurta
fakat tanenin dolgun bulunacağı söy
leniyor. Avrupada mevsimsiz yağış
lardan buğdayların kısmen zarar 

!arının ithali için yumurta ihracatçı
larımızla görüşmelere başlanmıştır. 

gördüğü, hasadın gecikmesi yüzün- Barselonadan bir firma Türkiyeden 
den Italyanın bazı yerlerinde sapla- yumurta ithal etmek istediğini ala· 
rın bozulduğu haber verilmektedir. 1 kadarlara bildirilmiştir. 

tarda Hindistan cevizi yiyen bazı u-ı mart aylarında bile denize girilirmiş: 
bur Slovaklar rahatsız olmuşlardır." Şimdi, Filoryamızın da kanunu • 

Görüyorsunuz ya: Harpten korun saniye doğru açılacağını öğrenince, 
mak için, ellerimizde bir tek biçare sevinmekten, ve belediyemizi alkış • 
silah kaldı: lamaldan kendimizi alamıyacağız: 

"- Lugat kitabı!" Zira belediyemizin himmetiyle pek 
• yakında, Florya plajı da Kalifomiya. 

Florya plajı : 

Gazeteler yazıyorlar: Filorya pla. 
jı, daha hala açılamamış. Belediye, 

orasını yakında bir müteahhide vere. 
cekmiş. Müteahhit de plajı tesellüm 

ettikten sonra, lazım gelen hazırlık. 
ları tamamlayıp "yakında" açacak. 
mış. 

Bu hesapça, Filorya plajı, kanu • 
nusani aylarına doğru küşat oluna • 
bilecek demektir. 

İşitir, imrenirdik: Kaliforniya gi. 
bi ha7.ı vPrlc-rd .. _ kanunusani. subat, 

ya dönecek demektir! 
"Kanunusanide açılan Filorya" 

dan çıktığı için bittabi "soğuk" ka -
çan nükteyi anlamamazlıktan ~ele • 
cck olan vatandaşlar, kemali ciddi -
yetle soracaklardır: 

"- Birader! Kanunusanide ora • 
ya gidenlerin hali nice olur? Hepsi 
de donup kalmazlar mı? 

Donup kalırlar ama, ne çıkar! 
Biz, Filorya plajına ağustos ayında 

gidenleri de gördük: Acaip acaip plaj 
kıyafetlerini, ve yüklü hesap pusa • 
(alarmı görenlerin akibetleri yine 
ayni:vdi: Donup kalmak! 
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Geçen Hafta içinde 
ıkan Kitaplar 

~NADOLU ŞiiRLERi 

Yazan: M. FARUK 
GORTUNCA 

BaMm: Ulkü Bcuımevi 

Edirne, Türk edebiyatına pek 
kuvvetli unsurlar arma-

ı······ ...... ················ı 
i Yazan: ı 
i M. Turhan ı 

TAN i 
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TUNCELi 

Yazan: NAŞIT HAKKI 
ULUC 

Eski devrin - sık sık tazele
nen bir kıtlık veya. ıkide 

Günün Siyasi 

Hadiseleri Önünde 

Bulgaristan 

B ulgar harflerini tanıyan her 
yolcu Sofyaya vanr varmaz 

Bulgarların bugünlerde yalnız 

Dobrica ile meşgul olduklarını an
lar. Çunkü hemen her evin kapı -
sında "Dobricayı isteriz", "kahrol. 
sun Nöyyi muahedesi" kelimeleri 
görülüyor. Hemen her yerde buna 
benzer yazılar göze çarpar ve Bul. 
garların heyecan içinde yaşadık -
ları ve bir muhasara devri geçir -
dikleri anlaşılır. Hükumet, Dobri
cadan gelen haberleri neşrettirmi
yerek halkı tahrik etmek isteme. 
miştir Fakat halk daha başka men. 
balaman havadis almaktadırlar. • 
Ve radyo bunların biridir. Sonra 

' 

Bulllar Kralı ve Kraliçui bir mercuim e•naaında 

ğanlıyan bölge
lerimizdendir. Di
van tarzının en 
büyük üstatlann
dan ve hatta o tar 
zın -müessislerin
den olan Necati 
Bey Edirneli<lir. 

· T ızkerei Şuara 
kaleme almış şa

irlerden Sehi ve 
Rıza Mehmet, Ne-

catinin hemşehrileridir. Erişir men 

zili maksuduna aheste giden Tiz -
reftar olanın payine dilmen dola

Jl!' beytini - bir darbımesel ha

linde dilimize geçiren - Haterni lb

rahim ve meşhur lisan muallimi 
Hoca Neşet Edimeden yetişti. Em

ri, Sarı Hıfzı, Valehi, Ahmet Ni
şati, Misali Hasan, Karni Mehmet, 

Şehidi, Nihali lbrahim, Sabayi hay 

rettin, Güfti Ali, Revani Ilyas Çe

lebi, Nazmi Mehmet te Tuncadan, 

Meriçten, Ardadan ilham alarak he 

yecanlarını şiir haline koymuş sa
natkardırlar. On, on beş yıldanbe
ri Serveti Filnun, Hayat, içtihat, 
Türk Yurdu gibi mecmualarla 

ınuhtelif gazetelerde ve çocuk ansi
klopedisinde bir çok şiirleri inti
pr eden ve samimi duygularile 
dik.kat uyandıran M. Faruk Gür
tunca da Edirneli bir şair olup pe
rakende kalmış eserlerini bir araya 

toplamak ve Anadolu şiirleri adı 

altında bastırmakla adını o kıy
metli kafileye - sabit olmuş bir 

istihkak ve ehliyet halinde - kat
mış bulunuyor. Bu kitapta - çoğu 

Fakat yetmiş beş yıldanberi 

tezkerecilik usulü ortada.1 
kalktığından - de-
ğerli vı?ya değer

siz - bir çok şair
lerin adı sanı kay
bolmu~tur. Fatin 

ı merhumun (1270) 
yılında basılan tez 
keresi o yold::.ıki 

eserlerin sonuncusu '3ayı1makta o
lup, o tarihten bugüne kadar ye-

bir yüz gösteren 
bir su taşımı gibi 
önüne geçilemez a
fetlerinden, mu -
sibetlerindcn bi
ri ola':l Dersim a
yaklanmalarını ta
rihi hikayeler ha
line sokan Cüm -
huriy.:?t idaresi 
hiç bir mana ifa
ie etmiyen o adı 

da ortadan kaldırdı. Karış1klıktan 
süküna ve ıstıraptan inşiraha in
tikal eden o önemli mıntakaya Tun 
çeli adını verdi. 

Yugoslavya ga. 
zeteleri var. 
"Dobricada" 22 
Bulgann Ro. 
manya jandar • 
ması tarafın • 
dan öldürüldü • 
ğüne dair olan 
haberleri ihti • 
va eden politi • 

Bulgaristanda da 
Alman Aleyhtarlığı 

vatani mahiyette - bir hayli güzel 
manzume vardır ve bilhassa genç 
mektepliler için bunların hem 
bedil hem talimi kıymeti vardır. 

TORK ŞAiRLERi 

Yazan: SADETTİN NOZHET 
ERGUN 

E ski devirlerde şiir.in şere!i 
ve şairin kıymetı - hıç 

şüph'3 yok - bu
günkünden ziya. 
deydi. Gerçi ara

' sıra şairleri sür
güne yollarlardı 

ve arada sırada 

da başlarını ko
parırlardı. Fakat 

bu cezalar şiire ve şaire değil, ge. 

Yezeliğe ve gevezeye verilirdi. 1 
Eskilerce şiirin, elmas kadar 

değerli, şairin de o nisbette muhte

rem tutulduğunu belirten vesi· 

kalar arasında en mühim ve en 

faydalı olanlar tezkere adı veri

len ve şairlerin hal tucümelerini 
ihtiva eden eserlerdir. Sayılan 

bir ilci düzüneyi bulan bu kitap. 

lardan anlaşılıyor ki, dedelerimiz, 
uzun asırlar imtidadınca, şiire 

büyük kıymet vermişler, şairlerin 
hayatlannı - padişahların, vezir
lerin, yüksek ilim sahiplerinin ha

yatları kadar - itina ile zaptetmiş
lerdir. Bu tezkerecilerin büyük bir 

kısmı devlet vak~"ivisleri gibi, bi-
' ribirlerinin eserlerini tamamlamış-

lar, yani şairlerin hayatını, devir, 
devir yürütmek usulünü tutmuş

lardır. Bu cihetle bir eser, kendin
den once yazılan eserin mütemmi-

nıi olmaktadır. Bir kısım tezkere
!er ise müstakildir, başlı başına bir 
cievir şairlerine munhasırdır. 

tişen şairlerin onda dokuzunu ta
nımak bugün gerçekten müşkül

dür. işte lbnül Emin Bııy Mahmut 

Kemalin "Son asır Türk şairleri,, 
adıyla yazdığı ve büyiik birer fa
sikül halinde bastırdığı eserin - il-

mi değerine inzimam eden - bir 
kıymeti de Fatin tezkeresini ta
mamlaması, daha doğrusu biribiri-

ne bağlı bütün tezkereleri teselsiil 
ettirerek şaırler zincirini halka, 
halka zamanımıza kadar getirme
sidir. 

Bununla beraber bütün Türk şa
irlerini bir arada görınek imkanı 
bugünedek temin olunmuş değil-

di. Bu büyük işi - hem de te~ ba
~ınc. - bo~orrnnk tc9cbbüoünc gi

rişen Sadettin Nüzhet Ergundur. 
Şiiri ve şairi ilmi bakımdan ta:n 
bir ihata ile anlıyanlarım:zın biri 

de bu genç edebiyat tarihçisidir. 
O, sekiz on asnn şiirini ve şairini 
havsalasına sığdırmak, Türk ede-

biyat tarihini bütün şahıslarilc ve 
eserlerile ihata edebilmek iç!n sıh
hatini fedaya rıza gösterdi, yıllar-

ca tozlu kitaplar karıştırıp, bugün 
malik olduğu geniş bılgi seviyi!-

• sini elde etti, sonra öğrendiklerinı 
öğretmek yolunu tuttu, bize bir 

çok bilgi verdi. Bu seb'!ple onun 
bütün Türk şairlerini yazmıya te-

şebbüs etmesi edebiy't severler i
çin büyük bir müjde teşkıl etmiş
ti. Şimdi o eserin - otuz formalık -
ikinci cildini görmekle sevınıyo

ruz ve başladığı işi bitirebilmesi 
için bu değerli bilginimize uzun ö
mürler vermesini Ulu Tanrıdan di
liyoruz. 

ÖKSÜZ DiLEKLER 
VE °KIRIK HAYAT 

Şairi: FUAT HULOSI 
DEMJRELLJ 

Fuat Hulusi Demirelli, co~
kun bir heyecana sahıp 

üstat şairlerimiz -
dendir. Bülbülle
rin dili, ya bani 
gülfor, kır menek
şeleri gibi ger
çekten nefis şiir
lerle dolu kitaplar 
yazıp bastırmış ve 

eserlerinin sayısı onu bulmuştur. 
Onda çabuk alevlenen bir kalb, gü
zellikleri ve incelikleri hemen zap
teden bir hassasiyet vardır. 

Alim bir insan olduğu için lisa
na tasarrufu hakimanedir. O se
beple şiirlerinde his ile bilgi iki 

ayrılmaz unsur halinde kaynaşıp 
durur. 

Bu kıymetli şairin şu son ese
rinden bir parça alıyoruz: 

Bin bir yarayla sinesi olmuş delik deşik, 
ahenk, o şimdi kanda yüzen bir yetl-

mecik. 
İnsan şu yırtıcıysa dilerdim ki Tann-

dan 
Sallanmasın evinde onun bir zaman 

beşik 

Hükumet, ciddi bir baba şef. 

katile, bu önemli değişikliği ya
parken tarhiçilere de ('l'uncelimin 
eski ve yeni hayatını belirten e
serler kaleme almak düşüyordu. 
Fakat onlar, Dersimi ansiklooedi
lerde ve basit coğrafya kitapla
rında okumayı tercih ettikleri gi
bi Tuncelini de kanun satırları ve 
gazete sütunları arasında mütalea 
etmeği tercih ettiler. Yalnız, ga· 
zeteciJikten yetişme genç bir e
dip, adıyla saniyle Naşit Uluğ, bu 
siyasi ve içtimai tuhiun renk!c
rile beraber iç yüzünü tesbit et
mek şevkine mechip oldu. Tun:?eli 
bölgesini adım adım dolaştı. etraf
lı incelemeler yaptı, notlar topla
dı ve sonunda biz.o selli; bir üsllıp 
ile yazılmış, mühim vesikalarla 
beslenmiş, nefis resimlerle süslen
miş bir eser verdi. Bu güzel ~ser
de biz dünkü Dersimle bugünkü 
Tuncelini - coğrafi, tarihi, içtimai 
bütün hatlarile - görüyor ve öğre
niyoruz. Sayın müellifi candan ve 
gönülden tebrik ederiz. 

BAHAR HiKAYELERi 

Yazan: KENAN HULOSl 

Ba•an: Çığır Kitabevi 

F ecri atiden mahlul kalıp ta 
edebi umdeleri ve gayeleri 

muayyen bir te 
şekül tarafın

dan işgaline lü. 
zum görülmi
yen edebiyat in 
kılapçılığı kür
süsünü bir za
manlar kendi. 
lerine tahsis etmek ve ettirmek isti 
yen küçük bir zümre belirnlişti. 
Meşaleciler adını taşıyan bu genç 
zümre, zümrevi denilecek bir fa
aliyet göstermedi, ortaya müs!>et 
fikirler, düsturlar, akideler ve e
serler koyamadı. Lakin fert itiba
riyle bütün zümre mensupları bi
rer kıymet olarak yaşadı, olgun
laştı, tefekkür hayatımızda yer 
aldı. 

Bunlardan biri Kenan Hulusi o
lup küçük hikayecilikte yavaş ya· 
vaş teferrüt etmek üzeredir. Ben 
kendi hesabıma onda Türkleşmiş 
bir Maupassant ruhu buluyorum. 
Fransızlar bu pek meşhur roman· 
cılarını tarıf ve tavsif ederken: 
"Ecrivain sobre, precis et chatie, 
profondement realiste,, dıyorlar, 
Kenan Hulüsi de heyecanda mute
dil, üslupta sade ve vazih, tahlilde 
derin ve titiz olup tamamlylc rc
disttir. Fransızca adaşı ile boy öl
çüşecek bir kıratta Türkçe bir gü
zel dost veya bir "ölüm kadar kuv
vetli,, romanı yazılmak bizim yur
dumuz için mukadder ise kaderin o 
hükmünü bizde yerine getirebih>
cek genç kalem, bence Kenan Hu
lüsininkinden başkası olmıyacak
tır. 

Perakende olarak ve şurada bu
rada okuduğum küçük hilcayelcrln 
den benim anlıyabildiğim Kenan 

ka ve Vreme rıamındaki Bel • 
grat gazetelerinin Sofyada bir tek 
günde 20,000 nüsha sattıkları bil
dirilmektedir. Bu hadise üzerine 
bu gazetelerin ithali yasak edil -
miştir. 

