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~ÔsE~;ıN ~;:~it 
••• Almanyadan avdet etti, ve Berlin intibala't"lnl 

yalnız (YEDlGÜN) mecmuasına tahsis etti. 
Bugün b!r (YEOIGÜN) alınız ve bu nefis 

ıı... yazı serisini t.aldp etmeğe başlayınız. ... 

""'.·.· ~ 

Rusya da Garanti Verecek 
Sovyet Harici Siyaseti 

Molotof, fngilfereıe Teminat Verdi 
• 

Polonya Cumhur Reisine Ittif akla 
Marefal Voroşilol bir manevrada Sovyetlerin Paris Ataşemiliteri 

General V eutsop ile konuşuyor 

F evkalide Salihiyet Verildi 
MiHVER DEVLETLERiNiN FAALİYETi 

Almanya - itafya 
Ittif aklarına ispanyayı 

Almak istiyorlar 
Papa Danzig işi için Vatikanda Bir 

Konferans Toplamıya Teşebbüs . Etti 
Berlin, 9 (Husus}) - Von ~ibbentrop Bitlerle görüşmek 

üzere Berhtesgaden'e gitmiştir. Italyadan ayrılmadan evvel Po
polo D'İtalia gazetesine b6yanatta bulunarak: 

.. --vııı•-- ~-'-~~~-i--~ak~~ ==-~~~~_!~~ 
ıı - • • - bir şey ilave etmediğini, fakat da-

Askeri ittifakı 
mokrasilere karşı kati bir cevap 
vermek için bu ittüakın akdi lazım 
olduğunu söylemiştir. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL San Remo'da bulunan Mareşal 
Goering bugün bir Alman zırhlısı 

A lman ve ltalyan Harici. ile Valensia'ya gitmiştir. Mareşalin 
ye Nazı.rlart Milanoda 15 Mayısta Madritte yapılacak zafer 

Berlinle Roma arasındaki .i.de- alayına iştirak edip etmiyeceği ma
oloji bağlılığını askeri bir itti- Ilım değilse de General Franko ile 
lak haline kalbe karar ver- mühim bir mülakat yapacağı haber 

dil verilmektedir. 
er. i B k • . Henüz talyada bulunan Alman 

u arar mevcut bır vazıye- orduları Başkumandanı General 
tin kağıda konmasından ve Brauçiç bugün Kont Ciano ile görüş
imza altına alınmasından baş- müştür. Bu akşam Romadan ayrıl
ka bir şey değildir. Çünkü bu ması beklenmektedi~. 
.:~ devi t nd ki l'k. .. Siyasi mehafil Ispanyanın Al-
&m e arası a ı ır .,e . . . 

• • • • man - Italyan ıttıfakına katışması-
h~re~e~ bırlı~ o derece Üerle- nı imkansız saymaktadır. Alman ga-
mlftı ki, hakikatte Roma Ber- zeteleri Lehistanın Almanlara karşı 
linin bir peyki haline gelmişti. takip ettiği zulüm siyasetinden şid
Berliın ne isterse ıı> oluyor, Ber- detle şikayet etmekte devam ediyor

) * lin ne emrederse o tatbik edi- lar. 

liyordu. Hattô. Almanlar ted
ricen ltalyayı da işgale başla
mışlardı. 

V~rşova, 9 (Hususi) - Bugün top
lanan mcbusan meclisi ittifak ile 
Cümhurreisine fev)talade salahiyetler 
vermiştir. Bu salahiyetlerin itası tam 
manasile milli birlik tezahürü olmuş, 

Londrada çıkan News Review mec
!lıuasında tesadüi ettiğim şu malıl
tnatı okuyunuz: 

(Sonu; Sa. 10; Sü: 3) 

Danzig meselesinden Almanya ile Polonya arasının gergin 
bulunduğu bugünlerde şu harita iki tarafın askeri, coğrafi 
ve nüfus vaziyetlerini pek toplu bir halde göstermektedir. 

Yugoslavyanın Dahili 
ve Harici Siyaseti 

Hırvatlar Maçek'e SalCihiyet Verdiler 

Prens Paul'ün Roma ve Berlin Seyahati 
~,.,,, ... ,,x ,,,.,,,,._ 

,. ' 

Doktor Maçek 

Zagreb, 9 (A.A.) - Milli Hırvat 

mümessilleri heyeti tarafından ka
bul edilen bir karar suretinde: 

1 - Avrupanın umumi vaziyeti
nin, Hırvat meselesinin mümkünse 
iki alakadar millet arasında doğru
dan doğruya a.ktedilecek bir itilafla ı 
süratle hallini i:ıtilznm ettiği müşaha
de edilmekte, 

2 - Hırvat mümessillerile Belgrat 
hükumet mahfilleri arasındaki gö
rüşmeleri kolaylaşt~ran büyük devlet 
lerin tarzı hareketleri memnuniyetle 
selamlanmakta, 

3 - Sırp milletinin Hırvatlarla an
laşma hususunda gösterdiği arzu 
memnuniyetle kaydedilmekte, 

4 - Mevcut hüsnü niyete rağmen 
bir itilafa varılamadığı V,J: Hırvat 

milletinin hala beynelmilel teşriki 

"ltalyaya külliyet!~ miktarda Al
ınan memurları akın etmektedir. !
talya Propaganda nezaretin:le on
larca Alman vardır ki, italyanca bil
lnedikleri halde, ltalyan gazetelerine 
<>nlar direktif verirler. 

-ı mesaiden uzak tutulduğu henüz mü-

G D • •ı • • şahade edilmektedir. enç enızcı erımız 1 Milli Hırvat müme~siller_i he!eti 
· Maçek tarafından takıp edilen sıya-

"!talyan polisinde o kadar Alman 
\'ardır ki, gizli istihbarat şefi ayan
dan Boçini, Mussoliniye şikayete 
lnecbur olmuştur. 

"Şimdiye kadar Brımer geçidinden 
ltalyaya 20·0 bine yakın Alman as
keri geçmiştir. Bu askerlerin yarısı 
l>iedmont ve Lombardy'de birleşmiş
ler ve Padua, Dellnno, Triestt! ve 
'l'reviso'da karargah kurmuşlardır. 
"Almanların Tricstede hava karar

gahları vardır. ıtalycıda bulunan 400 
kadar Alman tayyaresinin hava üssü 
burasıdır. Ayrıca T:.ırin'de yüz ka
dar Alınan tayyaresi mevcuttur .. 

"Mareşal Göringin son roma zıya~ 
retinden sonra Fransa hududundakı 
tahkimat Alman zabitlerinin eline 
Verilmiştir." 

Siyasi sahada, Almanyanın Ital
(Sonu: Sa. 10, Sü: 6 da) 

Dipl oma la rJ D J Aldılar :!!1!:e~.~!.;v~~s:rıı:{i~~~;~c:ı~~ 
yet ve hurrıyet prensıpını her şey-

~ den üstün tutması şartile, lazım ge-. ~ÇJ len kararla.rı. ittihaz e~~e~ hususun-
%. 'l . da tam salah1yet verdigını beyan et-

~ ~ • mektedir. 
,, p •. 

- rens Paul, Romaya gıttı 

iz Lisesini tamamlıyan Denizci gençlerimize 
· lamaları veriliyor (Yazısı onuncu aayf amız'da) 

Belgrad, 9 (A.A.) - N aıp Preııs 
Faul ve Prenses Olga. İtalya Kral ve 
Kraliçesini resmen ziyaret etmek ü
zere Romaya hareket etmişlerdir, 

Hariciye Nazırı Markoviç naibe re
fakat etmektedir. 

Prens Paul'un İtalyayı ziyareti 
bundan daha bir kaç ay evvel ta. 
karrür etmişti. 

Naibe refakat etmekte olan Hari
ciye Nazırı Markoviç, İtalyan devlet 
adamlariyle görüşecektir. Fakat ye
ni hiç bir siyasi vesikanın imzası 

mevzuubahs değildir. İki memleket 
(Sonu: Sa. 10, sü. 2) 

Gafenkonun Ankara, Sofya ve Atina 

Seyahatine Büyük Ehemmiyet Veriliyor 
Londra• 9 (Husu~i) - İngiltere ile Sovyet Rusya arasındaki 

müzakerelerin vardığı son safha hakkında henüz yeni resmi 
malumat yoksa da Şarki Avrupada Sovyet Birliği diplomasisi
nin faal bir vaziyet aldığı göze çarpmaktadır. Sovyet siyasetinin 
aldığı yeni istikameti gösteren iki hareket vardır. Birincisi Rus
ya Hrıriciye Komiseri Potemkin'in Bükreşten sonra V arşovayı 
ziyarete karar vermesidir. 

Balkanlan Clolaştıktan sonra 
Ankaraya gelecek olan Roman

ya Hariciye Nazırı Galenkı~ 

Potemkin dün M. Gafenko ile üç 
saat konuşmuştur. Konuşmayı müte
akıp intişar eden haberlere göre 
Sovyet Rusyanın Garp hududu üze
rinde bulunan Şarki Avrupa devlet
lerine, İngiltere ve Fransa tarafın
dan Romanya ve Yunanistana veri
len garantilere müşabih teminat ver 
miye hazır olduğudur. Alınan maltı· 

mata göre bütün Şarki Avrupa dev
letleri 'bu teminatı memnuniyetle 
karşılamıya.. hazırdırlar. 

Rus siyasetinin yeni faaliyetini an· 
latan diğer bir hareket geçen sene
nin başından beri biçimsiz bir mahi
yet alan Rus - Romen münasebet
lerinin salahını ve bu salahın Buk
reşe bir sefir tayini ile teminidir. 
Sovyet Rusya, Lehistana da bir bü-

11 (Sonu: Sa. 10, sü. 4) 

krEl.l 
Zogo 

Eski Arnavutluk Kralı dün 
sabah Taksim abidesine 

bir çelenk koydu 

Ustte: Kral Zogo abideye çelenk koyuyor. Altta: Kral 
Zogo, yanında Arnavutluğun eski Ankara sefiri Asal 

Caculi ve Saray J'!..azırile abideden dönüyor 
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PENCEREMDEN 

Yine O Dava 
Yazan: M. Turhan TAN 

GÜNÜN RESiMLERi: DENiZ LiSESiNDEKi MERASiM 

T arJhi tabirlerle ıstılahların git 
gide anlaşılmaz bir duruma 

dftteceklerinl ve milli irfanımızın 

bu sebeple sakatlanacağını -fırsat 

buldukça- yazmaktan geri kalmı
yorum. Beş on giin evvel a~·ni mev
zua temas ederken Türk tarihine ta· 
alluk eden mali, askeri, idari, adli 
bütün tabirleri ve ıstılahlan yıllar

dan~ri toplamıya çalıştığını, mil
kemmel bir kamus vücude getirmi
ye uğraştığını bildiğim kıymetli ta
rihçi Bay Mehmet Zekiden de elde 
ettiği neticeler hakkında kabil ise 
beni tenvir etmesini rica etmiştim. 

Aziz dost bu rica üzerine zahmete 
katlandı, kaleme aldığı kamus miis
veddelerini bana gösterdi. Ne yalan 
söyliyeylm. Hem üzüldüm, hem se
vindim. 'Üzüldüm: Çünkü dört bin
den fazla tarihi tabir ve ıstılah 

-bin bir zahmete ve külfete katla
nılarak- işte derlenmiş, sıraya ko
nulmUJ ve birer birer izah olun
muşken bu büyük işi başaran bilgin 
vatandaşa henüz bir teşekkür sunul
mamq ve eserine de ilgi gösterilme
miş bulunuyor. Sevindim: Çünkü 
bu emeiin bakıra bakır, altına altın 
damgası vurulacağını müjdeliyt'n 
hassas ve kadirşinas bir Maarif Ve
kiline malik olduğumuz şu devirde 
heder olmayacağına herkes gibi ben 
de inanıyorum. 

Dün yapılan mercuimde Liseyi bitirip Harp Olnılıına geçen talebe latiklal marp aöylüyor. Donanma Komutanı Amiral Şükür Okan nutkunu verirken 

Salgın 

Kızamık 

Yok 

Meslekte YarımAsrıBulan 
Doktorlar için Jübile 

* 
Şehirde salgın bir kızamık tehli- Türk hekimler.: 

kesi mevcut olduğu hakkında veri- dostluk ve yardım 
Tarihi tabirlerin ve ıstılahların len haber doğru değildir. Galatasaray cemiyeti yanma

ne demek olduğunu uzun uzun nn- iptidai kısmının bir hafta müddetle sır tababet hayatı
latmıya lüzum yoktur. Yalnız bu kapatılması da yeni bir kızamık va· nı yaşamış mes
itin ehemmiyetini göstermek için kasından değil, bır bucuk ay bu mek- lcktaşlarmın şere
blr kaç misal vereyim. Bugün lisede tepte görülen ikı ~pheli kızamık va· fine önümüzdeki 
okuyan, hatta üniversiteye geçmiş kası yuzündendir. o vakit mektebin cumartesi günü sa
bulunan bir gence "kotra,, nedir de- doktor lan vakayı tetkik ederken at J 6 da Tokatli
sek alacağımız cevap şu biçimde o- mektebin bir hafta müddetle tatil e- yan salonlarında 
lur, değil mi?. dilmesine lüzum göstermişler ve bu bir jübile tertip c?tmiştir. 

- Bir direkli, randa yelkenll, ince lüzumu Istanbul sıhhat müdür!üğii Bu jübileye memleketin bütün 
)'&pılı, uzunluğuna göre genişllği ne yazmıŞlardır. Sıhhat müdürlüğü doktorları ailelarile birlikte davetli
fazla kilçilk bir gemi!.. de resen bir karar veremediği için dir. Doktorlann haricinde hükO.met 

Ayill sualin cevabını bir de Bay keyfiyeti Sıhhat ve içtimai Muav~ 1 ve matbuat erkAnı hazır bulunaeak
Mehınet Zekinin 7azılmıı, fakat he- net Vek&letine bildlrmift4' lıılwle tır llamrlwa JJH9 • llÖN _. 
nüz basılamama~ olan kamusundan Vekllete intikal edtp cevap gt!llticı- rasime IstıkJ~l marşı lle ba lanacak. 
«linllyelim. Bakmız 0 kamus ne di- ye kadar bir buçuk ay geçmiş ve b.t Cemiyet reisi Dr. Neşet Usman mera-
70r: müddet esnasında da iki şüpheli simi açtıktan 90lll'll umumt kltip, jil

hasta iyileşmiştir. Halen mektep hilesi yapılacak doktorların tercümei 
talebesinden yalmz bir çocuk evinde hallerini söyliyecektir. Jübilesi ya. 
rahatsız bulunmakta ve tedavisi de pılacak doktorlar on kişidir. Bunlar 

Jübüeai yapılacak 
doktorlardan altuı 

mektepten çıkış sı
rasile Gl. Dr. Ha
zım Bellisan, Dr. 
Salih Konoralp,Gl 
Prof. Dr. Besim 0-
mcr Akalın, Gl Pr 
Dr. Cem.il To
puzlu, Dr. Kemal 
Culha, Gl Prof. 
Dr. Şükrü Pelit Al 

Dr. Omer Fuat Keskin, Dr. Esat Şe
rafettin, Dr. Hüseyin Mazlum Ycz, 
Dr. Tahsin Ozmutlu'dur. 

Jübileye Başvekil Refik Saydam, 
Sıhhat vekili ve mtist~prı. ayni za
manda Aakerl sıhhat tf}eri reisi ge-

dilmiştir. Merasimden sonra konscr
vatuarın orkestrası senfonik bir kon

ser verecektir. Bir de danslı cay ter
tip edilmiştir. 

- Koyunlann dişisini erkeğin

•en, kuzusunu anasından ayn tut
mak için yapılan hususi ağıl!.. Son 
zamanlara kadar istanbulda da U- bitmek üzeredir. Bu son vaka da kı- --------------------------------------·-------

zunçayırda ve Okmeydanında celcp 
esnafına alt birçok ağıllar vardı, 

bunlara kotra adı verilirdi ve her 
celebin malı ötekilerine karışmamak 
~in ayrı ayn kotralarda muhafaza 
edilirdi.,, 

Cevap bu kadar kalmıyor, celep 
kotralarından kasapların ne suretle 
hayvan seçtikleri de anlatılarak uı

tılahın tarihi haysiyeti tamamiyle 
tebarüz ettiriliyor. 

Şimdi (keçi ayaklı) tabirini ele a
lalım ve gelişi güzel bir genç vatan
daıa soralım, hiç şüphe yok ki bu 
tAblrden daltaban, nasırlı ayak gibi 
bir mana sezinsiyecek ve o yolda ce
vap verecektir. Halbuki tarihi tabir
ler ve ıstılahlar kamusundan keçi 
ayatınm bambaşka bir mefhum ta
pdıfını ve bir çeşit ok olup Tatar sü
varileri tarafından kullanıldığını öğ
reniyoruz. 

Ya nedim kelimesinin tarihi bir 

zamık değil, kızdcadır. Fakat buna MOTEFERRIK: 
rağmen, Vekaletin hir buçuk ny ev
velki lüzumuna binaen mektebin bir 
hafta müddetle tatil edilmesin'! dair 
olan karanna uyularak talebeler ev
lerine gönderilmi~ir. 

BELEDiYEDE : 

Yali Ankaraya Gidiyor 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır· 

dar, bu hafta sonunda Ankaraya gi
decek ve belediye bütçesini de gö
türecektir. Belediye reisi Ankarada, 
Belediyeler Bankasından alınacak 5 
milyon liranın alınacağı tarih üzerin
de Banka müdi.irlüği.ı ile bir esas tes
bit edecektir. Esasen belediye bu pa
ranın sureti sadı hakkında bir tatbik 
program1 hazırlamıı~tır. Para yüzde 
6.5 faizle alındığı için sarf yeri ha
zırlanmadan bankadan para çekilmi
yecektir. istimlak işleri için tefrik e
dilmek istenilen 3 milyon lira da an
cak bu programa göre alınıp sarf edi
lecektir. Belediyenin, bankadan alıp 
şehrin imarına sarfedeceği bu beş 
milyon liradan başks normal bütçe
ve fevkalade bütçe ile bu işe tahsis 
ettiği para miktan 12 milyon liraya 
baliğ olmaktadır. 

19 Mayıs Hazırhğı 
19 Mayıs gençliıt ve spor bayra

mına ait programın kati şeklini tesbit 
etmek üzere yarın belediyede bir iç
tima yapılacaktır. Valinin riyasetin
de yapılacak olıln bu içtimada, bele
diye hududu dahilindeki bütün kaza 
kaymakamlan. parti reisleri, halkev
leri reisleri b " d e n terbi
yesi direktörü, spor klüpleri kaptan-
1an, Basın kurumu, Türkkuşu mü
messilleri iştirak edecektir. 

Bu seneki gençlik bayramı mera

simine üniversite 120, Türkkuşu da 

250 kişilik birtalebegrupu ile iştirilk 
edecektir. 

Dilencilerle Mücadele 
Emniyet mildt.ir!üğü. gittik;:e ço

ğalan dilencilerle bir mücadeleye gl
rişmiye karar vermiş ve bunun için 
Emniyet müdürlüğünde bir büro te
sis etmiştir. Ikl gündenberi toplanan 
dilenci yekQnu elli kişiye ballğ ol
muştur. Bunlardan on üçü çocuktur, 
diğerlerinin de cezai ehliyetleri olan
lar mahkemeye verilmiş, mütebakf!li 
lcizler evine $JÖnderi1miştir. 

POLiSTE: 

Bir Ceset Bulundu 
Evvelki ıece ıebze hali önllnde rlenl7.de 

bir ceset görlllmQş ve sahile çıkanlmış~ır. 
Bunun sebze iskelesinde madrabazlık ya
pan Trabzonun İpısala köyünden Yehmet 
otlu Osman oldutu tesbit edilmiştir. Os
manın ısarhotluk neticesi kazaen denize 
dQştOIQ anlqılm11 ve defnine ruhsat ve
rllmiftir. 

e ŞotlSr Rayrtnln idaresindeki !n.O rlu
marab otobO. Voyvoda caddesinden l!!
çerken bu civarda oturan Hanife isminde 
bir kadına çarparak başından ve bncağın
dan ,Jaralamıştır. Yarab Beyoğlu hllsta
nesine kaldınlmıs, toför :yakalanmıştır. 

e Kumkapı caddesinde oturan Ekre
mln otlu 11 a:yhk Burhan evin Udncl kat 
penceresinden sokata dilıerek muhtelif 
:yerlerinden atırca yaralanmıştır. Burhan 
Huekl hutanesine kaldırılmııtır, 

Stat Pl4nları 
Vlllyetlerde mahaW idareler ıara-

fından yapbnlan beden terbiyesi sa
ha ve tesislerine ait planların tetkik 
ve tasdikleri için Nafıa Vekaletine 
gönderildikleri görülmüştür. Bu Ve
klletten alakadar vilayetlere yapılan 
bir tebligatla bu pllnların Beden Ter 
biyesi umumi direktörlüğüne gönde
rilmesi lüzumu bildirilmiştir. 

DENiZ ve LiMANDA ı 

EJ~!i ~?:~ğ,g:ırr:!~r yük-
liyerek hareket eden lstikW vapuru 
bir kazaya uğrayarak 1, 2, 3 num:ı
ralı ambarlan hizasından yaralan
mıştır. Gemi limandan çıkarken ltal
yan bandıralı ve ayni limana girmek 
üzere bulunan Citta di Bergami va
puru Istiklil şilebi üzerine yüklenmiş 
ve üç kaplama saçını çöktürmek su
retile gemiyi yaralamıştır. Ereğli li
man idaresi derhal tahkikata başla
mış ve teşkil olunan beş kişilik bir 

ehlivukuf heyeti lstiklali muayene 

ederek raporunu vermiştir. Geminin 

yarası ehemmiyetsiz ve yoluna de

vam edebilecek vaziyette bulundu

ğundan istiklal vapuru limanımıza 

hareket etmiştir. ~ 

Karaya Oturan Vapur 
Şarköyde karaya oturan Alman 

bandralı Mltalme şilebinin kendisini 
kurtaramıyacağı anlaşılması üzerine 
limanımızd11n Alemdar tahlisiye ge
misi diln gönderilmbtir. Geminin va
rası yoktur. 