Efkarı umumiye fena halde sa. 
bırsızlanmakta ve kendi gazetele
rinin her şeyi yazmaması, gazete -
lere sansür tatbik edilmesi yüzün. 
den şikayet etmektedir. Hakikaten 
Bulgar gazeteleri, halihazırda kon. 
trol altındadır. Fakat ara sıra ba. 
zı siyasi meselelerin konuşulması. 
na müsaade edilmektedir. 

B ulgaristanda şikayet edenler 
kral Borise karşı minnettar 

olmak vaziyetindedir. Kral, dürüst 
bir takrm nyasi hareketlerle 1935 
te bir takım ihtiyat zabiti kümesi
nin diktatorlüğünden kurtarmış, 

daha sonra mümtaz bir diplomatı 

işbaşına getirmiş, daha sonra par. 
lamenter rejime doğru adımlar at 
mıştır. 

Eski Sobranya bir sürü tehlikeli 
kılıkların toplanma yeriydi. Ye -
ni parlamento fırka teşkilini yasak 
etmiştir. Onun için mebuslar, fır. 
ka namına değil, şahıslar namına 

namzetliklerini koyuyorlar. Baş -
vekil, parlamento haricinden seçi. 
liyor. Ve Başvekil ancak kralın i. 
radesiyle geliyor. Hükumet fırka 

teşkil edebilmektedir. Fakat res -
men hükumetin de bir fırkası 

yoktur. Eski Sopranyanın inhitatı, 
siyasi fırkaların tereddisi yüzün • 
dendi. Bu fırkalar parçalanmış ve 
bunlardan fırka grupu peyda ol -
muştu. 

Bugünkü Sobranya ise hiç ol • 
mazsa, şikayetleri havalandırma • 
ğa imkan vermektedir. 

Bugün Bulgar köylüsü açıkça 
sortcyor: Bulgaristan niçin münfe. 
rit bir haldedir? Niçin bir kimse 
Bulgaristanı dinlemiyor? Diğer 
memleketler muahedeleri tadil e
derek kazançlar temin ettilcleri 
halde Bulgaristan niçin ayni şeyi 
yapamıyor? 

Fakat Bulgar köylüsü Almanla
rın Balkanlara girmelerine razı de. 
ğildir. Ona göre Slavlar kendi ara. 
larında Balkanlan idare etmeli ve 
Alman, İtalyan nüfuzunu dışarda 
bırakmalıdır. Almanlara karşı vu. 
kubulan hadiseler sık sık tekerrür 
etmektedir. Bir defa Almanın biri 
bir taksi ile giderken Bulgar şofö. 
re: "Almanlar gelince sizin yolla -
rınızı yaparlar" demiş. Şoför, Al -

1 
manı arabasından çıkanp atmıştı. 

Bir Alman kadını da, bir tramvay 
1 vatmanı ile Almanca ile konuşmak 

Hu!Usi bu kabiliyette bir gençtir. ] 
Onun (Bahar hikayeleri) adı altın. 
da bastırdığı dokuz hikaye de ka
naatimi tazeledi ve kuvvetlendir
di. Umarım ki yakın bir istikbal, 
bu genç hikayeci hakkında verdi
ğim hükmün de doğruluğunu is
pat edecektir. Bahar hikayelerini 
okuyucularıma hararetle tavsiye 
ederim. 

Artıyor 
·--------------------: i 1 

Yazan: : 
• . : 

" Times 11 in Balkan i 
Muhabiri 

• . 
i . . : . 

!...__ .. ._.._. ••• - ................ - ... ·-·= 

Bulgar Ba,vehiii 
Köaeivanof 

üzerinde ısrar etmiş, Bulgar ka • 
dınları da onu arabadan indirmiş -
]erdir. 

Bulgarlar harici işlerden gay. 
ri memnun olmakla beraber 

dahili işlerden memnundur. Mem
lekette işsizlik yok gibidir. Fakat 
memleketin işsiz münevverlerle 
dolmasından korkulur. Hükume -
tin siyaseti ileridir. Halkın dörtte 
üçü küçük arazi sahibidir. Ve ko. 
münistlerin bir mevki kazanma -
larına imkan yoktur. 

Ziraat Nazın, beş sene zarfın. 
da, tahta sapanın tarihe mal ola -
cağına ve istihsalin yüzde otuz ar. 
tacağına kanidir. 

Bulgarlar İngilterenin dostu • 
durlar. Fakat İngilterenin kendi -
!erini ihmal etmesinden şilcayet e. 
diyorlar. 

İngilterenin Dobrica meselesi
ni hal etmeden Romanyaya temi
nat vermiş olmasından sızlanıyor. 
lar. Halbuki böyle yapılmış olsay. 
dı, Bulgaristan da Balkan Antantı. 
na girmiş olacaktı. Bu sayede Bul. 
garistan gibi anahtar bir mevki, 
garp devletlerinin müttefiki ola -
rak Romanyaya da yardım ederdi. 
Yine Bulgarların telakkisine göre, 
mihvercilerin yardımı ile Bulga -
ristan tarafından Boğazlara karşı 
bir taarruz vukubulabilir. Fakat 
diğer taraftan da müttefilclerin yar 
dımı Dedeağaç tariki ve Struma 
vadisi ile Romanyaya karadan yar 
dım edilebilir. Bir harp vukuun -
da Bulgaristan mihvere iltihak e
derse Yugoslavyanın yolunu kes • 
mek ve Selaniği zaptetmek müm 
kündür. 

Vaziyet, Bulgarlann nazannda 
bu mahiyette oldu2u kin bir anah. 

tar mevkiinden istifadenin bedava 
olamıyacağını da söylüoyorlar. 

Bulgaristan halihazırda n.ob -
rica üzerinde ısrar edıyor. 

Dobricanın kendisine iadesi ile 
vaziyetinin düzeleceği söylenmek • 
tedir. Bulgaristan Türkiye ve Yt1-
nanistan ile vaziyetini, münase -

· betlerini normalleştirmek fikrin -
dedir. Zaten onun Türkiye ile mü. 
nasebetleri şimdiden mükemmeL 
dir. Slav birliği cereyanı henüz 
kendini göstermemektedir Fakat o. 
nun nazizme karşı bir aksülamel 
olarak canlanması muhtemeldir. 
Sonra mihver siyaseti de, Mak~ -
donya meselesini ortaya atarak ou. 
na mukabele istemektedir. Yu -
goslav gençleri Sofyayı ziyaret e -
derek Panslav neşideleri okuduk
ları zaman faşist oldukları anlaşı. 
lan bir takım adamlar Makedonya 
için mersiyeler okumuşlardı. Ar -
navutluğun İtalya tarafında~ işgaU 
üzerine Makedonyacılar İtalyanın 

darbeyi cenuptan indirmek kara
rında olduğuna inanmışlardı. 

Makedonya ideolojisine muka
bil Slav beraberliği kazanmakta -
dır. 

Diğer taraftan Bulgaristanda 
Rusyaya karşı hissolunan sevgi de 
canlanmaktadır. Bu yüzden Po • 
temkin Sofyada hararetle alkışlan. 
mıştı. 

Bulgar • Sırp dostluğunun en 
mühim amili ise orto~ox kilisesi -
dir. Ve bu kilisenin faaliyeti bir 
hayli mühimdir. 

Bulgaristanın Almanya ile si. 
yasi münasebetleri hiç bir teahhü. 
de bağlı değildir. Fakat iktısadi 
münasebetler çok sıkıdır. 1938 de 
Alman ithalatı yüzde (59) a yök -
selmiş, bu da bu senenin ilk ayla. 
nnda yüzde (60) a fırlamıştır. Bul
gar ihracatının yüzde (59) u 1938 
de Almanyaya ve bu senenin ilk 
aylarında yüzde (75) e varmıştır. 

Bulgar mahsulatı buğday, tü -
tün, çilek, üzüm, ve şaraptır. in • 
giltere de bir mıktar Bulgar tütü. 
nü alırsa, Bulgaristan arazi tale • 
binden vaz geçer. Hiç olmazsa 
bunları geriye bırakır ve Balkan 
birliğine girer. 

Bila Köyünde Kız 
Kaçırma 

Kahta (TAN) - Bila köyünden 
Yusuf oğlu Yusuf, ayni köylü Ayşe
yl kaçırmış ve bikrini izale etmıştir. 
Yusuf tutulmuş ve müddeiumumıli~e 
verilmiştir. 

Mardlnde Müsamere 
Mardin (TAN) - Orta okulumur: 

talebesi, halkevinde "Devrim yol
cuları,, piyesini temsil etmişler. mu
siki muallimleri Sabrf Ozalpın ida
resinde bir konser vermışlerdir. 
Müsamere, muvaffakıyetli olınus
tur. 
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Saf o Kendini Gösterdi 
Zaten Devlet İşlerini O İdare Ediyordu, Padişahı 

Kara Mehmedi Feda Etmiye Razı Etti 
Padişah kızgın askerin gönlüni.i :ı.1-

mak için, iç hazineden kese kese 
çil akçeler de çıkarmış, saray a\'
Jusuna yığdırmıştı. Fakat isyan 
elebaşıları: "Kim akçeye yapışır
sa, öldürürüz,, diye bağırdıkların.. 
dan, keselere yan dönüp bakan 
dahi çıkmadı ve gürültü büyüdü.. 

S ultan Murat - şüphe yok 
ki, Kara Mehmedin ve ona 

yar olan nedimlerin telkiniyJe -
bostancılarını, baltacılarını, kapı

cılarını, haremağalarını silahlan
dırıyor ve yeniçerilerle ç-arpış

mağa hazırlanıyordu. Bu henga
mede asker, en korkunç sozu 
haykırdı ve ültimatomunu bu 
haykırışla vermiş oldu. Onlar, bir 
ağızdan: "Saadetlü padişah cüm
le kullarından geçip, bir ermeni 
dönmesini bize tercih ediyorsa, 
biz dahi, kullarını ona tercih ede
cek padişah buluruz!,, Diye avaz 
avaz çığrışıyor lardt. 

Sultan Murat, müşkül ve teh
likeli dakikalar yaşıyordu. Tah
tını ve belki hayatını kaybetmek 
felaketiyle mübeşşer gibi görünü
yordu: Bir dakikalık. tek bir da
kikalık gecikme, o felaketi haki
kat haline koyabilirdi. İşte bu sı
rada Safo, çatkın bir çehreyle, 
lakin vakur bir eda ile boy gös
terdi, ağır ağır yürüyerek, koca
sının yanımı geldi: 

- Kölelerin, dedi. efendileri 
yolunda can verdikleri olagel_ 
miştir1 çok görülmüştiir. Efendi
lerin köleler uğrunda kendilerini 
!eda etmelerine de sen mi örnek 
olacaksın? Nedir, bir Kara ::i\!feh
met için bu yaptığın inat? .. Ken
dine acımıyorsan bize, çocukları
na acı. Allah etmesin, Allah et
mesin. Kul elinden sana bir zi
yan erişirse, Kara Mehmet gidisi 
bize tekrar seni verebilir mi? .• 
Haydi. yersiz merhıımeti bırak ta 
kalemi ele al, Kara l\fohmedi fe
da buyur! 

Murat, belki onun söyledikleri
ni yazarak, bir hat kaleme aldı, 
kubbe altına gönderdi. Arkasın

dan kapıcılar kahyusını da yollı
yarak, Kara Mehmet Paşamn be
linden hançerini aldırdı ve ken-

disini cellada verdirdi. Asker, cin
lerine atılan kellede kendi kud
retlerinin padişah kuvvetinden 
üstün olduğunu temaşa ed~rek, 

ve iç hazineden çıkan keseleri 
paylaşarak kışlalarına dönecek
lerdi. Sadrazam Seyavüş Paşa. 

bilinmez, nasıl bir gizli hmrm ve
ya düşüncenin sevkiyle: "Ya def
terdar kande?,, Diyerek sikke da
laveresinde suçu olmıyan Mah
mut Çelebiyi tekrar öne sürdü
ğünden o zavallı da saklandığı 

yer<len çıkarıldı ve öldiirüldii (ll. 

Artık sarayın aczi açığa çık

mıştı, söz de ayağa duşecekti. Ni
tekim kahya Canfeda kadının 
kardeşi olup Diyarbekir valiliği

ne gönderilmiş ve oradak1 - ka
leme gelmez - kepazeliklerinden 
dolayı Istanbula getirilmi~ olan 

İbrahim pa~aııın bir zaman yeni
cerilere kötü gözle baktığı ileri 
sürü!erek, bir baskın yapıldı, he
rifin Şehzadebaşındaki konağı 

- göz göre göre - ocaklılar ta
rafından tutuşturuldu, içindeki 
eşya - kadın1::ırl~ h.,. .. ,,ı .... ~ -

yağma edildi. 

B u nizamsızlıktan harp ve si
yaset işlerinin de mütees

sir olması pek tabiiydi. Zaten i
kide bir değiştirilen sadrazamlar. 
ancak hazineler düzmek ve kendi 
oğullariyle hısımlarını yüksek 
memuriyetlere yerleştirmek lursi.. 
le harp açıyo1 lardı. Padişah ken
di havasında, hevesinde ve devlet 
işleri Safonun elinde olduğu icin, 
orduda intizam kalmamı~ gibiy
di. Şark cephesinde büyük bir or
du boş yere eritildiği gibi, Nemse 

hududunda da bozgunluklar yiız 
göstermeğe başl:ım1ştı. Arnavut 
Sinan Paşanın üçüncu defa ola
rak sadrazamlıkta bulunduğu sı

rada İmparator İkinci Rudolfun 
aleyhine acılan harp. ilk çarpış

malarda Osmanlılar aleyhine ağır 
muvaffakıyetsizlik ~er belirttiğin

den 1593 yılına boı:gun senesi a
dı verildi. 

B ir yıl sonra rezalet dana ge
nişledi, seferber orduların 

aylıklarını ödemek güçleşti. Hal-

Dünkü Kısmın Hulôsası 

buki Sultan Murat. askerin yan 
aç, yan tok sınırdan sınıra koştu
ğu ve bazan yenip bazan yenildi
ği günlerde Safosuna altın teker
lekli gümüş arabalar yaptırıyor, 
kızlarını milyonlar sarfile evlen_ 
dirip düğünler kuruyordu. (1) 

Avusturya ordularile çarp1şmak 
üzere yola çıkarılmış ve Sofyaya 
varmış olan Yeniçeri ortaları da 
bu israftan mi.iteessir olanlardan, 
yani ulüfelerirıi vaktinde alam1-
yanlardandı. Fakat bu taife, hak
kını saraya feda edecek takım

dan değildi. Ordu hazinesinde pa
ra bulunmadığı ve sadrazamın pa
dişahtan ödünç para alnıak hak
kındaki teşebbüsünün neticesiz 
kaldığı anlaşılır anlaşılmaz bütün 
ortalar ayaklandı, hünkara bir 
kağıt yazıldı, yayabaşının eline 
verilip lstanbula yollandı. Bu ka
ğıtta ''ulı1felerin tamamile veriL 
memesi halinde ordunun Sofya
dan bir adım ileri gitmiyeceği" 

ihtar olunuvordu. 
(Devanu '\•ar) 

(1) Peçevi (C: 2. S: 21 - 25) Kara 
.Wehmet paşanın hal tercümesini yazar- · 
ken dikkate değer olan şu malümatı ve
riyor: "Padişahın haremine dahil olan
lardan ve en çok itimat gürenlorden 
cüce Cafer aga, Üçüncü Mehmcdin cü
llısunda taşra tarholundukta vezk Lala 
Mehmet paşaya iltica etmi;;;tir. İşte bu 
me. hur cüce, Kara Mehmet puşamn öl
dürüldüğü günün gecesi padişahın ha
reme girer girmez sazendeler, hanende
ler, holçkabazlar. ıtta,sk;ı.rJı,l:u; 2e.Urterck 
her vnkitklnden fazla eğlenip neşelendi-
ğini ve sabahki kanlı gürültü ile bu keyfi 
birbirine yakıştırmıyan nedimlerden biri
nin, canını dişine ve her tekdiri göze 
alarak, keyfiyeti padişahtan sorması ü
zerine: "Doğru söylersirL Blr miktar e
lem çekmiştim. Amma felek her zaman 
murat üzere dönmez. Devletimize bir 
yerden bir rahne 1rlşmesinden korkar
dım. Bununla defettik. Düşmandan de
ğil, birkaç kendiyi bilmezin sitemini 
çektik, şimdi unuttırk" cevabını aldığı
nı bize hik:lye etti!" ... 