ıstılah olarak ifade ettiği minaya ne 

denlniz! .• Bugün bizde nedimin dal
kavuktan biraz yüksek kıymette 

musahip ve yoldat qıinasına geldi

tini, nedimlerin intisap ettUderl ld

mesneleri ıözler, sözler, litlf fıkra· 
larla ejlendlregeldiklerlnl bilenlerin 
sayısı hayli azalmııtır. Nedim denl· 
lince lise tahsili gören gençlerin ha· 
tınna onun IGgat minası değil, şair 
Nedim gelir. Halbuki nedimin tarihi 
bakımdan minası bil.sbütün başkadır 
ve bu mlna Bay Mehmet Zekinin 
kamusunda §Öyle yazılıdır: 

S U A L KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

''Yeniçeri ocaimda mllptedilere 
verilen isimdir. Bu tlblr Birinci Sul
tan Mahmut zamanmda batlap.mıştır. 
Nedimler ortası al, tepe ve yanlan 
)'9fil çuha, tberlerl siyah ipek ifle
meli, apı beyu çuha tberine çiqlll 
kavuk giyerlerdi." 

Dört bin tlbir ve utılahtan gellıi 
giizel seçtiğim şu Uç ömek te o tabir 
ve 11tılahlar için bir kamus vilcude 
getirilmesindeki ve Bay Mehmet Ze· 
kinin hazırladılr kamusa ilgi göste
rilmesindeki zaruretleri sannederlm 
.ı ifadeye kafidir? 

S - Anıavutluian son vuiyetl 
nedir? 

C - Arnavutluk İtalyanın blr 
vilayeti olarak ilan edilmiştir. Bi
naenaleyh orada İtalyan kanunla· 
n tatbik edilıniye bqJ.anmıftır. 

* S - Tiran radyon ortadan 
kallmııt mıdır! 

C - Hayır. Fakat şimdilik net-
riyat yapmıyor. 

* S _ Amavutlupn ltalyaya 0-
hakı diğer devletler tarafmdan 
tanınmış mıdır? 

---------------------------------------
C - Şimdlllk tanınmamıştır, 

ileride bu emri vakiin kabul edi
lip edilıniyeceği söylenemez. Dev· 
letler evvelce Habeşistanm da il
hakını tanımamışlardı. Fak.at son· 
ra bunu bir pazarlık mevzuu yap

tılar. 

* s - Zoıo Türldyede nerede o-

turacaktır? 

C - Şimdilik Istanbulda yerıe
şeceği anlatılıyor. Boğaziçinde bil 
villa tutup ikamet etmesi muhte

meldir. 

Ş - Hırvatlar muhtari1et ka
zandılar mı? 

C - Hırvatlarla b~met ara
sında bir nevi konfedere bir dev
let tefkilltı vücude getirmek için 

müzakerelere devam edilmektedir. 
Şimdi Hırvatistan için çizilecek 

hudut meselesi konUJ11lmaktadır. 
Bu da halledildikten soma bırvat
lar muhtar bir idareye sahip ola· 
caklardır. 

* S - Tevfik Fikretin oğlu Bal1ik 

nerededir? 

CEVAP 
C - Amerikada bir üniversite

de n;ıualllm muavinldlr. 

* 8 - Rıaı Tevfltln eserleri ban-
si lriltüpbanelerde satılır? 

C - Rıza Tevfiğin bütiln fllr
ler:l bir cilt halinde Reshnll Ay 
Matbauı tarafından buılmlfbr. 

* S - Refik Ballclln hayat •• e-
serleri hakkında b1ı biyoırafi ki
tabı var mı? 

C - Yoktur. 

Şehir 

Meclisi 
Toplandı 

Şehir meclisi dün, ikinci reis ve
kili Tevfiğin riyasetinde toplanmışı' 
tır. Dünkü toplantıda tereyağların sa
tış tarzlarile gazozların sureti imali 
ve bir de şehirde, küçük, büyük şi
şeler dahilinde satılan memba sulr 
rı hakkında zabıtai belediye talimat• 
namesine yeni maddeler ilavesi hale• 
kındald makam teklifleri alakadar eO 

cümenlere gönderildikten sonra muh
telif mıntakalarda tahsil edilemiyeıs 

belediye vergi ve resimlerinin sureti 
tahsili için tahsili emval kanunun• 
müracaat edllmcsi hakkındaki bütçe 
ve mülkiye encümenleri kararı okun
muftur. Uzun münakaşalara sebeP 
olan bu teklif üzerine verilen izahst 
tan bu paraıarııı m:ınaııe m umCS"s'> 

leri tarafından tahakkuk ettir ilip be' 
lediye muhasebe teşkiJatı tarat1ndaJ!l 
da tahsll edildiği enlaşılmıştır. 

Meclis azalarından kısmı azaı:rıl 
bu tahakkuk şekline ıtiraz ederek m• 
halle mümessillerinın resmi bir sıfatı 
olmadıklarından dolayı tabakkuk!JJl 
da belediye muhasebe teşkilatı ta'!"a~ 
f mdan yapılmasını •ıe bizzat kayma• 
kamların bu jşte meşgul olmalannJ 
teklif etmişlerdir. Bu temenni de 
nazarı itibara alınmak şartile parala• 
nn dört taksitte tahsili hakkındaki 
teklif kabul edilmiştir. 

Son olarak makamın konservato
var inşası için 938 bütçesile ayrılmlf 
bulunan 500 bin liranın, 939 bütçesi• 
ne konulan para ile birleştirllere1' 
konservatuvar, tiyatro ve gazino ill" 
sasma sarfedllmesl hakkındaki tekli· 
fi okunmuş, tetkik edilmek üzere 
bütçe encümenine gönderilmiştir. 

Hamıa Osman Geliyor 
Cenevrede toplanacak beynelmilel 

Afyon kongresine iştirak etmek üzere 
Afyonkarahisar i'ebnsu l!Jlmza Et: 
kan ve ihracatı teşkilatlandırma 11'" 

mum müdürü Servet Erkan Cenevre" 
ye gitmek üzere bu sabah tehri.Inlz' 
geleceklerdir. 

TAKViM ve HAYA 

ÇARŞAMBA 
1 O Mayıs 1939 

5 inci ay Giln: 31 
Arab!: 13!18 
Reb!Qlevvel: 21 
GQnee: 4.49 - Ölle: 
tklndl: 18.05 - Akşam: 
Yatsı: 20.59 - İmsAk: 

Hızır: 5 
Rum!: 13!1!\ 

Nisan: 27 
12.10 
19.13 
2.47 

- Hava Vaziyeti -
YeıllldSY meteoroloji istasyonundan ab

nan malOmata g6re, hava :yurdun Karade
niz kıyılan ve orta Anadolunun şimal "' 
rarp kıtunlannda bulutlu ve mevzii ya
tılh Trak1& ve Kocaeli bötıelerl fie Ege
nin ~al ıaaunıannda bulutlu, diğer blSl .. 
gelerde umumiyetle açık geçmlı, rOzgArla1 
umumiyetle şimal! istikametten orta Jaı'1-
vette esmiştir. 

ı DOn fstanbulda hava bulutlu geçmlfı 

1 

rilzglr ,ımall şarklden saniyede 3 - 6 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te nava t.ıtı .. 
ylkı 1017.3 milibar idi. Silhunet en yüksel' 

f 23.3 ve en dOşilk 11.4 ısanttırat olarak ~a1~ 
dedllmlstfr. 



..... 

Yazan: Omer Rıza DO<lRU L 

Suudi Arabistan ülkesinde pet· 

Eski lngiliz Kralı ve Mussolini 
Birer Nutuk Söylediler 

3 

CiEK 
Sülük! 
Aıa Sülük! 

Yazan: B. FELEK 

Ya Faik Ali'nindir, ya Fikretin. 
(ejer bunlardan birinin deftll· 

se şaıarım cehaletime!) Şu mısraı o
kuyun. 

cMayıs blr köylil kızdır, sAtiı dılber sOhu 
sevdAkAr.:t 

rol bulunması ve bulunan pet
rol ile doldurulan ilk vapurun Ras 
'I'anura'dan hareket etmesi, Suudi 
l\rabistanda büyük bir hadise olarak 
tesit olunmuştur. Arabistan merkeı.
lerinden gelen haberlue göre bizzat 
kral Abdülaziz Hazretleri bu mera· 
sinıde hazır bulunmuş ve idaresi al· 
tındaki memleketin iktisadi hayatı 
iiıerinde pek derin tesir yapacak ta· 
rihi hadiseyi kutlamıştır. Merasime 
sahne olan Ras Tanura Basra körfezi 
ilıerinde olan bir limandır. Ve limım 
l>ıunmam adını taşıyan petrol sahası
llııı Şimali Şarkın dadır. Dammam ile 
Uman arasında petrol borulan uza
tı1ını,, limanda petrol depolan inşa 
olunımq; Uman, gemilerin uğrama
sına ve petrol yüklenmesine müsait 
bir fekilde ıslah edilmiştir. 

Mussolini Dediki: lngiliz Kralı Dedi ki: 
Yaz aylan hakkında rey toplansa 

gerçek, Mayıs birinciliği kazanır. 

Onda ne Nisanın serinliii, ne Razi• 
ranın sıcaklığı vardır. Tabiatin deli
kanlılığı veya kızoğlan kızlıiJdır. 

Bu güzel aya herkes gibi ben de 

•• SilCihlarımızın Kuvvetini, 
Kalplerimizin Kararını 

icabında İsbat Edeceğiz,, 

il Du··nya s·ıyasAı Lı·derlerı·n·ı bayılırım. Bakla, bezelye, semizotu, 
asnıa yaprağı gibi yaz zerzevattan, 

• çilek, kiraz, erik gibi yaz yemişleri, 

Beyne 1 m •11 e I Em n •1 ye+ •1 leylak, gül, salkım gibi yaz çiç~klerı 
bu ayda açar. Koyun sütü bolla11r. 
Hatti kalkan balığı gibi emsalsiz de-

İhyaya Davet Ediyorum .. : .~:!~~·tı bu. bu •Yd• r•i•lır 
Bütün ll't güzellikleri, bu bolluk· 

Verdun, 9 (A.A.) -Verdun muharebe meydanını gezdikteıı lan ve bu lezzeti bozan bir tek şey 
sonra Duc de Vindsor Amerikaya hitaben radyoda irat ettiği vardır ki; buna tahammül edemem~ 

Roma, 9 (A.A.) - R<>mada bu sabah yapılan askeri geçit 
resmine 1000 kadar motörlii harp aleti iştirak etmiştir. 

Sülük! bir hitabede bilhassa demiştir ki: 
-" Cebri nefsederek ihtiyar etmiş olduğum sükutu bugl\n Mayıs geldi mi palabıyıklı bir ta

Askerler, geçidi Romah yürüyüşü ile yapmışlar, Bersagli
Arabistanın Hasa eyaletinde pet- yerler ise jimnastik adımı ile geçmişlerdir. At koşulu batarya-

roı keşfolunduğu aylardanberi söy- 1 k be 
lenınekte idi. Bu aylar zarfında te- Iardan ~onra, bindirilmiş piyade alay an, mütea ı n gaz mas-
sisat yapılmış, tamamlanmış ve nl- keleri takmış kimyevi servis efradı geçmişlerdir. 

kım satıcılar uzun melodili edalarl
ihlal ederek Büyiik Hnrbin eski bir muharibi sıfatiyle, insanlığın le "Sülük! Ali sülük!,, diye ellerinde 
bir daha bu kadar zalim2ne bir tahrip cinnetine müptela olma- birer ufak sepet içinde su dolu pul 

hayet Suudi Arabistan halkmın de- Bunlardan bir kısmı amyant elbi-ı
rin sevinci içinde, petrolün ihracına se giymişlerdi, bir kısmı da antipe- I 
başlanmıştır. rit üniformayı labis bulunuyorlardı. ---- HADiSELERiN iÇYUZU 

Deniz aşın memleketlere pek cib:i Nihayet tayyare dafü bataryalarla 
hladdeler çıkarabilen Arablstanın, ağır !o~çu bat.aryalan ve 300 tank 
Petrol gibi kıymetli bir madde ile geçmıştır. Geçıtte hazır bulunmuş ?· 
dünya ticaretine kanşması, şUphe lan 30 bin ihtiyat zabiti Venedık 
Yok ki, bu memleket için çok hayırlı meydanına giderek Venedik sarayı 
olacak ve bu sayede Suudi Arabls- önünde toplanmışlar, Duçe, ~e~e: 
tan, mühim bir kalkınmaya sahne o· dik sarayının balkonundan hır iln 
lacaktır söz söylemiş ve: 

. "Silüılarımızın kuvveti şüphesiz-Bu bakımdan Suudi Arabistanın. 
bu tarihi münasebetle yaşadığı se- dir ki muazzamdır, fakat kalpleri

mizin vermiş olduğu karar daha mu· 
\'inç ve heyecan, çok yerindedir. 

azzamdır. Vakti gelince bunu ispat 
A.rabiatana karp edeceğiz.,, demiştir. 

lngütere ve ltalya: 
Bu sözler, ihtiyat zabitlerinin ve 

halkın şiddetli alkışları ile karşılan
mıştır. 

Duçe hakkında yapılan tezahü-

• 

Suudi Arabistanın siyasetinde de 
bir kalkınma göze çarpmaktadır. rattan sonra 30 bin ihtiyat zabiti ile 
!=:::6'111._...-..... ~.L.ır~---.--""-7'...._~-f-~------..,..._...r ~---n-.l'lftn;.-~~~ 
aan e yapı an anlaşmada, Su- ki meydana doğru yola çıkmış\ar· 
udi Arahistanı alakadar eden mad-
d 1 

dır. 
e er vardı. Bu maddeler, Suudi A-

Halkın alkışlarına cevap veren 
rabistan ile istişare neticesinde kon- Kral, İmparator, yalnız başına bal-
ınarnıştı. Bu maddelere göre iki ta- kona çıkmış ve bu çıkması halk ara
~af ta Suudi Arabistan ile Yemenin sında büyük bir coşkunluk uyandır
ıstiklaline saygı gösterecek ve bura-l Dlıştır. 
arda rekabeti ifade eder hareketler- Müteakıben balkona hilkümdann 

de bulunmayacaklardı. Suudi Ara- yanına Dük De Soolete, Strace ve 
bistan, iki devletin bu şekilde keu- ihtiyat zabitleri cemiyeti riyasetine 
disinden bahsetmelerinden içkiUen· mensup iki general gelmişlerdir. Al
ıniş ve kuşkulanmıı, bir siyasi te· kışlar, beş dakikadan fazla devam 
şebbüste bulunarak kendisini, bu an· etmiştir. Hükümdar, yeniden balko
laşmadakl maddelerle alakadar say- na çıkmak mecburiyetinde kalmıştır. 
ınadığmı, iki memleketle ancak mev * 
cut muahedeler hükümlerine ve 
nıilletler arası kanunları dairesinde Şehrimizde bulunan eski ltalyan 

muharipleri dün akşam Casa d'İtalia 
bağlı olduğunu hatırlatmıştır. da bir ziyafet vermişlerdir. Ziyafet· 

• 
• 

Polonya Hariciye NtUın, Hitlere cevaben irat ettiği son 
nutkuncla Almanya taralınclan genİf planlı bir teklil 
karıınncla kalclığınclan bahsetmif, fakat bu teklili fİm· 
elilik ilfa etmek iatemediğini söylemifti. Kolonel Beck'in 
bah.ettiği bu teklifin içyüzü flldUT: 

Mare,al Göring son dJa Polonyayı ziyaret ettiği za. 
man Pol.onyaya, Ru•yanın bir kısmını, yahut aiti Rus
yayı kenJi aralarında paylarak gayuile bir akeri itti· 
lak ~eklil etmİftir. Almanya Ultrayna ve Kalkaayayı 
alacak, Baltık devletleri Je Polonyaya ilhak edilecekti. 

Poı~nya bu teklifi reclclemiftİr. 

* .l.NsAJr, oun~cg~ mızı ferlefffie fU emri vermiıtir: 

''Almanyanın Da~ aiyaeti tekarriir etmi.ptir. lntİ.zaT 
devraincle takip ettiğim yolun tehlilıeye Jürainclen 
içtinap ediniz. Orada çıkacak herhangi bir karg"falılı-
tan mi menrl tutanm.,, 

Danzigdeki Nazi ıelleri bu emirden müteeuir olmUf· 
lartlır. 

* Sovyet Hariciye Komi.erlifine, Anhrayı ziyaretten dö
nen Potemlıinin getirilmai muhtemeldir. 

* Berlin • Roma mihverinin General Franlrodan iateJik-
leri günden güne artmakta ve bu yüden Franko ile mih-

verin arcuı açdmaktadır. 

masını hararetle temenni ettiği- şişelerde kıvnlmış bu ufak kan içi
mi beyan ediyorum. cileri satarlar, senelerdenberi satar

Ahalisi harp istiyen bir tek mem- lar. Ne onlar satmaktan bıkar, ne 
leket mevcut olmadığına katiyen ka- sülilkler emmekten! Demek bunla
niim. Beynelmilel mütekabil anlaş· rın rağbetlisi çok! Size bir sülük hi· 
ma daima kendiliğinden husule gel- kayesi anlatayım: 
mez. Bazan onu aramak, onun için Vaktiyle Kızlarağası hastalanmq. 
müzakereye girişmek lazımdır. Si- Müziç bir baş ağrısına tutulmUJ. Ne 
yasi gerginlikler, ihtilaf halinde bu- yaptılarsa kir etmemiş. Nihayet bir 
lunan taleplerin halline medar ola- maruf Yahudi hekim getirtmişl"r. 

cak olan bu hüsnüniyet ve fedakar- Hekim hastayı muayene etml§ Te 
lık zihniyetinin zayıflamasını intaç --edebi huzura-- kuyruk sokumu el· 
eder. Arkadaşlarımızla iyi geçinmek vanna yirmi kadar sülük tutulnıa
için ferden yapmağa alıştığımız şey- sını tavsiye etmiş. Kızlarağası zeki
leri beynelmilel sahada yapamadı- ce bir adammış: 
ğımızdan dolayı medeniyetin harap - Ayol! Sen ne biçim hekimsin? 
olmasına mı sebebiyet vereceğiz? Ben başımdan şikayet ediyorum. Sen 
Mazide çıkan siyasi ihtilafların ma- falanca yerime sülük tutunduruyoi. 
hiyeti ne olursa olsun harpten içti- sun! İkisi arasında ne münasebet 
nap etmenin yüksek ehemmiyetini var? Diye sormuş. Yahudi şöylece
bütün zimamdarlara muslihane bir vap vermiş: 
hal çaresi bulmak üzere yeni gayret- - Sultanım! Affedersiniz! Bu ae 
ler sarfetmelerini emreylemektedir. l(ibi bir bakınu:! Sizi hadım etm.lfl,r. 
Beynelmilel asayişi ve emniyeti ıhya Ne bıyık çıkmıı, ne sakal! 
etmek tasavvurunda bulunanların Bu karşılıfa kızlarağan ne demiş, 
yalnız bir Fransız, bir İtalyan, bir orası maliim değil. Zaten ne dene 
Alman, bir Amerikalı veya bir İngi- desin cevap yerindedir. 
Uz olarak değil iyi bir dünya vatan· İşte ben böylece ıuna buna taval-

ı daşı sıfatiyle harekete geçmelerı lii- ye edilen bu sülüklere içerlerim. 
zımdır. Bunlar kendi milletleri için Fikrimi açtıiım bir doktor ahbabım: 
menfaati hepimizin mensup olduğu - Yoo! DeclJ. Çizmeden yakan 
büyük dünya cemaatinin menfaatlr.- çıkma! Sülük bazı bünyeler için cid· 
de aramalıdırlar. Son harpte ölenler den lüzumlu bir şeydir. Haddindea 
namına, yaşıyanlar namına, §imdiki fazla kanlanmış, damarlan sertle.
gençlik namına siyasi liderleri bu miş vücutlardaki kanları azaltmak 
vazifenin ifasında azim göstemeğe için en emin vasıtadır. Gerçi biraz 
davet ediyorum. Herhangi bir hukü- iğrençtir amma hem ucuzdur, hem 
metin kendi milli siyasetinde elde faydalı. 
edebileceği en büyük muvaffakıyet, Artık bu sözü l§lttikten sonra sil· 
insanlığı bugün tehdit eden müthiş lüklere karp bir teY diyemez oldum. 

Maltlm olduğu üzere bazı yabancı te İtalyan konsolosu da hazır bulun
devletlerin, diğer bir milletin istiklal 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-•~~ett~ ku~~amn ufuri ku~· D~a~nan~dmdbüny~e~et• 

Ve hürriyetinden uluorta bahsetme
leri, hiç te hayırlı bir hareket değil
dtr. Bilakis, bu gibi konuşmalar, an
cak tehlike hissi verir ve bu tehlike
yi bertaraf etmek lazım gelir. 

Suudi Arabistan hilki'imeti de bu 
Jekilde hareket etmiş, ve alakadar 
iki hükumet te aralanndaki anlaş
nıanın Suudi Arabistana hiç bir teY 
tahmil etmediğini bildirmişlerdir. 
Suudi Arabistan hükumetinin, daha 

neri vaziyette olan komşu Arap mil
letlerinin iktısadi ve fenni yardımın
dan da istifade etmekte olduğunu n 
huJ.Jun için Mısır ile çok iyi anlaşma· 
lar yaptığını da bu fırsattan istifade 
ederek kaydetmek isteriz. Bu anlaş
blaların tatbiki ile Suudi Arabistan 
lrıodern vasıtalardan istifade edecek 
\'e mühim ileri adımlar atmış ola· 
caktır. 

Suudi Arabistanda tam minasiy· 
le iç emniyeti sağlamhyan, memle· 
keti yükseltmek için çalışım ve mii· 
hinı muvaffakıyetler kazanan Suut 
oğlu Abdülaziz Hazretleri hakikaten 
tehrlke şayandır. 

,~ ........................ .......... 
ı KISA HABERLER ....................... . ...... . 

Parls - Bonnet, İran - Ankara - Bilk
reş seyahatinden dönen General Vaygandı 
kabul ederek kendislle uzun müddet gö
tilşmüştür. General yakında Londraya ııt
decek ve ihtiyat zab!Uerl kongresinde ha
zır bulunacaktır. 

muştur. 