Yine Peçevi, maktul Kara Mehmet 
paşanın başının top gibi ayaklarla sü
rüle sürüle Atmeydanına götürüldüğiı
nü ve sonra dört yüz liraya ocaklıdan 
satın alınıp cesetle birlikte gömüldüğü
nü yazar 

(2) "Orduyu hümayunda olan asakir 
ile istanbulda kalan sipahilerin ulufe
lerini vermekte kubbei hümayun vezir-
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Biraz evvel e İkinci. 
2 - Mutmain e Memnu. 
3 - Bir mesafe ölçüsü e Muse\'I. 
4 - Ayının evi e Haşari. 

5 - Bir harf e Sinni ilcrllycn. 
6 - Uçurum e Bin e Bir harf. 
18 - Bir Ada e İle. 
8 - Gök e Evin üstü. 
9 - Nobran. kıymet bilmiyen e Geniş. 

1 O - Çift e Peyman. 

Pr atik Farmakoloğların 
Toplantısı 

TUrkiye Pratik Farmakolol:jlarına: 
Birliğimizin senelik umumi toplanhsı 

25 - 6 - 939 pazaL" sabahı 10 da Eminönü 
Halkevi salonunda yapılacaktır. 

RUZNAME: 

1 - İdare ve mürakabe heyetlerinin ra
porları, 

2 - Cemiyetler kanununa uygun ni
zamnamenin tadili 

3 - İdare ve murakabe heycUıerinın se
çimi, 

4 - Cemiyet reisi Nurinin arkrıdaşlar
dan dilekleri ve bazı teklifler, 'oi ~'İla::ısıı 
kalfalar irin kurs açılması, 

5 - Serbest görüşmeler ve mesleki mü
nakaşalar. 

Balıkesir - Tepecik köyündeki 
tarlasında çalışırken ~iddetle başlı

yan yağmur üzerine evlerine dönmek 
isti;ren Galip, bir yıldırım isabetile 
ölmüştür. .. ,. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ..... !!!!!'!!!!!!!!!! 

leri aciz ve mütehayyirler iken Bağdat 
Valiliğinden gelen Halil Paşa verilecek 
Sultanın düğünü için masraflar yapı
lıyordu. Bu uğurda sarfolunan elma!;, 
altın, gümiış ve kumaş masrafı hariç 
olmak üzere yalmz gelinin başından 
serpilmek için iki yüz elli bin akçe 
ayrılmıı:ı ve gelinin sarayını kurup dö
şemek, düğün günleri masrafını karşı

lamak yolunda da bir milyon altın 

harcanmıştı.,, -Hayrullah Efendi- ki
tap: 13 - S: 55). 

Laboratuvar Y aptırdacak 

Türl< Hava Kurumu Genel Merkez Baıkanhğından: 
1 - Etimesğut'da Türkkuşu alanında yaptırılacak hava müsteşarlığı 

tecrübe ve muayene komisyonuna ait laboratuvar binası inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (81.450) lira (70) kuruştur. 
3 - İsteklilerin bu işe ait şartname kesif ve saireve ait evrakı Türk 

Hava kurumu genel Merkezinden (4) lira (20) kuruş mukabilinde alabi
lirler. 

4 - Eksiltme 26 - 6 - 939 pazartesi ııünü .saat 16 da Ti.irk Hava kuru
mu ııenel merkezinde toplanacak komisyon tarafındatı yapılacaktır. . 

5 - F.:ksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklü mektuplarile bir
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (5.322) lira (53) kuruştur. 
7 - Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı kanundaki şartları 

haiz olduktan başka en az (60.000) liralık mümasil bir bina inşaatını 
muvaifakiyetle başardıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazım-
dır. (4221) 

Başvekalet istatist ik Genel Direktörlü9ü Eksiltme 
ve İhale Komisyonundan : 

1 - Pazarlıkla ihalesi yapılacak olan 25 forma tahmin olunan Maliye 
istatistiğinden 1500, 22 forma tahmin olunan sanayi istatistiğinden 500. 
25 forma Tahmin olunan tapu ve kadasfro istatistiğinden 750 nüsha bas
tırılacaktır. Bunların 16 sahifelik beher forması için 40 ar lira fiat tah
min olunmuştur. 

2 -Tahmin olunan Forma bedelleri üzerinden % 7,5 hesabile muvak
kat teminat vesikası verilmek lazmdır. 

3 - Eksiltme 1939 Haziran ayının 26 ıncı Pazartesi günü saat 15 de 
Umum müdürlük binasınce toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

Nümuneler dairede görülür. Ve şartname komisyon katipliğinden iste-
nebilir. (2173) (4035) 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Matbuat umum müdürlüğü 1939 Malt yılı zarfında bastıracağı on iki 

adet Ayın TArihi adlı mecmualarını 6/6/939 tarihinden 22/6/939 tari
hine kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye koymuştur. 

1 - Mecmuaya ait beher formanın muhammen bedeli yirmi beş lira
dır. Ayın tarihlerinin bir senelik forma mecmuu azami olarak 420 dir. 
Ve her nüsha Ayın Tarihi 1100 olarak basılacak ve 1100 olarak tesellüm 
edllerektir. 

2 - Muvakkat teminat yedi yüz seksen yedi lira elli kuruştur. 
3 - Eksiltme 22/6/939 tarihinde Ankarada Dahiliye Vekaleti bina

sındaki Umum Müdürlüğün satın alma komisyonunda saat on betşe ya
pılacaktır. Taliplerin tayin edilen saatten nihayet bir saat evvel teklü 
mektuplarını komisyon reisliğine vermeleri şarttır. 

4 - Şartname Ankarada Matbuat Umum Müdürlüğünde ve İstanbul
da Vilayet binasındaki matbuat bürosu şefliğinde parasız olarak verilir. 

5 - Taliplerin ilan edilen günde komisyon reisliğine 2490 numaralı 
kanunun emrettiği vesaikle beraber şimdiye kadar Ayın Tarihi tekni
ğinde eser bastıklarına dair alakadar dairelerden tasdik edilmiş birer 
nümune getirmeleri şarttır. "2205,, "4133,, 

Zile Beledi·yesinden : 
ı - Zile Kazası merltezınae yapılacak: elektrik tesisatı ve Santral bi

nası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme Zile belediye dairesinde 30 Haziran 939 Cuma günü sa

at 10 da teşekkül edecek ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - Bu insaatın keşif bedeli -47748- lira 60 kuruş olup muvakkat 

teminatı -3582- liradır. 

4 - İstekliler birinci zarfın içerisinde Ticaret Odası vesikasına ve ma
li itibar mektubuna ve Nafıa Bakanlığından veya Tokat Nafıa Müdürlü
ğünden müteşekkil komisyondan en az sekiz gün önce alınmış müteah
hitlik vesikasını ve inşaatın fenni mesuliyetini kabul etmiş bir elektrik 
mühendisinin noterlikçe tasdikli bir taahhütnamesini ihtiva edecektir. 
İkil}ci zarfın içinde muvakkat teminat mektubu ile teklif mektubu bu
lunacaktır. 

5 - Istekliler fazla malumat almak için ihaleden önce hergün Zile be
lediyesine ve Ankarada Belediyeler imar heyeti fen şefliğine ve İstan
bulda Taksim Ayyıldız Palas numara 3 de Mühendis Hasan Halit Işık
pınara müracaatla proje ve planları -10- lira bedel mukabilinde ala
bilirler. "4181., 

edecek oldu. Fakat Mehmet, şık h<ı!mşi-res!ni hemen 
müdafaaya hazırlandı. Yerden büyük bir taş ka
psrak: 

- "- Kes sesini hergele!.. Diye çıkıştı. Tepelerim 
ha ... 

On yaşında olmasına rağmen, külhanbeyliğe he
vesleniyord": Bu sözleri ciddi, ve mütecaviz sôyle
mişti. 

[Bodrum Palas, i\lercan yokuşunun köşesin
deki kitap sergisinin, yangından kurtulmuş ah. 
şap konakların, mescit harabesinin ve tornacı 
barakalarının tam ortasındadır. Vaktıile yeni. 
çeri isyanlarmdan tüccar mallarını kurtarmak 
için yapılmış olan bil' hanın bodrumu. Han ta
nıirsizlikten, bakımsızlıktan yıkılmış, ko~ıu 

komşunun da gayreti He ortadan kalktıktan 
sonra Bodrum Pala!ı meydana çıkmış. Buraya 
sokak ortasındaki dört köşe delikten ginlir, 14 
taş basamakla inilir. Geceleri yolcular ve sar. 
hoşlar düşmesinler diye delik bir saç levha ile 
kapatılır .• 

TEFRiKA No. 2 

Çocuklar tekrar oyunlarına başladılar... Mürüv
vet, arada sırada, kendisini bahtıya.c eden binanın 
perdeleri kap~lı pencerelerine bakıyordu. Nihayet, 
LÜl perdei:-r aralandı: Akşam güneşi konak sahibi
nin gozlükle:rini tutuşturdu. Karşhıklı gülumsedi
ler! Artık, mahzenle konak arasında esaslı müna-

Burada evvelce mektep hademesi iken rakı 
yüzünden işinden ve kendinden olan Ahmet a. 
ğa ile karışı, kaynanası \'e be~ çocuğu otur. 
maktadır. Etraftakiler onlara Ayşe Ablalar 
derler. 

Bir gün Ahmet ağanın <.'nbiiyiik kızı Miirü\·. 
\;et büyük bir sevinçle mahzene girerek: 

- Anne, dedi, bak karşı konaktan bana ne
ler verdiler? 

Ane abla, kızının kolundaki bohçayı açtı. 
içinden bir kırmızı entari, birkaç iç çamaıjırı, 
henüz yamanınamış üç çift beyaz kısa konçlu 
genç kız borabı, kısa topuklu bir iskarpin çık. 
tı. 

Mürüvvet anlatıyordu: 
- Karşı konakta gözlüklü bir efendi var ya? 

Hani ge~enlerde bana on beş kuruş vermişti. Bu 
gün de kapıuııı önünde oynarken pencereden 
bizi seyretti. Bekçinin oğlu saçımı çekiyordu, 
ben ağlamağa başladım. Aşağıya indi, yanağı. 
mı ok;:adı, sonra: 

''- Dur biraz!" dedi, içeri girdi, bunları ge. 
tirdi, kızının entarlleriymiş. 
~- Artık ona kiiçük geliyor!" dedi.1 

,;,.. * 
"-- Dahamın göre~iyeceği bir yere saklıya1ı:n!.= 

Diye ilave etti.. Babam görmesin sakın!.. 
Kızcağıza, merhametli insanlar, evvelce de "Es

ki,, ler vermişlerdi. Fakat Ahmet aga, rakısız kal
dıkça, onları götürüp satmıştı. 

Ahmet ağanın gelmesine daha saatler vardı: Ana 
kız. mcrd!venin dibine çömeldiler. Miırüvvet sırtın
dakileri <;ıka-rarak, anadan doğma soyundu. Sonra, 
temiz, beyaz çamaşırları, kırmızı entariyi, çorapla
rı ve iskarpinlerini giydi. Entari biraz kısa gelıı_ 
yordu. F'lkat ayakkabılarla diğer çamasırlar sanki 
ısmar lamayd ılar. 

Mürih·vet: 
"- Ah, bir ayna olsa!,, Derken, büyük anne ye

rinden kalktı: 
" - Kırk bir buçuk kere maşallah. Kocaman kız 

olmuşsun .Mürüvvet .. Tu .. Tu .. Nazar değmesin di.. 
yerek, yassı bir sandık içinde uyuyan üç buçuk ay
lık oğlanı uyandırabilecek kadar telaşla, küçük bir 
ayna parçan aramağa başladı. 
Diğer karc1eşler, ablalarının etrafına dizilmiş.. 

!erdi. On yaşındaki Mehmet, kıskanmadan - kıs

kanmaktan utanan bir büyük adam gibi - ciddi
yetle bak!yor, küçükler, Mürüvvetin iızerindekileri 
okşamak arz~siyle, mini mini kirli ellerini uzatı

yorlarJı. 

Ayşe abla, farkına asla varamadığı bir şaııkınlı
ğa düşmüştü: Mürüvvet, gözlerinin önündt.' nasıl da, 

büyüyüp gelişmişti?. 
Eski entarisi içinde, bunu tahmin etmek bile im

kansızdı. Anneye göre, şimdiye kril<.lar, bu on biı 
yaşındaki kızın, doğup ölen küçüklerden niç farkı 
yoktu. Haıbuki, yıllar, yavaşça, ve sezdirmeden, 
Mürüvveti, ince, uzun, dal gibi bir kü~ük kız !ı.aline 
getirmi~ti. Yüzünde, gıdasızlıktan ve rutııbctten 
gelme, tuhr,f, tatlı bir donukluk vardı. Kocaman 
gözleri, uzun kirpiklerinin altından, simsiyah, v0 

mahzun bakıyorlardı. 
Mürüvwt, saçlarını, bir kadın insiyakile düzeltir

ken, Ayşe ebla: 
"- Evlüd:ma hayırlı bir kısmet ver Allahım!., 

Diye içini ('ekti. Bari, onu SÜı>ündürme! 
Mürüvvet tt kendisini, büyük annesinuı bulup e

teğile temrılediği ayna parçasının içinde görünce, 
annesi kadar şaşırdı. Sırtındakileri hemen çıkarıp 
saklamağa k:yamadı: 

"- Babamın gelmesine çok var anne.. Dedi ... 
Biraz böyle dolaşayım! 