BugOnkQ Siyası vaziyeti Gösterir 

sında hiç kalır.,, 

Harita 

TiHDiDLER . 
ROMA- BEftUN MU'\. 

LOHDl\A-'PAP.İ5 •• 
LOND"4-'PARİS M·ıHc 
VtTl'Iİl'll l$&:td\9i 
'Murt"e~iKJer. 
AON\A- eEf\L\N M"ı\i: 
~ isted\g, "'utt;tf: 
fikl~T 

e Sir Percy Loralne, dün İtalya ıtrah 
ve Habeşistan imparatoruna iUmatna.-ne- ltı haritada totaliterlerin ve clemokra.ilerin ittilaltlanna almalt iateJiltleri deuletln ve tehdit edilen yerler wörülmektedir. 
mnı takdim etmistir. 

sadilf edilen sülükler hakkında da: 
- Belki bunlann da hekimin do

diği gibi bir takım fayda lan vardır 
da ben bilmiyorum! Diye ihtiyatklr 
davranmıya başladım. Başladım am· 
ma gelgelelim içimden sülüğiln ne 
olduğunu ve ne yaptığını pek ili bR· 
diğim için hekimliğin kendisine karp 
olan hürmetkar hislerine bir tilrlil 
iştirak edemiyorum. Ne de olsa s8· 
lük, sülüktür. Vazifesi şunun bunun 
kanını emerek geçinmektir Bilmem 
bunun hoş görülebilecek bir cephesi 
var mıdır? 

• Okuyucuf•rımızdan ı. A. t 
GlSnderditinlz güzel fıkraya teşekkQr 

ederim. Fazla hassasiyetinden bahis bu· 
)'Urduğunuz zat hakkındaki miltaleanm 
kendisine lblAğa yine sizin hlmm .. tinlzi ri
ca edeceğim. Saygılanmla. 
Çmvuııu k8yUnden Muetaf• Çelik: 
Hakb mekhf bunuzu aldım. Pek uzun ol

dutundan derclne lmkAn bulamadık. B:ıs
kaca bir arzunuz varsa bildirin. Köylü ar
kadaşlara selAmlar. 

B. sr. 

f ............•..•••...... ·• 1 
t KISA HABERLER . ...... ·-·-···-···-· ........... . 

Tokyo civannda bir sellulold fabri
kasında intllAk olmuıı ve yangın büvttve
rek 9 büyük ve 40 kadar da kilçQk atölye 
yanmıştır. 

İnfilAkin bilfınçoSU ııudur: 11 ölü ve " 
ağır olmak Uzere 2:51 yaralı. Bazılanna 
göre, yangına bir sigara, diğer bazılanna 
göre de magnlzyom fabrikasından çıkan 
kıvılcım sebep olmuştur. 

e Vaşington - Mebuslar meclisi 733 
milyon 414 bin 241 dolara baliğ olan bın
riye bütçesini kabul ederek A7aıf mec11· 
sine sevketm1ştlr. 

.923 
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TAN 
ABONE 

Türkiye 
BEDELi 

ıonebl 

1400 
760 
400 
150 

Kr. 1 lene 
8 Ay 

2800 
1600 
800 
100 

Ki'. .. .. 3 Ay .. 1 Ay 

.. 
• 
• 

Milleilerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet aırasl7le 30, 18, 9, 
3,6 liradır •• Abone bedeli peşindir. 
Adres değ!ştlrmf:k 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruılulı: 
Pul ilAvesi lAwndır. 

Deniz 
Hamamlarında 
Ah nacak 
Tedbirler 

• 
r 
!~ 
' 

TAN ======================================================:::;..=- 5 
Muharrir bu yazısında Danzigin bugünkü reiimlni ıöyle anlatıyor: Bugünkü Danzigin meclisi, 

statüsü, bayrağı, parası olmasına rağmen demlryollarını, harici siyasetini ve gümrüklerini Po· 

lonya idare eder. Fakat bugünkü reiimden Danzigliler kadar Polonyablar da memnun değillerdir. 

o o o 

Serbest Danzig 
Eski Ve Yeni 

Şehrinin 
Rejimi 

m-z-mm~ 
Gençleri 
Okutma 
Cemiyeti 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Anadolu Ajansının verdiği ha
berler arasında şöyle küçük 

bir havadis var: "Merkezi Kırşehir
de olmak, Ankara ve İstanbulda 
bir mümessilliği bulunmak üz,.re 
bir gençler okutma cemiyeti kurul
muttur. Cemiyet tahsil çağında bu
lunan, zekası ve çalışkanlığı De ta
nınmış fakir çocukların tahsillerini 
temin edecektir. Cemiyet şimdiden 
hayırsever zevatı iza kaydına başla
mıştır.,, 

Her sene deniz hamamları ~ev-; 
siminde bu sütunda beledıye

ee alınması lazım gelen tedbirler 
hakkında yazı yazdık. Fakat eskiden 
belediyenin yazılan yazılara, kendi
sine hatırlatılan fikirlere ehemmiyet 
\'ermemesi teamül haline gelmişti. 
Onun için yazdıklanmız miisbet ne
tice vermiyordu. 

Bu hayı.rlı teıehhüsü okurken se
vinmek, müteşebbislerini tebrik et
mek normal bir iştir. Fakat bu te
şebbiisUn daha fazla yayılmasını, 
meseli her şehirde böyle bir cemi
yet kurulmasını istemek belki fazla 
telakki edilir. Zannıma kalırsa, kül
türü yayma bakımından, maarif tcş
kllatiyle elele ''ermiş bu gibi kültür 
cemiyetlerinin çoğalması fazla değil. 
lüzumludur. 

Yeni Belediye Reismiz bilakis bü
tün şehirlilerden, şehrin güzelliği, 
sıhhati, iman vesairesi hakkında 
fikir ve ilham bekliyor. Ve ortaya 
sürülen makul ve makbul fikirJeıl 
derhal tatbik sahasına geçiri)or. 
Meseli muharrlrlmiz V. Birson, ev· 
velce Karaköy ve Beyoğlunda mürur 
\'e üburu kapıyan terafik bozuklu
iunu gidermek için müteaddit za
nıanlarda muhtelif fikirler ortaya 
atınış, fakat bunların hiç biri tatbik 
sahası gönnemltti. Bu defa Lötfi 
Kırdar Birsonun bu fikrinin ne de
~eye kadar pratik olduğunu tecrü
be etti, ve makul olduğunu görünce 
tatbik etti. Bu sayede bugün Köprü
den Karaköye giden nakil vasıtalan 
artık yolu tıkamıyor. 

Danzig •erbut ıehrinin umumi manzara.. Danzİgin harita.. ve umumi man.zarcuı 

Bugün memleketin her tarafında
ki mekteplerde yüksek zeka göste
ren, fakat ailesinin fakri yüzünden 
tahsiline devam edemlyen, parlama
dan sönen zekalar pek çoktur. Bu 
cemiyetin isabetli bir eleme ile, ha
tır ve gönüJe tabi olmadan, hakika
ten muhtaç çocuklan seçip okutma-

* 
nm gelen tedbirlere gelince: 

1 - ller yaz, banyo parası v.-r

mekten kaçan çocuklar, Haliç, Bo

P.aziçl ve RumeJi sahilleri boyunu 

açıkta ve ekseriya lağım ağızlarında 

ve pis yerlerde denize girerler. Ya 

hu sahlllerde bb çocuklar çln fevka

lade ucuz deniz banyoları ihdas et

ıneli, yahut bu mıntakalardaki hn-... 
ınamlarda çocuklar için fiyatlan a-
zami derecede ucuzlatmalıdır. Fakat 

bu tedbirleri almak mümkün değil
se dahi, herhalde çocukların bu gibi 
pis yerlerde denize rlnnelerlnin ö

nüne geçmelidir. 

Z - Deniz hamamlan umumiyet

le pistir. Hamamların içleri, dışları, 

Versay muahedesi tan
zim edilirken Fransız 

Başvekili Clemanceau, Sulh 
konferansına memur Alman 
heyeti reisi Kont Rantzau' a 

Yazan--.. 
Faik Sabri Dura" 

yazdığı bir tezkerede: "Dan- cemlyetin bir de mümessili bulu-
zig'i Almanyadan ayınyonız. nacak, bu Fevkalade Komiserin 
Ne yapalım, Polonyaya Bal- başlıca rolü Danzig ile Polonya a
tık Denizi üzerinde serbest rasında çıkacak anlaşmamazlıklar
ve emin bir mahreç verebil- da birinci hakem rolünü oyna
mek için bundan başka bir maktır. Haydi buraya kadar vazi· 

b 1 d k d yete iyi deyip geçelim, asıl işler 
çare u ama ı ... ,, iye ya- b ndan sonra kanşıyor· Danzı·g u . 
zıyordu. serbest bir hükumettir amma onun 
tn:,oıdu, .. ğu_n.ı+~ı..--..... p""~""1o_'"n_y_a ... -K-0-;1:a..~ d.-ı~,-~-=---=mu:ıcı munase6etıer1nr Polonya ida-

hakkında yazdığım bir makalede re eder. Hemen bütün büyük dev
hulasa etmiştim (1). Konferans Jetlerin, hattı ıçlerinde Bolivya, 
Danzig'i Almanyadan ayırmakla Guatemala, Haiti gibi uzak memle 
beraber, nüfusunun büyük bir ek- ketler de bulunmak üzere birçok kil 
seriyeti Alman olan bu limanı Po- çük hükumetlerin Danzig'de kon-
lonyaya bırakmamış, burasını ser- soloslan bulunduğu halde Danzig 
best bir şehir haline getirerek Po- tebauımn ecnebi diyarmdaki hu-
lonya için orada bir takım haklar kukunun muhafaza ve müdafauı 
ve menfaatler teminine çalışmr§- iti Polonyaya aittir. Bununla bera-
tı. Kağıt üzerinde pek parlak görü- ber Danrlg'in ayn bir sanca.il. ay-
nen bu hal çaresinin bir çok pü- n bir parası vardır. 
rüzlü ve garip tarafları vardı. Ni-
tekim bu yeni şekil tatbikatta kicu- Polonyanın Danz.i.tlelıi rolü 
seyi memnun edemedi, güçlükler 
arttıkça arttı, nihayet Danzig Av
rupanın başını bir gün belAya soa 
kuverecek tehlikeli bir nokta hali
ne girerek Almanya ile Polonya
nın arasını açtıkça açtı. 

l yiya sancağı var, parası var, 
meclisi var, ismi de Serbest 

Şehir, demek ki Danzig serbest bir 
hükumettir. Pek acele etmiyelim: 

Iar milyonlar sarfederek o civarda 
Gdynia ismindeki yeni llmam ku
rarlar mıych? 