Ustüne bırdenbire gelen tarif cdHmez bir ağır. 
lık ve kibirle taş basamakları çıktı. Kardeşlerini, 
bir maiyt>t gibi etrafına aldı. Cadckyi ağır ağır 
geçti. Kar~ı konağın önünde tozlan bulc.ınar::ık 
oyna~an mahalle çocuklarının biraz gerisinde dur
du: 

Cocukiar, ona evvela hayretle baktılnr. Biri alay 

M urüvvı?~, ahşama kadar konağın karşısında; uze
sebet başlamıştı. 
rine kırmızı entari giydirilmiş canlı bir teşekkür 
gib1 durd:.ıl 

-3-

Karşı konağın, pencerelerindeki• tlıl perdeler, gü
nün pek az saatlerinde açılırdı. Konağın ahşap ve 
boyasız cephesi, düşünceli bir yüz gibi asıktı. 
Konağın içine de daima, bir cami sessizliği ha

kimdi. Bazı odalarının duvarlarında, yağlı boyayla 
yapılmış ve yaldızlı çerçeveler içine konulmuş bu
yük resimler asılıydı: Bunlar, yakın bir tarihe ka. 
rışınış saltanatlı bir maziden kalmış hatıralardı. He. 
le merhum paşa dedenin, ordulara kumanda eder 
vaziyette yapılmış bol sırmalı, bol nişanlı tablosu, 
ve merhum büyük validenin usta bir fırçadan çık. 
mış büyük portresi, konak sakinlerıne iftiharla ka
rışık derin bir hürmet verirdi: Onlar, evin içinde, 
adeta, dedelerinin, ninelerinin ruhlarını uyandırmak.. 
tan çekinir gibi ,sessiz sessiz dolaşırlardı. 

Paşa babasının tükenmez servetine tevari.ıs etmiş 
olan Doktor Memduh Şerif Bey, evhamlı, dindir. 
bedbin bir adamdı. Mesleki bilgisı, vaktile mektep 
sıralarında yarım yamalak öğrendiklerinden ıbtıret 
kalmıştı. (DeYamı ''ar) 
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iz mir işgal Edilmişti 
lstanbul Hükumeti Bu Son İhanetine Halkı da 

Ortaklamak İstemiş, Fakat İzmirliler İsyan Etmişlerdi 
Sahne pek ibretli idi. Ahmet Rı

za ve Ali Ihsan Beyler acı acı dü
şünı.iyor. Harbiye Nazırı endişe i
çinde titriyordu. Hnin Ferit, kol
ordu kumandanının bu hakh işar 
ve ihbarına fena halde kızmış, te
piniyordu. Ak gözlerini Şakir pa
şaya çr.virmiş ve: 

- Bu kumandanı tekdir et, pa
şa, demişti. Böyle asılsız ve miihey
yıç işarlarla bizi işgal ve cfkarımı
ı:ı teşviş ettiği için. 

1335 yılı mayısının on dör
düncü çarşamba günü idi. 

Altı yüz yıldanberi mukaddes ve 
manevi bir taç gibi başımızda yük
sünmeden taşıdığımız, hele sakat 
bir iman ve irsi bir gafletle, Alla
hın yeryüzündeki gölgesi sanıp ta
pındığımız, Osmanlı hanedanının 

son ruhsuz ve gurursuz veledi Vah
dettin, o gün, Türkün yüksek şe
refini düşmanlarının ayaklan al
tına utanmadan serdi ve çiğnetti. 
Türkün yaralı bağrını kendi clile 
titremeden deldi ve oraya düşman
larının bayraklannı diktirdi. Tür
kün öz ve değerli vatanının bir in
cisi, güzel lzmirini acımadan dü§
manlarına peşkeş çekti ve verdi. 

Bu ihanet ve hıyanetini kafi gör
medi. Bir cinayet daha işledı. Tiirk 
lüğün ruhunu, gururunu incitti. 
Türkü, kendi gibi şerefsiz, namus
suz zannetti ve sıkılmadan: 

- Itilaf devletlerinin kararı ile 
lzmir işgal edilecektir. Ahali işi 

ve güciı ile meşgul olsun. 
Dedi. Fakat, kahraman Izmirli

ler bunu dinlemedi, coşkun ve u
guııuıu blr .uı.:hır t;illl t.ı:ı~L1 \ e hay
kırıştı: 

- Padişah, !stanbul hükfımeti, 
Itilnf devletlerine zelil ve miskin 
bir tevekkül ile, körköriıne teslim 
oldular. Şimdi bizi de ayni akıbe
te sürüklemek, kendi boyunların
daki esaret zincirini bize de geçir
mek istiyorlar. TürkHiğc ve Tür
ke, ne bu hain pndişahtan ve ne de 
hükumetinden fayda yoktur. Yapı
lacak işgale silahla mukabele ve 
mukavemet gôstermcliyiz, bu uğur
da blmeliyiz. 

Fakat, bu kahramanca veri
len kararın tatbiki, o an i

çin imkansızdı. Çünkü halkın e
linde, düşmanın bütün harp vası
taları ile yapacağı ihraç hareketi
ne mani olabilecek, esaslı bir kuv
vet yoktu. Kolordu kumandanı Na
dir Paşa, lstanbuldan aldığı bir 
emirle kıtalarını böyle bir hare
kete iŞtirak ettirmek, halkla bera
ber bir müdafaa tertibatı almak 
cesaretini gösteremiyordu. Vali Iz
zet Bey, böyle bir teşebbüsü terviç 
etmek şöyle dursun, hattfı., düşü
nülmesini, görüşülmesini bile mu
vafık bulmuyor ve fazla olarak hal
kın hislerini, tezahürlerini boğmı
ya uğraşıyordu. Bu coşkun heye
can içinde çırpınan, bu vasıtnsız
lık ve çaresizlik karşısında çırpı
nan halk, işgal keyfiyetine miima
naat edilerniyeceğini anlarlı. Bu -
nun için, işgali protesto etmek, il
haka meydan vermemek, işgalcile 
rin iç Anadoluya doğru vaki olacak 
ilerleme teşebbüslerini önlemek ka 
rarlarını verdi. Derhal bir reddi 
ilhak heyeti teşkil etti. 

Halk bu işlerle meşgul iken, 
kolordu kumandanı Nadir 

Paşa da, Harbiye Nezaretinden 
aldığı emirlere uydu. Urla is
tihkamlarını Fransızlara, Kösten 
adası istihkamlarını Ingil.zlcre ve 
Izmirc en yakın olan Yenikale is
tihkamlarını dn Yunanlılara tesli
me, işgal keyfiyetini teshile koyul
du. Bu işi bitirdikten sonra d~ A
miral Galtrop'tan aldığı ikinci no
tanın hiıkümlerini icra V" tııtbike 

başladı. Kıtaatın garnizonlarda tPp
lu bir hnlde bulundurulmasını, ha
rice çıkarılmamasını temin etti. Bil
hassa genç zabitlerin ~ünferit te- ı 
şebuslere girişmemelerini, h3lkin 

başına geçmemelerini emretti. Fa
kat, bu zillet ve meskeneti zihinle
rine sığdıramıyan bir çok zabitler 
silahlandılar. Şehrin harıci.:ıde sı
ralandılar. 

Gece, Yahudi mac:atlığı bir mah
şer yerine döndü. Yer y~r ateşler 
yakıldı. MC'ydan, yüreklerden ta
şıp fışkıran feryatlarla çınladı. 

Başta henüz terhis ediıen !htiyat 
zabitleri olduğu halde bi.ıtun hnlk 
gükremiş arslanlara benzedi ve o 
anda saraya, hükumete müteveccih 
bir isyan başgösterdi. Depol:ıra hü
cum edildi. Kapılar kırıldı. Silah ve 
cephaneler alındı ve da~ıtılc.lı. 

Vali lzzet beyin. ittihatçılıkla, 
rumlara taşkınlık ve ecnebilere 
saygısızlıkla suçlandırarak tevkif 
ettirdiği ateşli gençler unutulma
dı. Hapishane kapıları da kırıldı. 
Bu siyaset mağdurları da kurta
rıldı, silahlandırıldı ve hep bir
likte şehir haricine ç1kı~dı. 

M ayıs ayınn on beşiı•ci saba
hıydı. Güneş henüz doğu

yordu. Yunan nakliy~ gemileri, 
torpitoların himayesinde olarak 
Yenikale önünden limana doğru 
yavaş yavaş ilerliyordu. lzimirin 
o vakitki rumlan, baslarında .. 
metrepolit (Hırisostomos ı ile di-
ğer ruhani ve cismani azaları bu. 
lunduğu halde, ilk ihracatın ya.· 
pılacağını bildikleri Pac;port mev. 
kii ve civarlarrna yığı~mışlardı. 

Dualar okunuyor, çığlıklar kopa. 
rılıyordu. 

Saat sekizden sonra, gemiler 
limanda demirlemişler, ihraç ha
reketine baŞlamıŞlardı. Saat do
kuza gelirken, ilk olarak Pasport 
civarında Kremer otelinin önüne 
gönderilen bir Efzun alayı kara. 
ya ayak bastı ve şehrin rum teş... 

kilatı ile palikaryalar, papaslar 
tarafından karşılandı. Metropolit-

ler, takdis ayinini hürmetle, me
serretle ve müshlmanlarln gale. 
yanını tahrik ve hi:.;lenni rencide 
edecek bir beceriklilikle yaptı. 

Rıhtım üzerinde tertip edilen 
nümayiş alayı derhal yuruyuşe 
geçti. En önde Efzun alayının ku. 
mandanı bulunuyor, arkasından, 

yerli rumlar tarafından evvelce 
hazırlanmış olan gayet büyük bir 
Yunan bandırası geliyordu. lki 
Efzun taburu da, bu bandırayı ta_. 
kip ediyor ve yerli rurr.ların al
kışları, kopardıkları meserret a
vazeleri arasında etrafa gurur \"e 
kurum saçarak ilerliyorlardı. A. 
layın baş tarafını ve yanlarını 
komitacılar, palikaryalar sarmış.. 

tı. Hepsi de bir hadise çıkarmak 
etrafa saldırıp bir Türk kanı a
kıtmak için, ufak bir bahane arı
yorlar, efzunların gözlerinin içine 
bakıyor, işaret bekliyorlardı. Fa
kat. onlar da, ne de olsa korku 
ve helecan içindeydiler. 

Bakışlardan mana çıkarmak de. 
ğil, söylenilenleri bile anhyamı. 
yacak kadar şaşkın bir halcieydi
ler. Fakat, çok geçmedi. Onlar 
da kendilerini topladılar, gözleri
ne dikilen nazarlardaki manayı 

kavradılar. Alayın kolba~ısı, kış

layla hükümet binası önündeki 
saat kulesinin bulunduğu mey -
danlığı geçti ve Kokuyalı tram. 
vayının tevakkuf mahalline gel
di. 

1 şte tam bu esnada, stılan 

bir tabancanın sesi, Türk 
kanının akıtılması, Türk mağaza 
ve ederinin basılıp yağma edil
mesi için bir sebep teşkil etti. 

Bu silah, taşkınlığa bahane a
rıyan rumlardan biri tarafınd<Jn 
atılmıştı. Bu suretle yapılac<lk §e
naatlere bir bahane hazırl.ınmak 
istenilmiştı. (Devamı ''ar) 

SAGLIKTA KAN ALINIRSA ... 
Hasta olmadan. durup durur. 

ken kan aldıranlar, höyle yap
makla viicutlerinde bulunan 7e
hirlcrin bir kısmından kurtula
caklarını sanırlar. Unllmki kan 
almak büsbütün aksine tesir eder. 

Vücudün zehirleri Ynrsa. kana 
ge~meden önce. hiicrelerde hu
lunur. Kan biiHin ncsiçlerimize 
ve onların hiicrclerine gıda gö
türdiiğii gibi, bir taraftan da on
ların içinde Hizumsu!, ~·ahut za
rarlı olan, kan aldırınağ:ı merak
lı olanların zehir dedikleri mad
deleri toplar, onlaY'ı ı'.ıkarncak 
uzuvlara götiiriir. İnsan sıhhat 
hal"ndcyken, kanın bu i-;i gönne
sin<", zehir dedikleri liizumsuz 
maddeleri çıkarma~ına bir mani 
olmaz. 

Halbuki viicuttan kan alınınca, 
onun hücrelrri hem beslemt>k, 
h<'m de onlardaki lüwmsuz mad
deleri almak isi yavaslnr. Runun 
schehi damarlard·a "tansiyonun, 
kan alındıktan sonra nznlmasıdır. 
Bereket vt'r.sİn ki. tahhıt insanın 
kendi kendine :raptığ'ı hatayı ta
mir eder de, ~·irmi diirf saat son
ra kanın tansiyonu önrrki dere
cesine tekrar <·ıkar. Fnknt viicu· 
diiniin zehirlerini temi :deı~ck fik
riyle kendisinden kan aldıran a
damın ,·iicudiindeki nesi~lı•r, hiç 
olma7sa yirmi diirt ı-;aat. hetn a7. 
heslenir, hem de temi1:1c·neml'7. 
Daha sonra da - eğer bir sakat
lık olmamışsa - hiç bir fark ol
ma7. 

Vücuttan kan alınmca - gene 
damarlardaki tansivonun azalma
~nndan dolayı - yiirek daha hı7.lı 
vurmaj!a hac;lar. Çarpıntı gelir. 
Fııkrıt kimisinde de, nksine, ;rü
rek durur, havgınlık grlir. 

Viicuttan kan alının<'n, kanın 
nıiktan nzaldıktan ha .. kn, terkibi 
de değişir. Kırm17.t kül'cciklcrin 
sansı az,.-ılır. Tllhiat, l>nntt da dii. 
zeltir, bir kaç gün sonra kiirecik
Jcrin sayı~ eski derecesine çıkar-

sa da, bunları yapan uıuv)ar lii
zumsuz yere yorulınu~ olurlar. 
Bir taraftan da kandaki su nisbe. 
ti artar. Beyaz kiireciklerin salı
sı artmaması kaideden olmakla be· 
raber, bazılarında bunların. ateş
li bir hastalığa tutulmuş gihi, art. 
tığı olur. Her halde kan alındık
tan sonra damarlardaki kanın mu· 
vazencsi bozulur. 

Bundan dolayı tencffil-. İ!<.İnt' de 
halel gelir. Nefc alıp ,·erme sık
la ır. Alınan kan çok<'a "tursa. 
neticenin nereye varacağı önce
den pek te iyi bilinmez. 

Kan alındıktan sonra. inrnnın 
tabii harareti bira?: diiscr. Eski
den ate 1i hastalıklarda~ kan alın· 
ması da hundan il~ri '!Clirdi. Kan 
alınınca ateşli hasta :sıcnklığmın 
birazından kurtuhırdu. Fakat sıh
hat halinde, tabii hıırareHn dfü;
mesi hiç te, istenilrrek bir "ev de· 
ğiJdir. Tabiat insam muhitlnin 
harareti ne olursa olsun, daima 
ayni derecede sıcak olmak için 
'.\·arattığı halde, kan nlarak tahii 
harareti düsiirmek in anın tabia
tına a:rkırı iş yapmak olur. 

Kan aldırmanın daha zararlı 
te~irleri, sinirler iiı:t·rinedir. Ku
laklara u<Yultu ~elme i hunların 
en hafifidir. Daha onra baş d<in
me:.i. biitiin sinirlere heyecan, tit
reme gelir. Alınan kar.. ('okcn. 
kan aldıran kimsenin sinirler. de 
zaten zayıf olursa. bir taraftan 
ispasmoza. bir taraftan hez •van 
etmeğe haşlamak .ta miimkiinc1ür. 

Kan aldıranların bazısına, ar
kasından şiddetli bir susuzluk ı;te
lir, soğuk soğuk ter haı:nr. Kimisi 
de midesfndekini çıkarır. 

Bunlar, şiiphe iı, fena şeyler 
olmakla bcraher, kendi kendine 
knn aldıran kimsenin akdğerle
rinde uyumuş halrfo duran verem 
hastalığı, kan alınd ıktan onra a
lev almaz a, ı:ene pek hıı"if sayı
labilirler. 
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Geçenlerde okuyucum olan 
bir delikanlıdan bir mek

tup aldım. Delikanlı bu mektu
bunda, başına büyük bir felaket 
geldiğini, bu felaket karşısında a
pışıp kaldığını, benden şu veya bu 
şekilde imdat beklediğini yazıyor. 
Mektuba nazaran vaziyet şu: 

1937 yılının şubatında Mişin is
minde bir delikanlı (yani sizin an
lıyacağınız mektubun sahibi) ıner
kezden oldukça uzak bir mesafede 
bulunan kolhoz (kollektif çiftlik) 
!ardan birine tayin ediliyor. 

Delikanlı, kolhoza vardığının 

bilmem kaçıncı gününiin akşamı 
kolhoz reisile dereden, tepeden ko
nuşmıya başlıyor. Bunlar, farkına 
varmadan, tedricen umumi mevzu
lardan daha şahsi ve daha samımi 
mevzulara geçiyorlar. Delikanlı. 

goğüs geçirerek: 
- Burası, iyi, hoş ama, diyl>r, 

pek ücra bir yer.. insanın bütlin 
dünya ile alakasını kesmesi icap 
ediyor. Ben şimdiye kadar burada 
hiç te güzel kadın ve yahut kız gör
medim. Doğrusunu isterseniz bu 
şerait altında burada nasıl kalabi
leceğime bir tiırlü aklım ermiyor .. 
Oyle ya canım, biz burada papaz 
hayatı sürecek değiliz. 

Kolhoz reisi, anlaşılan mahcup 
tabiatlı bir adammış! Delikanlının 
bu sözlerinden kıpkırmızı kesili
yor. Maamafıh deiikanlıyı büsbü
tün cevapsız da bırakmıyor. 

- Ah, diyor, bundan bir ay ön
ce. gelseydiniz ne kadar iyi olurdu. 
Bundan bir ay evveline kadar bu
rada, bizim kolhozumuzda ziraat 
mütehassısı sıfotile bir kız çalışı
yordu .. Asya Kornarova ismindeki 
bu kız harikulade güzeldi. Bu kı
zı gorseydmiz mutlaka kandisin
den hoşlanacaktınız. Faknt maale
sef kız, tam bundan bir ay önce, 
memleketine gitti, orada bir işe 
yerleşti. Bunun yerine buraya zira
at miıtehassısı olnrak bir başka kız 
gönderdiler. Bu da giden kızın ar
kadaşı ama, güzellik bakımından 
Asyanın pabucunu bile çeviremez. 

Delikanlı, kolhoz reisinin bu 
izahatından sonra yeni zi

raat mutehassısını merak ediyor, 
filhakika bunun hiç te entere
san bir kız olmadığını kendi göz
lerile de goriıyor. Tabii kıza karşı 
hiçbir alaka göstermiyor. :F'akat 
gelgelelim, can sıkıntısından çatlı
yor, gönlünü eğlendirecek herhan
gi bir eş bulamayışından fena hal
de üzülüyor. Bu mevzu üzerinde 
kolhoz rcisile bir kaç defa daha 
görüşuyor. Fakat bu görüşmeler 

can sıkıntısını arttırmaktan başka 
hiçbir şeye yaramıyorlar. 

Günler bu minval üzere gelip, 
geçiyor. Delikanlı her günkü işle
rile bir otomat gibi mesgul olu -
yor. Bir gun bu boş, bu yeknesak 
hayatında ufacık bır değişiklik yap 
mak düşüncesıle. sır.f laf olsun di
ye, postahaneye gidiyor. Köy sa
kinlerinin ne miktarda mektup ya
zışlarile nlakadnr olu) or. Po~ta me
muru, postaya verilen mektup sa
hiplerinin her gün oldukça büyü
cek bir yekun tuttuğunu söyleyin
ce, delikanlı mektupları gözden ge
çirmiye başlıyor. 

Delikanlı bu isle meşgulken, bir
denbire gözüne şu meşhur "Koma
rova,, adı ilişi) or. Zarfı dikkatle o
kuyunca, mektubun, şu "ziraatçi 
güzeli meşhur Asya Komarova,,ya 
gönderilmeldc olduğunu anlıyor Bu 
munasebctlc derhal, kolhoz reisi
nin bu kız hakkında kendisine söy
lediği şeyleri hatırlıyor. Zarfın ar
kasını çevirince. mektubun şimdi
ki ziraat mütehassısı kız tarafın -
dan Asyaya gönderilmekte oldu -
ğunu öğreniyor. 

Delikanlı, sebebini tayin edeme
diği bir heyecana tutuluyor. Ihti
yarı dışmda, zarfın üzerindeki As
ya Komnrovanın adresini kendi 
defterine kaydediyor. 

Evine gclır gelmez hemen masa 
sının başına geçerek Asya Komaro
vaya mufassal bir mektup yazıyor. 
Mektubunda: "sevimli Asya, di-

yor, sizi henüz hiç tanımadığım hal
de buradan gidişinize, burada ol
mayışınıza herkesten fazla ben mü
teessirim. Siz şu anda burada ol
saydınız, muhakkak ki, ben, dün
yanın en bahtiyar bir insanı olur
dum. Asya, bu çöl gibi hayatın i
çinde bana dünya değerinde bir sa
adet tattırmak ister misiniz? Be
nimle mektuplaşmıya razı olursa
nız bunu yapmış olacaksınız. Ben 

size yazarım, siz de bana cevap ve
rır<;ınız. Bu nıektuplaşmamtzın, 

dünyanın en mesut bir anlaşması 
için bir mukaddime teşkil etmiye
ceğini kim bilir? Ilah .. ,, 

Delikanlı, bu ve buna l)enzer 
fikirlerle doldurduğu mek

tubunu derhal kıza gonderir ve 
buyuk bir sabırsızlık içinde ceva
bını beklemiye başlar. Nihayet üç, 
beş gün sonra, bahtiyarlıktan ti.t
riyen ellerile kızdan gelen cevabı 
alır. Kız bu mektubunda, delikan
lının fikirlerini pek orijinal buldu
ğunu, kendisine muntazaman ce -
vap yazacağını, bu şekildeki tanış
manın ona pek enteresan goründü
ğünü bildirır .. 

Işte bu suretle, bu iki genç ara
sında bir muhabere kapısı açılır. 

Çok geçmeden biribirlerine re
simlerini de gönderirler. Resim!er
den her ikisi de pek memnun ka
lır .. !kisi de, haynllerinde yaşattık
ları tıpleri bulmuş olmnlarına ay
rıca sevinırler. Bilhassa bu fo
toğraflardan sonra her iki gencın 
kalbinde şiddeth bir nşk ateşi tu
tuşur. Mektuplar gittıkçe sıklaşır, 
muhtevaları gittikçe daha samimi, 
daha ateşli bır hal almıya başlar. 
Delikanlı işi adeta her gune bindi
rir .. Kız da muntazaman kendisine 
cevap verir. 

Kızla delikanlı arasındaki bu 
mektuplaşma bir sene kadar sü -
rer. Biribirlerine olan sevgileri git
tikçe artar. Artık biribirinden ay
n yaşıyamaz olurlar. Biribirlerini 
görmek, ôniıne geçilmez bir ihtiyaç 
halini alır. 

Delikanlı kızın bulunduğu sehre 
gideceğine dair bir vaatte 
bulunur. 'Fakat aksi gibi mevsım 
kıştır, delikanlının iyi bir paltosu 
yoktur. Sırtındaki külüstür palto 
ile sevgilisine göninmegi muvafık 
görmez. Seyahatini yaza kadar te
hir eder. 

Nihayet bu yılın 23 temmuzun
da kızın bulundugu dıyara doğru 
hareket eder. 

• 
D evglli okuyucularım. hikaye-

mizin buraya kadar olan 
kısmı, bize gönderilen mektubun 
kısa bir hulfısasıdır . .Fakat bundan 
sonra cereyan eden hadiseler o ka
dar baş döndürücü ve o kadar mü
himdir ki, kaba kalemimizin bun
ları anlatabileceğinden çok şüphe-

liyiz .. Onun ıçin sozü doğrudan doğ 
ruya vakanın kahramanına bırak
mağı, bundan sonrakı vukuatı o
nun kaleminden okumanızı temin et 
meyı daha muvafık buluyorum. 

Delikanlı mektubunda, kızın bu· 
lunduğu kasabaya varışını ve on
dan sonrakı hadıseleri şoyle anlatı· 
yor: 

" ..• 27 temmuzda kızın bulundu
ğu kasabaya \'ardım Henuz sa -
bahtı. Kendime biraz çeki düzen 
vermek mecburiyetinde oldugum 
için dogruca bir otele indim. Ge
celigi 50 kapiğe olmak uzere bana 
bir oda verdıler. Odayı gördüğüm 
zaman, mıdeın bulandı. Buraya ni
çin gırdigime kendı kendime kuf
rettim. Oda o kadar pisti.. Bir bu
dala gibi yarım gunumü bu odada 
geçirdim. Sonra bavulumu elime 
olarak kızın evine gitmiye ve der
hal sevgilimi gormiye karar ver -
dim. Onun buroya gelerek bu pis 
odayı görmesinde hiçbir mana yok· 
tu.,, 

Delikanlı, bu pis odada kalma
makla cıdden doğru hareket etmiş· 
tir. Oyle ya, pisligine kendisinin 
tahammül edemediği bu odayı sev· 
gilisine ne diye gösterecekti. Ne i
se delikanlı bavulunu kaptığı gi
bi kızın evinın yolunu tutmuş. O 
mektubundn bu faslı şoyle anlatı
yor: 

"Takriben saat dört raddelerin
de Komarovanın evine geldim. Fa
kat evde sonradan sevgilimin bü
yük annesi olduğunıı öğrendiğim, 
bir koca karıdan başka kimsecik -
ler yoktu. 

Asya ile Yenya (iki kız kardeş) 
ve annele.-i (Anna Petrovna) pazar. 
da imişler. Ben onların pazardan 
gelmelerini bekledim. Evet bir bu
dala gıbi onların gelmelerini bek
ledim. Heyecandnn adeta bir hum
ma nöbeti içinde imişim gibi titri
yordum. Adeta iğne üzerinde otu
ruyormuşum gibi oluyordum. Hem 
vakit geçirmek, hem de sevgilimin 
gözlerine daha iyi görünmüş ol -
mak için çamaşır değişmiye ka
rar verdim. Ben çamaşır değiştir
diğim esnada sevgilfmin kız karde
şi Yenya pazardan geldi. 

K oca karı kızı görür görmez, 
pencereden evin içine gir

memesini, çunkü koridorda bir ya
bancııım çamaşır değişmekte oldu
ğunu ona söyledi. Yenyn, pencere
den evin içine girdi ve bana niçin 
burada soyunmakta olduğumu sor
du. Ben kendisine: 

"Sevgıllm Asya Komarova'yı bekliyo
rum, dcdım. O gclınciyc k dnr boş dur
mıyayımd iye çnma ır de ışmege karar 
'"erdim., Ycnya kcnd inin Asyanm kız
kardeşi olduğunu Asyanın şu dakikada 
Pazarda bulundugunu, fakat nerde ise 
onun da e\: c gclccc ınl öylcdi. Takri
ben yirmi dakika nra kö ebaşından 
Asya gorundu. A ya bir bl klctc bin
mi u_ Onu k r ıl m k üzere derhal 
avluya ındlm. O vludan ıçeri gırer 

gırmez derhal kendıml ona takdim et
tım ve bcnım kendı )le bir sene dört 
aydanberi gıyaben muhabere eden, 'e 
kendi im çıldıra ıya seven ''k hraman,. 
olduğumu söylcd m.. A ya fevkalAde 
şaşırmıştı .. Çok hC') ecanlı !dl. B na, gô
ya karşısında ben dcğilmlsim de bir 
başkası imış gibi, tuhal tuh f bakıyor-
du .. ., 

Mektubun muharriri hikayesi -
nin burasına gelınce, o kadar fazla 
müteheyyiç olmus ki, ne yazacağı
nı şaşırmış .. Cumlelerde znbtut"apt 
kalmamış .. Fıkırler karma karışık 
olmuş .. 

Biz, mektubun bu kısmını, bu 
halile okuyucularımıza sunmağı 

muvafık bulmadık .. Yıne kendi ağ
zımızdan hulasa etme) ı uygun gor
duk. 

Asya, hemen hemen ılk kelime
lerden sonra delikanlının burada 
daha fazln durmasının muvaf1k ol
mıyacağını söylemiş.. Gece şehir 
bahçesine 1 mektubun muharrırı heı 
nedense lüzum olmadıgı halde bir 
çok kelimeleri tırnak ıçine almış) 
gelmesini teklif etmış .. 

Velhasıl bizim aşık k am olun
ca fevkalade muteheyyıç bır halde 
Şehir (bahçe) sine yollanmı .. Fa

(Lutfcıı ayfayı çeviriniz) 
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Nafia Vekili lstanbulda 
Mühim Tetkikler Yaptı 
General Ali Fuat Cebesoy Bugün Y alovaya 
Gldecek ve Akşama Anka raya Dönecektir 

Şehrimizde bulunmakta olan Nafia Vekili general Ali 
Fuat Ccbesoy dün sabah Nafia Müdürlüğüne giderek öğleye 
kadar müdürli.lf~e ait işlerle meşgul olmuştur. General Ali Fu
at dün kendisiyle görüşen muharririmize nafia işleri hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 
··-- Prost tarafından yapılan Istan- ,--

bul •mar planının miıhim bir kısmt- Adi• V k•ı• 
m hı5dik ettik. Diğer lmlmları <la Jye e 1 ] 
p-::yderpey mütehassıs tarafından yu- L 
ıııla~.ak ta.sdik e~ilmek üzere ve~ale- ondraya Gidiyor 
te gor;derılecektır. Istanbulıın b r r.n AdJ" V k·ı· F h' .. 

.n ıye e ı ı et ı Okyar, dun 
euvel imar edilmesini arzu ltt•ğimiz 
içın hı gelecek kıı;ımlar üzerinde <le sabahki trenle şehrimize . gelmiştir. 

Fl.!thi Okyar trenden indikten sonra 
tetkikat biter bitmez derhal tusd!k 
edc~eğiz. 

Imar planına ait tetkik işinin şiın
c:'!1yc kadar gecikmesi sebeplet'indey. 
biti de planın bir clefa da Dahilıye 
Ve:{al..:?tine baglı bulunan Bel:?diyc. i
m .. r müdürlüğünce de tet~i.k edilme
si ':il. Şimdi bu müdi.irllık yeni bir 
kanaııJa bize bağlanacak• ır O vakit 
im·ır işlerine ait tetkikler daha ser: 
b•i" ~ekilde intac edilebile.:cktir. 