Dami• Almanlıfı 

mulaalaza ediyor 

mUşterilerlne verdiii donlar en basit Danzigin nülua ve mualaaaı 
sıhhi şartlann istilzam ettlii temiz- ------------

Danzig ile Polonya arasında bazı 
münasebetler var, bir kere de on
ları görelim: Bu iki memleket ara
sında iktısadi bir bağlılık bulunur 
ve bu bağ bir gümrük ittihadı ile 
başlar. Danzig'e girip çıkan eşya
lar üzerinden Polonya tarifesi mu
cibince resim alınır, bu hasılatın 
yalnız yüzde yedi buçuğu Danzig'
te kalır, üst tarafı Polonya hazine
sine gider. Teldş etmiyelim, Polon
yanın bu serbest memleket üzenn
deki haklan yalnız iktısadidir. Bun
lar hep Polonyanın deniz kıyJaına 
rahatça inmesini te01in için yapıl• 
mıştır. Yoksa Danzıg, Polonyaya 
herhangi bir şekilde bağlanmış de
ğildir ... Değildir ama Versay mua
hedesinin Polonya :çin tanıdığı ba
zı imtiyazlar vardır: Mesela Dan
zigde fakat yalnız limanda yani şe
hirde Polonya kendi muhaberatı 
için Posta, telgraf ve telsiz teşki
latı yapmıştır. Kapitülasyon de. 
virlerinde bizde de bazı şehirlerde 
ecnebi postaneleri vardı, işte onun 
gibi Danzigte bir Polonya posta ,u
besi bulunur: Bu hal Danzigin ken
di postalarmı kendi vasıtaıu ile 
dünyanın her tarafına, hususile 
Alınanyaya yollamasına bir mini 
tef}dl etmiyor ya.. Uman iflerinl 
Holandalı yahut Isviçreli bir reisin 
idaresi altında be1 D&nzigli ve bef 
Polonyalı azadan mürekkep bir ko
misyon tanzim eder. Fakat bütün 
bu işlerden kimse memnun değil· 
dir, ne Danzigliler ne de Polon· 
yalılar. Memnun olsalar ve vaziyet
lerini sağlam görseler, Polonyalı-

l::'akat Danzig manzara, yaşa-
1'~ kültür, his ve ana va

tana bağlılık bakımından Alman
lığını tamamile muhafaza etmiştir. 
14 üncü asırdan baflıyarak her 
devre ait hatıralar ve değerli 

eserlerle dolu bir müze gibi görü
nen Danzig, garip manzaralı ka
nalları, duvarları yağlı boya re
simlerle ıilalü ve üç köte sivri dam
lı binaları, birahane ve kahveleri 
ile tam bir Alman phric:Ur. Şehir 
halkınm mühim bir kımıı civarda
ki tarlalarda ziraatle ve zengin me
ralarnıda cins atlar ve güzel sıjJJ'
lar beslemekle geçinir. Arazinin 
yüzde onunu kaplıyan çam, gür. 
gen ve me19 ormanlan kıyılara ka
dar sokulur. Danzig ayni zamanda 
ehemmiyetli bir saneyi merkezi
dir, hususile gemı lnfaatı burada 
çok ilerlemiştir. Dört büyük tersa
nesi var. Vaktlle bunlarda büyük 
transatlantikler yapılırdı. Mesela 
Alman yanın Amerika ya sefer ya
pan büyük yolcu gemilerinden Ko
lumbus bu tersanelerden çıkmıştır. 
Daha garibi var: Bugün bu tersa
nelerden birini iJletE:n şirkette In
giliz ve Fransız 11ermHyesinin işti
raki nisbeti yüzde altmııı buluyor 
imi§. 

likten mahrumdur. Şimdiye kadar 
deniz banyolan muntazam sıhhi 

rnuayeneye de tabi tutulmadığı için 
bu pisliğin önline geçmek milmkün 

olmamıştır. Deniz banyo sahiplerini 

hami derecede temlzllie riayete 

mecbur etmelidir. 
3 - Dünyanın her tarahnda de

ıılz banyolannda can kurtarma ter· 
tibatı vardır. Deniz banyolannın 

llrf ha ip memur aclamlan ~olu
nur. Bunlar hususi bir kıyafet &•yer, 
l'e daima bir sandalla yıkananların 
llrasında dolaşır. Bizde bu teşkilat 
olnıadığı için her sene deniz bany?· 
Iarında blr kaç kurban veririz. Denız 
banyolarım daimi can kurtarma teı
kilatı yapmıya mecbur etmelidir. 

4 - Deniz banyolarında ilk mii· 
da"at tedbirleri ya yoktur, ya pek 
lloksandır, banyoda bayılanlar, ~as
talananlar, kaza geçirenler olabıllr. 
Banyolarda bu ıtbilerin imdadına 
Yetftec:ek hiçbir teşkillt ve tertibat 
Yoktur. Yıkananlar arasında bir dok· 
tor varsa ne matla, yoksa hayati 
tehlikededir Bunıın için de bttttln 
banyolarda .Dk müdavatı yapabile
eek teıkilit ve tertibatın tamamlıın
ttıasını temin etmelidir. 

Bunlar para ip dejildir. Fakat 
şehirlinin sıhhat ve hayatı ile ala
kadardır. Belediyenin bu noktaları 
teınln etmesi, ona halkın aevp ve 
tftkranını kazandınr. 

Danzigte kurulmıya çalışılan 

· yeni idarenin esaslarına bir 
göz atacak olursak, cihanın şu kar
makanşıklığı içinde orada sulh ve 
sükiınu temin edebilmek için mut
laka bir mucize beklemek lazun 
geleceğine hemen kanaat getiririz. 
Danzig Serbest Şehri unvanı bile 
aldatıcı ... Bu ismi görünce maksat 
yalnız Danzig şehrini kasdetmektir 
zannederiz, halbuki öyle değil: Bu 
ismi taşıyan küçük hükumet, Dan
zig'ten başka, Zoppot, Tiegenhof, 
Neuteich gibi bir kaç kasaba ile 260 
kadar köyü ihtiva eden oldukça 
geniş bir araziye yayılmış bulunur. 
Danzig hükumetinin mesahası 1893 
kilometre murabbaıdır: Hemen 
Bandırma kazası kadar bir yer. Bu 
sahada yaşıyan 410.000 nüfusun 
yüzde 96 sı Almandır. Hükumetln 
resmi dili de Almancadır.. Demek 
Versay muahedesinin 100-108 nci 
maddeleri mucibince yaratılan bu 
küçük demokrat hük<lmet bir Al
man ülkesidir, ve kendi kendini 
idare edecektir. Volkstag denilen 
bir meclisi var: Bunun 72 Azasını 
Danzigliler gizli rey ile aralann
dan seçecekler. Bu meclis de bir 
reis, bir reis vekili ve 1 O hadan 
mürekkep bir Senato intihap ede
cek ve memleketi meclise karp 
mes'ul olan bu Senato idare ede
cek. Milletler Cemiyetinin garanti
si altında teşkil edilen Danzig'de 

Polonyanm difn hulnılta 

Yine Versay muahec:leslndekı 
kayıtlar mucibince Danzig 

askerl bir üs olarak kullanılamaz, 
tahkim edilemc:Z ve Milletler cemi
yetinin müsaadesi olmadan mühim
mat ve harp malzemesi yapan bir 
sanayi merkezi hallnt" de getirill!
mez, fakat Polonya harp gemileri 
Danzig limanında demirliyebillr ve 
vaziyet icap ettirecek olursa .Po
lonya karadan Danzigin müdafaa
sına gelebilir ve yerli polis ve jan
darma kuvvetleri kafi görülmedi
ği vakit bunları Polonyadan gön
derecelf kuvvetlerle takviye ede
bilir. Az kaldı unutacaktım· Dan
zig arazisindeki demiryollan da 
bu genç hüJWmetin değildir, on
lan Polonya Devlet Demiryollan 
idare eder. 

DClll%~n mıuiai 

Danzigin serbest bir şehir ha
line girip bununla üçüncü 

oluyor. Once Pommerallia Duka
lannın, sonra Töton şövalyelerinin 

idaresi altında olan ve Hansa teş
kilatının ehemmiyetli bir uzvunu 
teşkil ederek uzak limanlarla tica
ret münasebetleri temin eden Dan
zig 1466 da Polonya krallarının hi
mayesi altında ilk ciefa bir serbest 
tehir olmuştu. Hem bu serbestlik 
bugünküne nisbetle daha gen!~ti. 

Başka memleketlere sefirler gön
derir ve icabında hamisi olan Po
lonyaya karşı va7Jyet alırdı. 1600 
senesine doğru Danzig ticarette ve 
zenginlikte en parlak devrine var
mıştı. Sonra 17 ve 18 inci asırlarda 

Avnıpada devam edip giden harp-
ler yüzünden bu ehemmiyeti kay
betmişti. l 79;j te Polonyanın ikin-
ci taksiminde Dcnzig yeniden Ger
men idaresine girdi. 1807 de Prus
ya ordusunu ezen Napoleon, Dsn
zigi zaptetti ve Tilsit muahedesi 
burasını ikinci defa olarak bir ser
best şehir haline soktu, fakat ser
best denilen bu tehrin başında bir 
Framu generell vardı. Bu ~ çok 
sürmedi. Vaterlo hezimetinden son
ra 1815 Viyana muahedesi Danzi
gt tekrar Prusya ile birleştiriyor
du. Cihan Harbinden sonra 1920, 
10 temmuzunda, ahalisinin arzula
nna bakılmıyarak ve reyiima mü
racaat edilmiycrek Danzig üçün
cü defa olarak bir SE"rbest ,ehir ha
line getirildi. 1933 mayısında Volks
tag için yapılan intih&plarda Nas
yonal Sosyalist partisi mutlak bir 
ekseriyet kazandı. O tarihtenberi 
Danzigte nazi teşkilatı günden gü
ne kuvvetleniyordu. Artık Danzig
liler Almanya ile birleşmek arzu
larını saklamıya bir liizum görmü
yorlardı. Işte Danzig de.•,ilen girüt 
muammanın bugünkü karmakarı

şık vaziyeti budur. Bakalım diplo
matlar bu muammanın sulh yoıu i
le halline bir çare bulabilecekler 
mi? 

(1) - TAN, 5.4.1939 

!Devrek C;varında 
Kaçak Unlar 

sı, yarın kaybolmıya mahkum bir 
çok zekaya inkişaf imkanı verecek
tir ki, bunun feyizli semerelerini 
yakın bir istikbalde göreblleceğiz. 

Gençleri okutma cemiyetinin ver
diği bir ilham ''ardır: Bu cemi
yet bu hayırlı teşebbüsü ile fakir ço
cuklannı okuturken, bütün memle
ket çocuklanna mektep haricinde 
okumak fırsatlarını da verebilir. Ce
ınlyctin kendi binası içinde, milnı
kün değilse Halkevlerinde veya di
ğer belediyeye veya devlete ait bir 
bina içinde socuklara okuma odalan 
açmak. 

Pazar Kiinlerl, tatil cfinleri, bn .. 

hassa yaz tatilinde çocuklan bu kil· 
çilk kütüphanelerde topbyarak, pa

ra ile alamadıkları kitapları önleri· 

ne sermek, çocuklara daha küçftten 
okuma zevkini aplıyan bir vasıta

dır ki, medeni memleketlerde bu sa
hada yapılan tecrübeler büyük se

mereler vermiştir. Nevyorkta büyük 

kütüphanede yaptıklan bir tetkikte 

yazın çocuk kütüphanelerinde oku
yan çocukların miktarı, kihUlerin 
fevkine çıkmıştır. 