Istanbulda ne gibi işler üzerinde 
t 'tkiklerde bulunduğumu soruy0rs·.ı
nu;c Bildiğiniz veç:hile evvelki gün, 
Nafia Teknik mektebini g.~z·lıın. Bun 
dan başka Tstanbul vilay..:?tinin üç ~e
nelik yol inşaatı içiu hazırladığı pro
gramı tetkik ettim.,, 

General Ali Fuat, vekalet teşkilat 
kadrosunda yeni tleğişi:{Hk yapılıp 

yapılmıyacağım soran muharririmi
ze: 

"- Bütçe l\foclisten geçerken işit-
1.iginiz değişiklikten ba:;il<a bir yeni
lik olmıyacaktır. Yalnız ~unu ilave 
edeyim ki önümüz bir faaliyet d~v
residir. Her halde bu devrede bir çok 
yeni eserler meydana getircccğız.,, 

Nafia Vekili, bugün sant 9.10 da 
lstanbul Nafia müdürile birlıkte Ya
lovaya gidecektir. Gener.ıl Ali Fuat, 
yarın akşama kadar Yalovada kaldık 
tan sonra şehrimiz tarikile Ankarnya 

gidecektir. 

kat bahçeye gitmiye fırsat bulma

dan yolda Asya ile karşılaşmış .. 
Asya ona g<.ı.yet kati bir ifade i-

le: "Sen benim katiyen hoşuma 

gitmiyorsun!,, demiş! Delikanlı, kı

zın bu sözlerinden adeta yıldırım
la vurulmuş gibi, dona kalmış .. · 

Zava.llr aştk ayrılık sahnesini 
şöyle tasvir ediyor: 

" ... Ben onn! Fnkat siz mcktuplarını2-
da beni scvdiginizi söyluyordunuz, de
dim. O bıın;ı: Evet doğru, dedi. Resmi
nizi gördiigiim zaınan bir nn için öyle 
bır hisse kapılır gibi old~m. Fakat sizi 
şahsen görünce katiyen sevemiyeceğimi 
anladım. Çı.inku fotoğraf başka, canlı 

realite başka şeydir. Ben ona: Saat k:ıç? 
Dedim. O bana: Galiba saat on bir, ce
vabını verdı. Bu sefer ben ona: Şu hal· 
de ben " treni,. kaçırdım, eledim. Kız bu 
sözlerime hiç bır cevap vermedi. Artık 
benim için yapılacak hiçbir şey yoktu. 
Bir deli gibi, bir sairifılınenaın gibi. ya
rı uyanık, yarı uykulu, bir yirmi dört 
saat geçirdim.. İkinci "tren,, le sabık 
scvgiilmJn kasabasından ayrıldım.,, 

Mektup burada bitiyor. Deli
kanlı mektubuna şu mealde 

bir tezkere 1effetmiş: 
1 - Adeta deli gibiyim .. Ne yap

rnaklığım Hi.zım geleceğine dail' ba
na cevap veriniz. 

2 - Acaba polis marif etile on
da kalan mektuplarımı alamaz mı-

yım? Vakıa kız, bunları yırtıp attı
ğını söylüyor. Fakat benim kaııaa
timce mektuplar ha!a ondadır. 

3 - Size gönderdiğim mektubu
mu, kızın mektuplarını, resmini 

bir mecmua ve yahut gazetede teş
hir etmek ;mkanı yok mudur'? 

1 - Yapılacak hicbir şey yok
tur. Buna tahammül gerek. Bu a-

rada bir diğer kızı sevmiye ve ken
_, dinizi avutmıya çalışınız. Fakat bu 

defa yaptığ!nız gibi fotoğrafla, gı
yaben değil de görerek seviniz! 

2 - Polis marüetile mektupla
n almanıza imkan yoktur. Şayet 

kız. mektuplarınızı yırtıp attığını 

söylüyorsa, bütün nziyet bunun 
doğru olduğunu gösteriyor. Siz de 
bunu böylece kabul ediniz. 

3 D Uçiincü dileğinizi de yerine 
getirerek mektuplarınızı - kısmen _ 
mecmuamızda neşrettik. Fakat bu
mı neşrederken kızı teşhir etmek 
maksadını asla gi.ıtmedik. Bilakis. 

Istanbula geçmiş ve vapurla Yalova-
ya hareket etmiştir. Adliye Vt!kiii, 
orada Cümhurreisimiz tarafından ka
bul edi.ldıklen sonra bu akşam Lon
c.!raya hareket edecektir. 

Fethi Okyarın Londra seyahati hu
susi mahiyette olup, fakocyadaki 
Saint Andremsos üniversitesinin, ken 
disine tevcih ettiği fahri IJ,ukuk dok
torluğu merasiminde hazır buluna
caktır. ·--Lortdrada 

Askeri He·ıetimiz 

Müzakerelere Başladı 
Londra, 15 (A.A.) - Geçenlerde 

Londraya gelmiş olan General Or
bayın idaresindeki Türk askeri he. 
yeti ile General Rayskinin idare. 
sindeki Polonya askeri heyetinin 
harp malzemesi hakkında müzake
relere giriştikleri resmen bildiri]. 
mcktedir. 

Diğer taraftan General Lundun 
idaresinde bir lngiliz teknik heyeti 
dün Ankaraya gitmiştir. Heyet. iki 
memleketi alakadar eden müdafaa 
meselelerini görüşecektir. 

Meirepol kuvvetleri umumı mrr.. 
fettişi General Sir Walterlek, Fin. 
landiya müdafaa nazırının daveti ii. 
zerine, yarın Sinkiye hareket ede
cektir. General, Stokholmda da bL 
raz kalacaktır. 

Avustralya Genel Kurmay Reisi 
General Lavarack, Londraya gel. 
miştir. Londrada altı ay kalacak o. 

lan General modern harp usullerini l tetkik edecektir. * 
ı Ankara, 15 (A.A.) General 
Lundun idaresinde Ingiliz teknik 
heyeti bugün şehrimize muvasalat 
etmiştir. 

Hamidiye Rizede 
Rize, 15 (A.A.J -- Hamidiye mek

tep gemisi Rizeye gelnıiş ~·e limanda 
demiri::-miştir. 

Bir saat sonra da Rizenin yeni va
iisi Hüsnü uzgören de Trabzondan 
Rizeye gelmi§tir. 
Oğleden sonra gemi komutanı ka

raya çıkarak valiyi ve belediyeyi ve 
nskeri makamatı ziyaret etmistir. 
Vali, refakatindeki zevat ile bu zİya
reti iade ve gemide izaz olunduktan 
sonra gemiden ayrılmış bu esnada 21 
pare top atılarak selamlanmıştır. 
Akşam üzeri geminin stajyer su -

ba~la~ı şerefine parkta bir çay tertip 
edılmış ve gece de Halkevinde gemi 
komutan ve subayları şerefine '10 ki
şilik mi.ıkellef bir ziyafet vcrilmiş'ir. 
Komutan ve :ırkadaı;:lurı gı?ce yarıst, 
gemiye dönnı[isicr ve Hum;tliye Trab 
zona gitmek i.izere limanımızdan av
nlmı~tır. 

--~n---

Türkkuşu 
Filosu İzmirde _, 

Izmir, 15 (A.A.) - Bu sabah H.:w 
da Bursadnn hareket eden Türkku
şu filosu saat 11 de Izmire muva'>alat 
etmiş, havada tayyare filolartmız ve 
alanda vali Etem Aykut, müstahkem 
mevki kumandanı, emniyet direktö -
rü, hava kurumu başkan ve azası, 
matbuat mumessilleri tarafından kar 
şılanmıştır. 

Filo, şehir üzerinde bir cevelfıı1 

yapmış ve Türkkuşu tayyarecilik ve 
hava kuvvetlerimize ait dövizler bu
lunan kağıtlar atmışlardır. 

TAN 16 - 6 - 939 

İngilterenin 

PICinı 
(Başı 1 incide) 

kette de hoşnutsuzluğu kapatan a. 
mil, harp ve zafer psikosudur. 

Halbuki Almanya veya italyada 
bir ihtilal, nazizmi devirebilir, dün • 
yayı ateşe verebilir. Bel.ki komüniz
min patlamasına sebebiyet verebi • 
lir. Bu ise İngilterenin ve dünyanın 
menfaatine uygun değildir. Binaen. 
aleyh totaliter devletleri bir ihtilale 
sürükleyecek dere~de tazyik etme • 
mek lazımdır. 

Y ahut Hitler mezbuhane bir har. 
be atılacaktır. Milletine vaat 

ettiklerini yerine getirmek isteye. 
cektir. Bu mezbUhane harp Alman • 
ya ve İtalya için yine felaket olacak
tır. Çünkü harbi kazanmalarına im. 
kan yoktur. Mağlubiyet ise yine Al
manyada ihtilal çıkarabilir ve dun • 
yaya yine huzursuzluklar getire • 
bilir. 

Şu halde sulh cephesinin kuvvet. 
lenmesi, dünyaya sulh getireceğine, 

ihtilal ve h:ırp mi getirecektir, diye. 
ceksiniz. 

Hayır, İngilterenin planı ve ta. 
savvuru şudur: 
Sulh cephesi kuvvetlendikten sonra, 
totaliter devletlere, geçen gün İngi. 
liz Hariciye Nazırının Lortlar Kama. 
rasmda ileriye sürdüğü tez dahiUnde 
bir sulh teklifi yapacaktır. Onlara 
diyecek ki: 

''-Biz sulh cephesini totaliter dev 
letleri imha için kurmadık. Mak • 
sadımız etrafrnıza çelikten bir 
çember çevirip sizi yok etmek de. 
ğildir. Biz diinyada devamlı bir 
sulhün teessüsiinü temin etmek is. 
tiyoruz. Bunun için de evvela 
kuvvete dayanarak dünyayı istila 
siyasetine niha yet vermek istiyo. 
ruz. Versay muahedesinin bir çok 
haksızlıklara sebep olduğunu bili
yoruz. Sizleriu baz~ iddialarınızın 
doğruluğunu da kabul ediyoruz. 
Orta Avrupa ve Cenubu şarki Av. 
rupasmdaki iktısadi menfaatleri • 
nizi de miidrikiz. l\liistemleke ih. 
tiyacmızr da takdir ediyoruz. Bii • 
tün bunlaı:ı aiw.ia l•, 4 ,....,,., .. ~A do 

yanmaksızın, tehdit siyasetine 
sapmaksızın. sulh ve slikfın içinde 
ve masa ba~ında konuşup hallet • 
meğe ve sizi mümkün olduğu ka • 
dar tatmin etmeğe de hazırız. Fa. 
kat bir 5artla: Evvela silahları bı
rakacağız. Bunun için de her şey. 
den evvel silahlan tahdit eden bir 
konferans toplayacağız. Bu kon • 
feransta verile!'\ karar dahilinde 
hepimiz elimizdeki silahları imha 
edeceğiz ve yeniden silah yapma
mayı taahhi.it edeceğiz Ondan son. 
ra beynelmilel bir sulh konferan
sı aktedip bütün ihtilaflı mesele -
leri sulhçü bir zihniyetle hal ve 
fasla çalışacağız." 
O vakit düşünme ve karar verme 

sırası Hitler ve Mussoliniye düşecek

tir. Bugün sulh cephesini kurma te
şebbüsleri karşısında bile Hitlerin. 
Danzig meselesini kuvvete dayana • 
rak halledemediği, ve dağdaki köş -
küne çekilip düşünmeğe mecbur kal
dığı düşünülürse, İngilterenin bu 
sulh teşebbüsünün muvaffakıyetle 

neticeleneceği tahmin edilebilir. 
Fakat bu İngiliz siyasetinin mu • 
vaffak olabilmesi için mill~tlerin 

mantıkla idare edildiğine kani ol
mak lazımdır. Bö~·le bir iddiada 
bulunabilir miJiz? 

Milli Şefin Ekonomi 
Kurumuna iltifatı 

Ankara. 15 (A. A.) - Ulusal E _ 
konomi ve Arttırma kurumunun be. 
şinci kongresi münasebetiyle kongre 
adına başkan general Kazım Özalp 
tarafından Milli Şefimize gönderilen 
tazim telgraf ve karşılığı şunlardır: 

İsmet İnönii 
Reisicümhur 

1929 yılı 12 kanunuevvelinde ka
mutayda verdiğiniz tarihi nutkun co
cuğu olan kurumumuzun Ank~ra 
Sergievinde toplanan beşinci kongre. 
si Milli Şefe sonsuz saygı ve min • 
netlerini sunar. 

Kongre Başkanı Kazım Özalp 
Ulusal Ekonomi ve Arttrrma Kuru. 

mu Kongre reisi 
General Kbım Özalp 

Kongreye candan muvaffakıyet • 
ler dilerim. Yüksek başkanlığınızda 

cemiyetin on senedenberi ifa ettiği 

yi.iksek hizmetleri takdirle yad eyle-
rinı. 

İsmet fnön ii 

lngiliz - Sovyet 
Müzakereleri 

Ekspres Bir 
Arabayı Çiğnedi 

(Baştaraf ı 1 incide) 

En arkadaki araba da hat üzerin. 

(Ba§ı 1 inc•de) 

Çünkü mesele, İngilterenin Çine kar • 
şı aldığı siyaseti esasından değiştir • 
rnesi meselesidir. 

bildirmektedir. den geçmekte iken 75 kilome<re si.ı-
ratle ilerliyen tren birde2bire virajı 

. Japonya ablukayı kaldırmıyor 
Tiençin, 15 (A.A.) - Domei A-

dönmüş ve olanca hızile arabayu 

japon gazeteleri bu hadise dola • 
yısıyle ''kılıç kınından çıkmıştır" di
yor. Ve şu sözleri ilave ediyor: 

çarpmıştır. Arabada biri 10 yaşında. 
jansı tebliğ ediyor: diğeri 24 yaşında, üçüncüsü de 35 ya-

"İngiliz memurları, Çinli canile • 
ri teslim etseler de bütün Çin mese. 
lesi için esaslı bir hal sureti bulun • 
madıkça, japon kılıcının kınına so • 
kulmasına imkan yoktur. Çinin ima
rına ve kalkınmasını temine mani o
!~n bütün engellerin ortadan kaldı -
rı lması lazımdır. " 

Pekinde akdolunan bir konferans- şında üç adam varmış, müsademe o
ta Japon makamatı Ingilterenin Ma- lur olmaz, 11 yaşındaki çocuğun ba
reşal Şang-Kay-Şek lehindeki hat- şı kopmuş ve ktı.ybolmuştur. 24 ya
tı hareketini tamamiyle değiştirin- şındaki delikanlı iie 35 yaşındaki a
ciye kadar ablokaya devama karar dam da ortalarından b(ilünerek öl
vermiştir. müşlerdır. Ar:ıba parçalanmış, hay-

Konferans ayni zamanda İngiltere vanlardan biri de ö!m;ı~tür. 
nin teklif edebileceği her türlü mu- Bu kanlı kazada ancak bir at kur
tavassıt tes•ıiye tarzını reddetmeğe tulınuştur. Onun da alt çenesi 11.ma-
karar vermiştir. men kırılmış ve sarkmıştır. Kaz:ı hak 

Abluka şidJetlendiriliyor kında gece geç vakit alabildiğimiz 
l(.. Amoy. 15 (A.A.) - Domei :ıjansı malumat bu kadardır. Kazaya Eski-

Mr. Chamberlaf.n'in beyanatı 
Mister Chnmhcrlain bugi.in Avam 
Kamarasında hu mesele hakkında 
beyanatta bulunarak hadisenin va 
him mahiyette olduğunu fakat hü. 
kumetin icabaden tedbirleri aldı

ğını söylemiştir. 

tebliğ ediyor: §"iİıir mıiddeiumumiliği vaz1yet et· 
Amoy enternasyonal mıntakasınm miştir. Delailin tesbiti için üç buçuk 

bulunduğu Kulang - Şu adası etra- saatlik bir rötaı\lan sonr:ı tren yolu
fındakı Japon ablokasını bazı Ingiliz 1 na devam etmiş ve üç ı::aatlik bir 
gemileri geçmi~e muvaffak oldı.ığun- teahhurla da Haydarpaşaya gelmiş
dan, Japon denız makamatı bu ablo- tir. 
kayı daha ziyade şiddetlendirecek 

tedbirler almıştır. ,.. 
Paris gazeteleri de ayni mesele 

ile meşguldür. Le Temps: japonyaya 
İngiltere ve Fransayı tahrik etme • 
mesini ihtar etmektedir. Zira. bu iki 
mi1let, dünyanın bu kısmında hak 
ve menfaatlerinin muttarıd , surette 
ihlal edilmesine artık miisamaha et. 
rnemeğe karar verebilirler. 