Bu okuma odalanna kitap temini 
güç bir iş değildir. Fakat çocuklnn 
bu kütüphanelere celbedebilmek bi
raz uğraştırıcı bir iştir. Buna çal\e o
larak ta çocukları bu cemiyete aza 
yazmak, ve en çok kitap okuyanlara, 
bir madalya, okuduktan kitaptan 
en iyi hulasa edenlere kıymetli mü
kafatlar vermek, çocukların isimle
rini neşretmek gibi mükafatlar çok 
tahrik edici tesirler gösterir. Çocuk
ları okutma cemiyetinin bu iki işi 
birden başarması, maarifin ve Hal
kevlerinln yardrmiyle bu iki gayeye 
bird~n varması güç bir iş depldlr. 

Gençleri okutma cemiyeti, gaye
sinde muvaffak olmak için, hayırse
ver zevatı şimdiden aza kaydına 

başlamış. Hoş. Fakat şimdiye kadar 
yapılan tecrübeler, bu şekilde aza 
kaydının beklenen semereyi verme· 
dlğini göstermiştir. Cnivenite, genç
lere bir lokanta açablJmek için mft
racaat ettlti zengin zevatın büyük 

Devrek (TAN) - Ankaradan bu- bir ekseriyetinden cevap bile ala-
raya gönderilen beheri 50 kiloluk madı. Bu kanaldan yürürken, bu cc-
588 çuval unun buğday koruma ver. miyeti daha esaslı bir varidat men
gisi verilmediği ve çuvallarının ağ- baına kavuşturmak daha muvafık 
zı mühürsüz olduğu anlaşılmış, bu olmaz mı? Meseli, memlekette tak
unlar Yenice nahiyesinin Cebecller vim neşri imtiyazını bu cemiyete 
istasyonunda mal müdürü Hilmi Er. vermek. Takvim çok kir bırakan bir 
doğan tarafından yakalanmıştır. Yi- iştir. Bu sebepledir ki bir çok dolan• 
ne Ankaradan buraya sevkedilen dırıcılar, hatta bir çok tanınmış ce· 
başka bir partide 524 çuval kaçak miyetlerln isimlerini işe kanştıra· 
un da Çaycuma nahiyesinde yaka- rak balkın tefkatlni istismar etmek
lanmıştır. Bunlar, maliye namına tedirler. 
musadere edilmit ve sahipleri hak- Takvim detllse, bunun gibi bir 
kında aynca takibata başlanılmıştır. imtiyaz Ue cemiyeti esaslı bir varl· 
Un bedelleriyle cezalannın hazine. data sahip kılmak, bu hayırlı te~b
ye 14 bin lira temin edeceği tahmin hüsün devaını için kuvvetli bir ga
olunmaktadır. ranti olur. Kimbilir; bu teıebbilsün 

Bu musadereler hasebiyle bazı kurtaracatı kenarda kalmış bir -ze
köyler, unsuz kalmıştır. Derhal bu- kl, yann bu memlekete bir dahi p
ralara un yetiştirileceği şüphesizdir. lamaz mı? 



o 
Kırkpınar Intıbaları 

Kırkpınar ağası intihap edildikten sonra çayırda küçük çengiler adet veçhile zurnalarla oynuyorlar 

Türk Güreşinin Parlak 
istikbalinden Çok Ümitliyiz 

Yazan: EŞREF ŞEFiK 

Bu seneki Kırkpınara iyi ki git
tim. Gitmıı;:seydim orada gör

düğüm pehlivanların hakiki kıymet
lerini bir türlü anhyamayacaktım. 

Çünkü Kırkpınnrda bizim pehli
vanlar bambaşka güreşiyorlar. Ekse
ri adettir. Her yerdeki güreş mey
dancılar kıran kırana! diye bağırır
lar ... 

Kıran kırana güreşi gidip te Kırk
pınarda görmeli, nasıl oluyor ..• 

O tarihi çayırın etrafına yığılan 

binlerce kişi de yağlı güreşten başka 
türlü anlıyorlar. Oyuıııarı başka tür
lü seyrediyorlar. EJ.-..serisinin gözle
rindeki miyar eski büyük pehlivan
larımızın müsabnkaları olduğundan 

kolay kolay da memnun olamıyorl,ır. 

Ben, Kırkpınarda bu sefer başa çı
kan:arı, buralarda da çok defalar 
seyretmiştim. Ali Ahmetli. Hayatiyi, 
Manisalı Halili, M~lla :Mehmetli ve 
nihayet Tekirdağlıyı bir de orada scy 

rettim. 
Bunların hepsi Istanbulda Istan

bulluca güreşiyorlarmış .• 
Aliçolann, Adalıların, peşrevlen

dikleri o Kırkpın!lr çayırına çıkınca 
değişiverdiler. Büyük pehlivanları
mızın gözlerinde gezen hayallerinden 
sanki nümuneler aldılar da öyle ka
pıştılar. 

Bu Sene Kırkpınarda Güreşenleri Gelecek Sene 

Daha Artmış Olarak Göreceğimize Eminim 

Bu aefer Kırhpcna.rda bcqa ~than pelali.vanlarcm•~ yaiilandıktan 

sonra güre1e hazır vaziyetteler "Ortada başı alan T ekirilağlı 
ile rakibi Hayati yanyana,, 

TAN 

'GAZETELERLE 
. :" . . . ~ 

. · .. ş·AKALAR .... ! 

• "l • 

Gazetelerde 
Danzi9 Sözü 
Çıplak Venüs 

Yazan: Naci SADULLAH 

V aktiyle, İstanbul gazeteleri 
"Chamberlain,, kelimesini se· 

kiz on kılığa sokmu~lardı: Kimisi 
Çimbirlayn, kimisi Çambcrlayn, ki
misi Chamhcrlain,kimisi Çönıberlcyn. 
kimisi de Çemberlayn yazıyorlardı. 

Hatta, ":\Iiinih,, konferansı sıraların
da; hu isimlerin ayrı ayrı kimseleri.! 
ait olduğunu zanneden bazı vatan· 
da şiar: 

"- Muhakkak , diyorlardı. bu i.~tc 

Hitlcr de, :\tussolini de "mat,, ola
caklar: Çünkü İngiltere, onların kar· 
şısına tam yarım düzüne kurt "dip
lomat,. gönderiyor. 

Şimdi ise, "Danzig'', tıpkı "Chnm· 
bcrlaln., e döndii: Diinya siyasetinin 
çıbanbaşı !'ia~·ılan bu koridorun lldı· 

nı, gazetelerimizden her biri başka 
tiirlü yazıyor: 

Birisini açıyorsunuz. Şu serlavha
yı görüyorsunuz: 

"Danzik meselesi! .. ,. 

Diğerine bakıyorsunuz. 

~u hale girmiş: 

"Dancig mcsc lesi! .. ,, 

Serlavlrn 

Bir diğerini ele alıyor•ıınmz, , şu 
kelimeler göziiniize çarpıyor: 

"Dançik meselesi! .. , 
Bir başknsına göz 

Kelime yine başka: 
atıyorsunuz: 

Danziquc mesell!si! .. ., 

Kiminin serlavhası şu: 

"Dan~ig meselesi! ... , 

Kiminin makalesi 
haşlıyor: 

şu 

"Dantzig meselesi!,. 

Kiminin sayfalarında 

1 meleri okuyorsunuz: 

"Dancik mes"lesi!,, 

da ŞU kC'lİ-

nunlnrdnn her birini bir ha ka ih

tililf mr,·zuu zanneder.rk nl1tnlar: 
"- Eyvah ... Diyecekler, yan~ık: 

Biz, bir tek "Danzig,, ihtilafının 

bile sulhen hallolunamamasından 

korkuyorduk: Halbuki, orta~·a daha 
yanm diizinc "mesele., çıktı! 

Ben, "Sabah,, refikimizin sahibi 
olsaydım, bu endişeleri dağıtmak 

için hemen bir "ikinci tabı,. çıkarır, 

ve halka şu müjdeyi verirdim: 

"- Almanya ile Polonya arac;m-
da: "Dancig'', "Dançik'', "Danzique,, 
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.....__E_K_O._N_O_M_i 1 
Amerikadan Gelecek 

Mallar Uzerinde 
Gümrük T enzilitı 

Amerikan ticaret 2nlaşması tatbi- ı-
katına başlanılmıştır. .---- ----------.... ""\ 

Yeni anlaşmaya nazaran, tarafeyn 
menşeli mallar gerek ıthalat V.'.? ih
racatta ve gerek sair bilcümle husu
satta en ziyade müsaadeye mazhar 
millet muamelt>si kaydından :stifade 
edecektir. Fazla olarak anlaşma, ten
zilatlı gümrük resmine tabi t'.ltula
cak mallara ait iki liste de ihtiva et
mektedir. 

Birinci liste Türkiye tarafından 
hangi nevi mallara urı nisbette !:{İ.İm
rük resmi tenzilatı yapılacağını gös· 
termektedir. Bunn nazaran bilcüm
le binek otomolıillerı, her nevi oto
mobillerin şasisi, karoseri ve şasi ak
samı, tekerlekler yüzde 60, radyo a
hize cihazları yüzde 75, radyo için 
birleştirilmemiş müteferrik parçalar 
yii.zde 88, her nevi elektrikli tecrit 
makine ve cihnz~arı yüzde 12, yazı, 
hesap, kayıt, tadat, tefrik ve tasnü 
makineleri yüzde 12, beher desimet
re murabbaı 4.5 gramdan yukarı o
lan keçi glaseleri yüz<it:' 40, dosy:ı tas 
nifine mahsus bacı dolaplar da yüzde 
20 nisbetlerindeki giımrük resmi teıı
zilatından istifade edeceklerdir. 

2 sayılı listede ise Amerika Birle
şik devletlerine ha"lgi mallarımızın 
ne nisbette tenzilfıtlı bir tarife üze
rinden ithal edileceği görülm-?ktedir. 
Amerikalılar, muhtelif mühim ihrac 
mallarımız için meri gümrük resim
lerinde tenzilat yapmışlar ve tenzi
latlı resimleri anlaşmanın meriyet 
müddeti zarfında arhrmıyacaklarını 

da kabul etmi~lerdir. Diğer taraftan 
Amerikaya halen gümrük resminden 
muaf olarak ithal olıınan bazı malla
rımızın da yine anlaşma devresi zar
fında muafen ıthal edilmekte devam 
edeceğini taahhüt eylemişlerdir. 

Yeni anlasmava nazaran Amerlk:ı 
Birleşik devletlerine hini ithallerinde 
tenziltıtlı gümrük resminden istifade 
edecek olan mühim mallarımız ve 
bunlardan ahnacc:ık gümrük resmi 
miktarı aşağıya yazılmıştır. 