Jour diyor ki: "Uzun sürecek bir 
sinir harbi başlamıştır. 'ram bir kuv
vet darbesi ile Japonların işi bitire
bilmeleri ihtimali yoktur. Bu vaziyet 
te, yalnız şurası unutulmamalıdır ki, 
Çinde mücadele eden bir Fransız -
f ngiliz birliği dC'ğil, fakat bir Ingi
liz - Fransız - Amerikan birliğidr. 
Şimdi bütun gayretlerimiz. Japonla-

1 

rın açıkça niyetlerini teşkil ed~n bir 
llt'a açıklığına düşmemektir.,, .. 

Epoque gazetesi diyor ki: 
".Japonların bu hareketi ile Stran

gın Moskovaya varışı arasmda bir 
münasebet görmemek imkansızdır.· 

Yine şunu da cllişünmemek imkan
sızdır ki, Uzak Şarktaki mütte'ikle
rinden Akdenizde bir deniz işbirliği 
vaadi almıyan Roma ve Ber!in, hiç 
olmn 7c;a..Au.ı:up~ n'\i.ı=k,u.·~~niı:ı...luı.
ti dakikalarında T okyonun Uzak 

Şarkta bir darbe vurması için Ja
ponya Eı ~riııde tesir icra etmişler -
dir. Fak:ıt Tokyonun Ingi'tr.reyi tut
tuğu yoldan kurtarabilmesi için va
kit çok geçmiştir.,, 

Bayan Tabouis Ouevre gazetesin
de diyor ki: 

Japonların askeri vaziyetleri 
çok vahim 

Honghon, 15 (A. A.) - Çekia a
jansı bildiriyor~ 

Şanghaydan verilen malUmata 
göre japon genel kurmay reisi prens 
Kanin Şanghaya gelerek askeri bir 
konferans toplamıştır. Bu konferan • 
sın asağıdaki kararları verdiği bildi • 
riliyor. 

1 - japon kuvvetleri 
ordusunun muharebe 
azınsıyaınaz. 

artık Çin 
kudretini 

2 - Çin çetelerinin ve hntta mun
tazam kıtaatının miitemadiyen ja. 
pon hatları içine niüuzları sebebi. 
le, japon kıtalarının çevrilmek teh 
likesine maruz kalmamak için çok 
derinlere sokulmamak şartile Çin 
iltisak hatlarını bir an evvel işgal 
etmeleri icabeder. 
3 - japonya Çin harbinin idame. 
si için icaheden asker mevcudunu 
~·eti~tiremiyeceği ıçın Mnnçuri 
ve Formuzden yeni efradın silah 
altına alınması zaruridir. 
4---Askcri inzihatm falcv1v ... ~1 i 
cabeder. 

Avrupada Yeni 
Harp Havası 

(Ba.~ı 1 incide) 
halinde Fı ansız ve lngiliz k•ıvvetle
rinc bir Fransız generalinin b'.lşku -
H)andan tayin edilmesine nıuvaf.lkat 
ed~p etmemiş olduğunu s1ran amele 
!ır:rnsı mebuslarmdan Hendersona 
ca;:ııp veren Chamberlain, askeri lıa
rckfıtın muhtelif mnıtakalarda ku
manda. işlerinin tanzirni, bizzarurc i
ki dost devletin mümessilleri arasın-

"Uzak Şark meselelerile alakadar 
diplomatik mahfiller, Tientsinin kıs
mi ablokasına esaslı bir ehemmiyet 
atfetmemektedir. Bu mahfillerin de
diklerfı:ie göre. meselenin ehemmiye
ti ancak Fransızlar ve İngilizler ,Ja
ponlara baş eğdiği takdirde başlıya
caktır. Zira Tientsinde mevzuu bahis 
ohın mesele, manevi: kuvveti lıiı' ne- da mı.iz.-ıkere mevzuu olnıu'itur. Bu 
vi imtihana tabi tutmaktır. Buradan rmse1c hakkmda etraflı ınahimat ver 

1 k 
m~k menfaati umumiyeye muvafık 

u ınaca • netice üzerine ~anghay im-
tiyazlı bölgelerinde harekete geçil - ciegi\dir.,, demiştir. -

mesi pek muhtemeldir. Tientsinde ---o-
alınacak netice üzerine Japonlar Avrupaya Tahsile Gidecek 
Şanghayda ya harekete geçecekler, Talebenin isimleri 
ve yahut ta geçmiyeceklerdir.,, Ankara, 15 tA.A.) - Memleket 

Figaro gazetesi, Japonyanın hare- sanayiimizin muhtaç bulunduğu bU
keti esbabını tahlil ediyor ve dıyor gili teknik elemanları yetiştirmek i.i
ki: zere Iktısat "'lekfileti tarafınd3n Av-

'Acaba, Strangın Moskovaya mu- rupaya tahsile gönderilecek tal~be
vasalatı günü, Ingiltere korkutulmak nin 2 ·5·939 da Ankara, Istanbul, Bu-r
rnı isteniliyor? Acaba, Japonyayı a- sa ve Izmir yüksek sanat okullartnda 
lakadar etmemekle beraber, üç taraf- yapılan seçme müsabaka imtihanını 
lı anlaşmıya bir cevap mı veriliyor? sıra ile Abdullah Arkunt, Nihat Or
Japonyııyı Fransa ve Ingilterenin a- gant, Ihsan, Mehmet Güçkan, KamH 
t~yhine kışk1rtmıya çalışan Alman- Yiğitler ve Ceialettin Arkun kazan
ların arzularına mı mutavaat edili- mışlardır. Bu altı genç Istanbulda 
yor? Garp devletlerine karşı bir kor· Feshane fabrikasında dört ay staj 
kutma politikası ile, uz<1yıp gitmekte; gördükten sonra Avrupaya yiinlü 
olan Çin harbinde bir değişiklik mi 1 mensucat tahsiline gi.inderilece~lcr -

yapılmak istenıliyor? dir. 

Fakat her ne olursa olsun, Londra 
ve Faris hükumetleri. Japonya. ile i
yi münasebetler idameı:ini ve arada
ki ihtilafları dostane zihniyetle hal
ktmeği ne derece isterlerse istesin
ler, ne haklarına. ne menfaatlerine ne 
de şereflerine katiycn Japonyanm 
dokumasına müsaade etmiyccek~er
dir.,, 

Tı.,kyo zecri tedbiri 
blöf telakki ediyor 

Tiençin, 15 (A.A.) ·- Domei ajan
sı Ingilterenin J Fıponyaya karşı eko
nomik zecri tedbirler tatbik edeceği 
haberini bir blöf olarak telakki et
mEkte ve böyle bir kararın Ingiliz -
•apon tic,.re-t anlaşınasmı muhil ol
duğunu ve Tokyo hükLimctinin yeni 
vaziyeti karşılamak üzere müessir 
tedbirler almakta kusur etmiycceğini 

Macarist anda SeylcSp 
Eudapeşe, 15 <A.A.) Birkaç 

gündenberi Macaristanın her tara. 
!ında yağmakta olan şiddetli yağ. 

murlar. köylerde mühim hasarlara 
sebe.biyet vermiştir. Sular, dün gece 
Markus tiyatrosunun parterini isti. 
la emişir. Seyircileri dışarı çıkara

bilmek için muvakkaten bir köprü 
kurmak mecburiyeti hasıl olmuş. 

tur. 

Samsunda Yeni 
Bir Mektep 

Samsun (TAN) - Istasyon civa -
rındaki Istiklal mektebi binası kafi 
gelmediğinden, münasip bir sahanın 
istimlaki ve yeni bir mektep binası 
yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Eskişehir muhabirimizin 
verdiği malUmat 

Eskişehir, 16 {TAN Muhabirin
den: Gece yarısından iki saat son
ra) - Toros Ekspresi saat 12,30 da 
Ağapınar istasyon makası başında 

bir araba ile çarpışmış, 3 kişi öl· 
müştür. 

Eskişehir Cfönhuriyet müddeiu· 
mumisi derhal vakadan haberdar e
dilmiş, hususi bir katarla vaka ma· 
hal1ine giderek icap eden tahkikatı 
yapmıştır. 

Trenin süratini tetkik ederek bir 
tecrübe ameliyesi yaptırmıştır. Ka· 
tar makinisti ile memurların üadele· 
ri alınmış, ve hatanın ölenlerde oldu· 
ğu anlaşılmıştır. Tahkikata devarn 
edilmektedir. 

Ölenlerden ikisi ar.:ıbayı idare e· 
den 24 yaşında Şükrü ile 10 yaşında 
Bürhandır. Şükrü tanınmıyacak bir 
halde paramparça olmuştur. Bürba· 
nın da kafatası parçalanmıştır. 

Prag Ekspresi 

Kazaya Uğradı 
Berlin 15 (A.AJ - Berlin. p,.~ 

sürat katarı, Südet memlekelinde 

kain Mittelgrunf isasyonunu geçer• 
ken yoldan çıkmışır. 10 ölü ve üçü· 
nün yarası ağır olmak üzere de 20 
yaralı vardır. Üç vngon devrilmiş
tir. Lokomotif makas tı>sisatma ~ar· 
parak tamamile tahrip etmiştir. 

Kudüste Suikastla r 

Devam Edlyor 
Kudüs, 15 (A.A.) - Suikasdler, de 

vam ediyor. Telaviv'de yapılan ikİ 
suikasd neticesinde bir Arap ölıniiŞ 
ve iki arap yaralanmıştır. Harp kaIJ1 
yonunun geçtiği yolda bir lağım pat· 
lamış olduğundan Tiberia Yahudi 
mıahallesine 200 liralık kollektif bit 
para cezası tarhedilmiştir. 

Mısır Hariciye Nazırı 

lstanbula Hareket Etti 
Kahire, 15 (Hususi) - l\lısır Hs' 

rici;ye Nazırı Abdülfettah Yahya Pıı· 
şa il2 Mısır heyeti bugüıı Ishmbu?B 
gitmP.k üzere Tskenderiyeden vapurıı 
binm:~lerdir. Ayın 17 inci gür.t.i Istıııı 
bul.ı muvasalat edeceklerdir. 

Londra, 15 (Hususi) - Ankaranıtı 

yakında izaz edeceği mümtaz bir mi• 
safir, Mısırın Hariciye nazırı Abdiil• 
fettah Yahya Paşadır. Türkiye - 111· 
giltere ve Türkiye - Fransa pa.kt' 
larin:'l nıü~abih bir paktın bu ziyıı 

ret esoasında Türkiye ile Mısır arıı· 

smcia imzası ihtimal dahilinde goriil· 
mektedir. 

Zon9uldak Köylerinde 
Mektep ve ECjitmenler 

Zonguldak, (TAN) - Vilayetinıİ' 
zin 758 köyünde 235 mektep ve ;:ıoO 
den fazla muallim vardır. 1, 2, 3, 4 
ve 5 dersaneli olan bu köy mekteP' 
lerinin çoğu, köy bütçelerind~n aY' 
rılan paralar, köylünün bedenen '-'c 
imece suretile yaptığı yardımlar ve 
hukumetin verdiği kereste ile tadi· 
len inşa edilmiş, bir kısmı da yeni· 
den yapılmıştır. 

Münasip mıntakalarda tesis edil· 
miş olan on beş köy yatı okulu önı1· 
müzdeki yıl yirmi beşe çıkarılacal<· 
tır. Bütün viluyctimiz köylerinde 20 
eğitmen vef beş baş eğitmen çaııı.:· 
maktadır. Gelecek yıl bunların s:.tyısl 
da elliyi bulacaktR' . .. 
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~Devlet ·oemiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ilaniarı 
Yolcu katarlnrmda izdihamı önlemek v.e yolculuğun daha müsait şart

lar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/ 6/ 939 tarihinden iti
baren Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında işliyen ı ve 2 No. lu 
Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No. lu sür'at katarlarındaki birinci 
ve ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nisbetinde bilet satılması 

mukarrerdir: 
Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci sınıf yer 

için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. tediye etmek şartile: 
A - Ankara - Haydar.paşa arasında ve müteka.bilen her gün seyrü

sefer eden 1 ve 2 No. lu Anado1u sür'at katan: 
B - Pazar, Salı , Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hareket eden 

3 No. lu sürat katarı: 
C - Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpaşadan ha

reket eden 4 No. lu sürat katarı; 
ıçin Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Eskişehir, Kara
köy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer koponu le
min edeceklerdir. 

Yer kopon)arınan satış mahaJJeri ve zamanları 
1 - Ankara Garı; 
A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 

No. lu Anadolu katarı için, katarın hareket edeceği günün saat 8 inden 
itibaren: 

2 - Haydarpaşa Garı; 

A - 4 No. lu sürat katan ile 2 No. lu Anadolu sürat katarı için hare-
ket saatinden 24 saat evvel: 

3 - Polatlı istasyonu; 
Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra; 
4 - Eskişehir Garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
5 - Karaköy İstasyonu; 
Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik istasyonu; 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arifiye İstasyonu; 
Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonra; 
8 - İzmit İstasyonu; 
Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonra: 
Yer kuponları satacaklar, 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest yer nisbe

tinde yer kuponu satılabilecektir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kondük

törler tarafından toplanıncıya kadar muhafaza etmeleri lazımdır. 
1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarındaki bütün birinci ve ikinci sı

nıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan 
yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu alamayan yolcular bu katarlarda 
bulunan serbest arabaya binebilirler, yer kuponu almaksızın No. lu 
yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerleri terketmiye mecburdur
lar. Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının istihbarat 
bürolarında daha mufassal malumat alınabilir. 

Umumi istirahatini ve herkesce matlüp intizamın temini için sayın 
halkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uymalarını ve 
tahsis edilip kuponları verilen yerlerden başka yerlere otunnamalannı 
ve herhangi bir hoşnutsuzluk vukuunda, dileklerini istasyon ve katar 
memurları yanında bulunan şikayet defterlerine yazmalarını ehemmi-

Ul\'\uın\ Müdü-r 

* Muhammen bedeli 296,500 lira olan 200 ton lokomotif metali ile mu-
fiammen bedeli 68.936,25 lira olan 50 ton külçe kalay l Ağustos 1939 Sa
lı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile ve ayrı ayn ihale edilmek üze
re Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin metal için 15.610 kalay i~in 4696,81 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayın ettiği vesikaları ve teklifleri ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (345) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (4170) 

* D. D/ 123 numaralı tarife, 15.6.1939 tarihinden itibaren Turan istas-
yonundan yapılacak nakliyata, idareye ve eşhasa ait sarnıçlı vagonlarla 
nakledilecek mayiata da teşmil edilmiştir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi (2350) "4286,, 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Ölü Bay Mehmet Halitin sağlığında sandığımızdan 16527 hesap No. 

sile Sandığımızdan aldığı (2250) liraya karşı birinci derecede ipotek edip 
vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 
No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması 
icap eden Erenköyünde Sahrayicedit, Kozyatağı mahallesinin eski Koz-

yatağı yeniBağlarbaşı sokağında eski 25, 26, 26, 27, 32, 33 yeni 38, 40, 38, 
40 en yeni 36 numaralı muhtesatı mülk zemini arzı miri tasarruf kanu
nunun neşrinden evvel muhdes maa müştemilat köşk bahçe ve bağın ta
mamı "camlı köşk kagir iç bölmeleri ahşap diğeri zemin katı kagir bir 
buçuk katı ahşaptır.,, Tamamı bir bir buçuk ay müddetle açık arttırma
ya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yaprlmaktadır. Arttırmaya girmek iste
yen (700) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re
simleri ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şart

namesi 30 - 6 - 39 tarihinden itibaren tetkik etmek isti
yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Ta
pu sıcfl kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek sa\ılığa çıkarı
lan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi
rinci arttırma 31/ 7 /39 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda 
kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklü edilecek bedelin tercihan alınması icap 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şar
tiyle 15/ 8 39 tarihine müsadif Salı gunü ayni mahalde ve ayni 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiı 
ve masarif e dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret
le haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malıi
mat almak istiyenlerin 937 /5 dosya numarasiyle sandığımız hukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
isteyenlere muhanuninlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca

vuz etmemek iızere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile 
kolaylık 2ostermektedir. (4304) 

TAN 11 

MünakalCit Vekaleti lstanbul Elektrik lıleri 1 ~~-~~·~~ 

umum Müdürlüğünden: OSMANLI BANKASI 
1 - Muhammen bedeli 2040, iki bin kırk lira tutan 800 kilo saf kalay, 

açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 153 liradır. 

3 - Eksiltme 1/ VIl/939 Cumartesi günü saat 10 da Metro han bina
sının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım mlidürlüğünden parasız 
tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilan 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (4230) 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi '1863 
Stallileri lfe Türkİl'e Cümhuripeti ile münakil mulcavelenamesi 

2292 Numaralı I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
( 24/6/ 1933 tanhli 2435 Numarall Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

i htlyat a~çesl : 

10.000.000 inslllz Ltrası 

1.250.000 lnslllz Lirası ~ 
~ 

,--·------· ~m 
TOrlciyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Ranlcasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .Af•iıdaki 

pliııa söre ikramiye daj'ıtılacaktır. 

.. 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet -.. .. .. 
• .. 

J.000 Liralık 4,000 Lira 
500 • z.ooo .. 
250 " 1,000 
100 b 4,000 

" ~il .. 5,000 .. 
40 .. 4,800 • 
20 ,. 3,ZOO • 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene lçlnde 50 llradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyl(il, 1 Birinclkanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilttektir. ......... , ................................. -
SATILIK 1 

El ile işlenmiş antika usulü bir 

kütüphane. Müracaat: Telefon 40756 

Edirne İcra Memurluğundan: 

Edirnede İstanbul · Caddesinde 

iken mahalli ikameti meçhul İsmail 

oğlu Ali K6şif Filibe'ye: 

Şeker şirketine dairemizin 938/ 

1198 numaralı dosyasiyle masrafsız 

borcunuz olan 1612,98 liradan dola

yı yine dairemizin 938/1012 numa

ralı dosyasile Ziraat bankasına olan 

borcunuza mukabil ipotek olup sa

tılığa çıkarılmış bulunan 32 parça 

gayrimenkul enıvalinizin ipotek faz

lasına şamil olmak üzere işbu borç

tan dolayı hacze iştirak edildiğinden 

~u husustaki itirazınızı ilin tarihin

den itibaren bir hafta içinde tahriri 

veya şifahi olarak dairemize bildir

meniz lüzumu İcra ve İflis Kanunu

nun 103 cü maddesine tevfikan ila

nen tebliğ olunur. 

KAYIP - 2229 sicil numaralı 

şoför ehliyetnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Merean Oğlu Ali Haydft 

i 
m 
~ 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAI<, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURIVE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bQtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mev~uat hesapları küşadı . 
Tıcari krediler ve vesaıl<li krediler küşadı 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedaı iskontosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvılat, altın ve cmtaa üzerine avans. 
Senedaı lahsıtatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Baıvekcilet istatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan : 

l - Açık pazarlıkla ihalesi yapılacak olan 31 forma tahmin olur.an 
Adliye ıstatistiğinden 1500, 26 forma tahmin olunan Maarü istatistiğin
den 2000 nüsha bastmlacaktır. 
. Adliye istatistiğin\n 11) sahifelik beher forması için 40 ve Maarif ista
tistiğinin 16 sahifelik beher forması için 50 lira fiat tahmin olunmuştur. 

2 - Tahmin olunan forma bedelleri üzerinden ~& 7,5 hesabile muvak
kat teminat vesikası verilmek lazımdır. 

3 - Eksiltme 1939 Haziran ayının 26 rncı Pazartesi günü saat 14,30 
da Umum Müdürlük Binasında toplanacak olan komisyonda açılacak
tır. Nümuneler dairede görülür. Ve şartname komisyon katipliiinden is-
tenebilir. "2174,. "4034,. 

Saraç Eliıl ve Makine Kalfası ile Makine ile Dl· 
ker Erkek ve Kadın Teni Aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No.lu dikim evi için saraç el işi ve makine kalfası 
ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Ya~ ve askerlik nazarı dikkate almmıyacaktır. _,..._..,, 

3 - Ücrt:t haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo aşı 
· kağıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. (4009) 
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Bir :çift Karasinek' 
Bir Ayda 

l .Soo.ooo Olur. 

Malarya, trahom, sıtma, çtçek, dizanteri, kara humma, verem, şarbon, 
kolera gibi bir çok salgın hastalıkları taşıyan sinek, tahta kurusu, pire, 
güve ve bütün haşaratı. 

ile imha ediniz. 
FAYDA bfifnn haşaratı öldürücü mayilerin en iyisi ve müessiridir. 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Adi gazı boya ile ka
rıştırarak ve süslü Avrupa ve Amerika etiketi ve markası koyarak 
FAYDA yerine satmak isti yenler vardır. Sakınınız. 

Deposu: Hasan deposu, Sirkeci Liman hanı altında. 

TAN 

AMATUS 
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Motörlerini ve Santrifüi Tulumbalarını Tercih Ediniz. 
Diğerlerinden daha sağlam ve daha UCUZDUR. 

Top.tan ve Derakende satıı yeri: Galata Voyvoda caddesi 84 
Karaköypalas karşısında 

Osman Taşçıoğlu 

1 

ediniz. 

DOKTOR 
Şükrü Mehmet SEKBAN 
Gureba hutaneıl clld ve zührevt 

hastalıkları sabık hekimi 
Cnğaloğlunda, Kspalıfırın karşısında 

No. 30 Telefon : 21614. 

Nereye Gideyim Diye 
Düşünme, Moda Deniz Banyo
suna Koş. Hem ucuz, hem ya

kın, Hem Güzel, 

Duhuliye 1 O Kuruştur. 

Dr. Hayri Ömer 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
ZOhrevt ve cilt haeulıklnrı mOt~t-ııısı· 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacam 

ltllN!Tı-mnıı l'IJo 1~~ "f'plpt,.,n ·4~~~· 

1 - MADEN KÖMÜRÜ iŞLERt -,/• p~ı:ı 
Türk Anonim Şirketinden : f 

1 - Şirket::nıizce Sömikok istihaalatnun lktısat Vekile- 1 • 
tince tesbit edilen tartlar dahilinde satıtına batlanmıftır: 1 
Fiat Vinç altında F. O. B. Zonguldak veyahut Zongu)dakta 1 
Vagonda teslim Tonu 15 liradır. 

2 - Satıtlarımız timdilik yalnız Ankaraya veya Zongul
daktan itibaren demiryolu ile gönderilebilecek tehirlere Ağus
tos 939 sonuna kadar yapılacak sevkiyata inhisar edecektir. 
En az bir vagon veya daha fazla mal satın almak isteyenler 
bu husustaki f8.rlnameyi alarak Şirketin Zonguldaktaki Mer
kezine veya Ankarada Y enitehirde ölçerler Sokak 5 numa
radaki Bürosuna taleplerini yazı ile en geç 20 Haziran 939 ta

rihine kadar mezkur Şirket Merkezinin veya Bürosunun eline 
vasıl olmut bulunacak fekilde yapılmalıdır. 

3 - Şartname, Zonguldakta Şirket Merkezinde veya An
karada Y en~tehirde ölçerler sokak 5 numaradaki Bürosunda 

'- bulunmaktadır. ' 

KANZUK . . ,... 
;- .. -· S 1 N 1 A · · İ L A C 1 
• ! . . ' . . . -:: •. ~ '.-. .• 1 .. '.· 

~.-'.~~~.BROMOFLO_RİN 
~ .... ,':.~ ~ , · ••• · •• ' 1 . .,. ... . ~.· • • • 

Siriir, .- Çarpıntı, Tıkanıklık, Baygınhk, Uykusuz-
:il:ik 'et~h~m gl°bi üzücü halleri giderir, en · emin 
~e '. kat··ı tesirli bir illlÇt.r. Sinir cümlesini teskin 
ve tanzim eder. Bromoflorin her eczanede vard1r. 

.!NGILiZ KANZUK ECZANESi -- Beyoölu, lstanbul 

Mütehassıs kimyagerler tara
fından senelerdenberi tetkik ve 
tetebbü edilen ve bütün dünya
da tesir ve faydası mühim olan 
yeni bir, 

KEŞiFTiR. 
Püskürtmeye lüzum yok. 
Yakmak lüzumu hissetmez. 

Kürkleri, elbiseleri, çamaşır
ları. halıları. ve saireyi tahrip 
eden GÜVELERİ kökünden yok 
eder. 

Yemek salonuna, yatak odası
na. banyo odasına, mutfağa, ap
tesanelere koyacak olursanız, 

SiNEK • SiVRiSiNEK 
Hiçbir zahmeti yok. ve bütün haşeratı uzaklaştırdığı 
Yalnız odanızın veya elbise gibi fena kokuları da izale eder. 

dolabınızın herhangi bir köşesi- Sari hastalıklar mikroplarını 

ne asılması kafidir. taşıyan haşerattan korunmak için 
Sizin başka bir meşf!aleniz ol- EVİNİZE, APARTIMANINIZIN 

madan ASEPTA tableti vazifesi- içine bir veya birkııç ASEPTA 
ni kendi görür. tableti asmak kafidir. 

Eczanelerde ve büyük bakkaliye mağazalarında satılır. 
Sark 1soencivari La boratuvan. İs tan hul. 

Şişe 

·-----
TÜRKiYE 

ve Cam Fabrikaları 
ANONiM SOSYETESiNDEN: 

Paşabahçe fabrikamız için 600 ton çavdar sapına ihtiyacımız vardır. 
23/6/939 Cuma günü saat 17 ye kadar kapalı zarfla teklif kabul edile
cektir. Taliplerin şartnameyi almak üzere hergün Galata Perşembepa
zarı Samur sokağında İş hanındaki İstanbul Bürosuna miiracaat eyle
meleri. , ................................... , 
Sahibi ve Neşriyat Miidilrü Halil LQtfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 

Nc~riyat T. L. Ş. Basddığı yer TAN l\fatbans1 

16 - 6. 939 

DIS DOKTORU DiYOR Ki: 
Kı~a bir müddet "RADYOLİN,, 
kullandıktan sonra dişlerinizi inci 

gibi parladı'ktan başka mikropla
rın kamilen mahvolduğunu, za· 

rarJı salya ve ifrazatın kesildiğini, 

diş etlerindeki iltihapların dur

duğunu ve niha~ ağzınızda latif 

bir rayiha başladığını 

duyacaksınız. 

GAYET TEMiZ 

GAYET SIHHİ 

GAYET UCUZ 
Her gün sabah, öğle ve akşam 

yemeklerinden sonra günde 

3 defa dişlerinizi 

RADYOLIN iLE FIRCALA YINIZ 

GAYRİMENKUL SATIŞ iLANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay İsmail Yümnü Uğurun 23189 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 

(750) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme
diğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı mad
desinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden Kartalda Pen
dik köyünde istasyon civarında ikraz senedinde yeni 265/6 tapu kaydın
da 215/ 6 numaralı kuyu ve sarnıç ve bahçeli ahşap bir evin tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya J?irmek isti
yen (212) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re
simleri ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şart

namesi 30 - 6 - 39 tarihinden itibaren tetkik etmek isti
yenlere sandık hukuk işleri servisinde a~ık bulundurulacaktır. Tapu si
cil kaydı ve sair. lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında var
dır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıl?a çıkarılan 

gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 31/7/ 39 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gay
ri menkul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şart
tır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 15/ 8/39 
tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 
yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar n irlüp.k 
nnK!n san-ıpıennm DU naıı:ıannı Ve hUSUSıle t412: Ve-masarıte Öalr iddıa-
Jarınl ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerilc be
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak istlyenlerin 
938/ 424 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borc vermek suretivle 
kolaylık göstermektedir. (4309) 

~~~~~~~~~~~~~~~~, 

! Sütçüler Aleminde Bir Hadise ••• 

SÜT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmittir. 

Dünyanın en sağlam \'e en ucuz, 

MIE L E 
SOT MAKiNELERiDiR. 

Pulanmaz, lekelenmez ve bozul
maz. Yedek ak~amı daima mev· 
cuttur. MIELE makinalarınuzR 

mahı;us hususi yağımız rrelmi'jtlr. 
Fiat~: diğer yağlardan daha ut"uz.
dur. Anadoluda acenta aranmak· 

tadır. 

TÜRKİYE UMUM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İslanbulda Tahta

kale No. 51 
Taşra Satış Yerleri: 

Ankara acentamız: Yusuf Esendemir ve Oğulları 
Adana " Ömer Başe,i?mez. 
Konya " Mehmet. Şükrü, Necati Kaşıkçı. 
Ceyhan il Sait Akman. 
Gazianter " Mutafo~lu M. Sakir Özseker. 
Erzurum " Neş'et Solakoğlu. 
Polatlı " Süleyman Uzgeneci. 
Eskişehir 

,, 
Alanyalı Abdurrahman Şeref. 

Trabzon " Po1athane1i kardeşler. 
Trabzon .. Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Bolu .. Mehmet Yönder. 
Sıvas il Mustafa Gözükiicük. 

j ı 

Rize: il Musa Güveli ve Şeriki. 
Bafra " Saim Çelibi. 
Kastamonu " Mustafa Lutfü Nuhoğlu. 

lst~nbul · Belediyesi . lıanı~rı · 
Senelik muhammen kirası 96 lira olan Arnavutköyünde Lôtfiye ma· 

hallesi Küçükayazma sokağında 25/51 numaralı ev teslim tarihinden 
itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık attırmaya ko
nulmuştur. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler yedi 
lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 19/6/939 

Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (3910) 