Slgnrıılık yaprak tiitün, llbre.,int'len :.ıo 

ı;ent, aslı çekirdeksiz olan kuru iizilm lıh
reslnden 1.1/ 2 ı;cnt, libre.,lnin k•ymP'i 7 
sent veya daha yukarı olan inc•r, llbre
:ııinrlen 3 sent, kahııksuz fı ndık, libresinrlr., 
8 ı;ent, muhtelif hnlı, kilim ve yol kih'l'l
leri, kıymeti üzerinrlı'n y(i7de -l:i t!'n ı> !'a-

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Par is 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stok.~olm 

Moskova 
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ÇEKLJ::U 
5.93 

126.675 
3.35!il) 
6.6925 

2S.1525 
67.80 
50.1!35!1 
21.51!25 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.84:50 
24.8425 

l).90l'i0 
2.8925 

3U2 
30.5475 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1938 % 5 ikTamiyeli 
Ergani 
Sıvas-Erzurum 1 

19.-
19.-
19.5') 

Sıvas-Erzurum 5 19.62 
1938 % 5 Hazine tahvili 94.25 \.._ .. _______ _,} 

ğı olmamak Ozere ayak murabb:ıından 30 
sent, kabuklu fıstık, libresinden 1,1/4 
sent. kabuksuz fıstık, llbresind~n ı, t /'J 
sent. palamut hQllısası (ispirto ihtiva et
mlycn) kıymeti üzerinden yüzde 7.5, me· 
yan kökü hülılsası, kıymeti üzerinden 
yilzde 15, kus yemi, libresinden 3/4 aent, 
haşhaş tohumu, 100 libresinden 16 ~f'r.t, 

lüle taşı, kıymeti üzerinden yU::.de 10. 
Amerikaya muafen ithalleri .ıtonsollde 

edilmjş olan mallarımız da şunl:ırdır: 
Krom, boraks, zımpara, suc;.1k!ıık b'lr

sak vesaire, tavşan ve sansar derisi, ~
lamut, meyan kökil. 
Anlaşmada tediye bakımınJan mevcnt 

hükümler de şu eckhde telhis ohınahll!r: 
Amerika Blrl~ik Devletlerine ihraç t>1n
~ft ... """~11 ~ .. ,...,..,,,n h~Pl l'ri ~e'~hı et ı'f,tt_..,, 
le ôdenece ·Ur. Türkıyeye fınnı olunıt~ı:ıc 
Amerika Birleşik DevlcUc.ri men~eli mıJ
lnrı:ı da tarafımızdan muayyen bir hadde 
kadar serbest döviz tediye edilecektir. 

Bu had senelik umumi lüı:.ılltımrr.ıtan 
kredi anlaşmalarına mahsuben ithal erl'!
miş olup ta senesi zarfında öder.meml~ o
lan malların baliği çıkarıldıl:lım sı'lnra 

kalan kısmın yüzde 10.91 ine müs<wltllr. 
Ancak ihracatımız mcvsiml~re tabi ol-

duğundan, tediyede mevsimlik teahhurla
rın da naznrı itibara alınması lAzım gele
cektir. 

Bu seneki güreşlerde başa tutanla
rın çoğu daha geçen sene baş altına 
ç;.kıyorlardı. Her bir~ni gelişmiş, bize 
ümitler veren bır hnldt> gördük. Va· 
kıa Tekirdağlının ayarını henüz bu
lamnmıştılar. Fakat gelecek seneler 
bulamıyacaklarını hissettirdiler. 

"Dançig", "Dantzig", ve "Dancik.. lÇ P1Y ASALAR : 
meseleleri kökiinden halledildi: Or-

iHRACAT: 

Gelecek •enenin başı 
Bu seneki birinci Tekirdağlı ı:Ja 

büsbütün başka tavırda tutuştu . Peh
livanköylü Mustafa ile, Hayati ile, 
şimşek gibi hamlelerle: kapıştı. Ora
daki Tekirdağlryı gördükten sonra bir 
zaman Taksim stadında Vandervelti 
yenemiyen Tekirdağlıyı hatırladım, 

ve kendi kendime şunları söyledim: 

Eğer Vandervclt şı.: koca oğlanın 
önüne burada çıksaydı, yirmi daki
kadan fazla gidem<?zdi. Kırkpınarda 
pehlivanların güreşleri tamamen dc
ğ.iştiği gibi hal ve tavırları da baştan 
başa değişiyor. Magrurları, yüksek
ten atanlnrı tam pehlivanlara uygun 
bir vekarlı tevazu iç!.nde geziniyor
lar. 

Rakipler biribirlerinin derecesini 
alenen meydanrla söylemekten çekin
miyorlar. Meselfı, Hnyati on beş da
kika içinde Tekirdağlı önünde güre
li bırakınca, seyircilerden, dostların
dan bir kısmı sebebıni sordular. O 
da sahte bir gurura kapı1ıp, boş ma
zeretlerle seyircileri aldatmağı. ra
kibinin kıymetini a2altmağı nefs ine 
yediremedi. Bir babayiğit gibi şu ce
vabı verdi: 

- Canım bizden fazla bu arkadaş. 
Bu sene onun senesi, 

Pomak Süleyman ve 
Arap Hüseyin 

Bu sene herkes Pomak Süleyma
nın baş altında yalnız kalma ihtima
linden bahsediyorla!'dı. 
Başaltı pehlivanlan meydana ça

ğırıldıkları zaman şöyle köşeden boy
nu bükük, tatlı çikolata renkli, maz
lum tavırlı Arap Hüseyin dedikleri 
hiri cıkıverdi. 

Kırkpınarın .orlcuına çıkan p_ehlicJanlm ilk tut.ı: !~rında 

Meğer ne imiş o Hüseyin, Poma
ğa her hamlesind.:? köyünü hatırlattı. 
Esasen Kırkpınar meydanlarında böy 
le vaknlar çok olur. 
Umulmıyan taşlar başlar yarar. A

liço zamanında Koca Yusuf ta öyle 

bir köşeden boynu bükük çıkmamış 
ını? O zavallı hnlilc koca AJiçoya ba

şı bıraktırmamış mı? Yalnız bu sefer 

Pomak Süleyman Aliçolar gibi geç

kin zamanında değildi. Onun da A

rap Hüseyin gibi ilerlemek, büyük 

pehlivan olmak nşkile yüreği titri
yordu. Bu iki pehlivan kalblerindeki 

o büyük ihtirasla biribirlerine öyle a
tıldılar, öyle bir güreş açtılar ki, her 
kes hayran kaldı. Dalışlarında başla

rının yarıldığının farkına varamıyor

larfö. Dışardan güreşin durdurulma

sı söylendiği vakit, yenişmeden ay

rılmamak için itiraz ediyorlardı. 

Kırkpınarda bu sefer gördüklerim

t.len çıkardığım netice şudur: Alatur· 

ka pehlivanlık bu milletin kendi ma

lıdır. Her şeyini kendi yapmıştır ve 

bütün azameti ile kendi yaşatmakt.1-
dır. 

Köylerimizin ve köylülerimizin 
ruhlarına işlemiş, tarihi Anadolu ve 
Rumclinin her meydanında yaşayan 
bu güreşin parlak istikbaline herkes 
gibi bir daha inandım. 

Bundan sonraki yazılarımda Kırk
pınarın başka taraflarını açacağım. 

Pomak Süleymanın yaman 
rakibi Arap Hü•eyin 
yağlanmış vaziyette 

Romanya: 1 

Yugoslavya : O 

Bükreş, 8 (A.A.) - 15 binden faz
la bir seyirci önünde yE.pılan Roman
ya - Yugoslavya milli takımları ara
sındaki maç, Romenlerin 1 - O gali
biyetile ncticelenm!ştir. 

tada yalnız "Danzig,, mesclcciği 

kaldı!,, 

Rcfikimi7: bu havadisi verirken, 
ilk sayfasına, muharrirlerimizin, mu 
sahhihlerimizin, miirettiplerimizi.n 

, birer fotoğraflarını basıp, altına da 
şu cümleyi yuabilir: 

"- Beş tnne beynelmilel mest"le
nin hailcdilmesindc yiiksek himmet
leri göriilen zavat!,, 

* Şu serlavhayı, "Ciddi!.. gaz~teyc 

Kadircanın yazdığı tarihi bir roman· 
da gördiim: 

"Çıplak Veniis!,, 
Ben hu kelimeleri oku~·unca: 
" - "Venüs,, te, giyinmiş olmaz 

ya? .. diyecek, ve dostumu ayıplıya
caktım, fakat biraz düşüniince. onu 
haksız bulamadım: v~nfü;, İzmit ı.cr
gisinde çarşafa girmedi mi? 

* Mnlôın tayyare kaçakçılığı işinde 

ismi geçen Bay "Ruhi., nin muha
kemesi neticelendi. Ruhi üç ay hap
se mahkum olmuş. 

Bu ha\'adisi nesredcn gazeteler, 
yazılarını şu cümlelerle bitirmişler: 
"- l\lahkme kararının bildirili-;ini 

müteakıp, Bay Ruhi derhal tahli~ c 
olundu: Zira on aydır hapiste oldu
ğu için, cezasını doldurmuş bulunu· 
yordu!,, 

Bu hesaba göre, Ruhi, mahkeme
den tam yedi ay alacaklıdır! 

Acaba, başka bir ciirüm işlediği 
takdirde, cezası, alacağına mahsup 
edilir mi dersiniz? Maamafih, eğer 
mahsup olunmazsa, Bay Ruhinin. a· 
lacak iddia etmiye hakkı yok. Onun 
yedi ay "havadan,, yatmış olması 

gayet tabiidir.! 
Çünkü işin içinde tayyare var! 

Dün 225 Ton Letonya ihracat 

Buğday Satlldı ! Malları Sergisi 
Toprak Mahs•ıllen ofisi tarafınd:ın 1 Letonya hükumeti şehrimizde muh 

piyasaya dün de 225 ton buğday çı-1 telif maddelerden nümuneleri havi 
karılarak 5,32 kuruştan satılmıştır. bir sergi açmıştır. Serginin Topha
Anadolu arpaları dökme 4.20 den, çu- ncdeki yolcu salonunda bllwniin saat 
vallı kuş yemi 5.27, susam 19 kuruş- onda merasimle küşad: yapılacaktır. 
tan satılmıştır. Tüccar namına dün Sergi, iki gün müddetie halkın ve a
buğday getirilm~miştir. Dün Anado- llıkadarların ziyaretine açık bulundu· 
ludan 220 ton un ~elmiştir. 195 ton rulacaktır. 
miktarında bir parti sarı mısır gel
miş ise de henüz satllmamıştır. 

Roma Müsabakaları 
Roma, 8 (A.A.) - Burada yapıl

makta olan En~ernasyonal binıcilik 
müsabakaları pazar günü en parlak 
ve heyecanlı anlarını yaşamıştır. 

Yapılan bir teselli müsabakasını 

müteakıp, öğled.:ııı sonra kral v~ im
paratorun, Veliaht ve Alman ordu
lan başkumandanı orgeneral Von 
Brauchitsch'in huzurunda azami e

hemiyeti haiz bulunan ve şimdiye ka
dar yapılan m;isabakaiarda görülme

miş derecede güç manialarla dolu o

lan bu müsabakayı yalnız buradaki 

turnuvalara iştirak eden mükemmel 

25 hayvanın girmesine müsaad\? edil
miştir. 

Müsabakalardan alınan neticeler 

Turfanda Ayşeliadın 
Dün sebze halin.:ı ilk turfanda Ay

şekadın fasulyesi getirilmiş ve kilo
nu 60 - 65 kuruştan satılmıştır. Yer 
fasulyası 30 - 35, sakız kabağı 11 -
14, domates 80 - 90,kiraz 30 - 70, 
Ereğli çileği 30 - 60 kuruştan satıl
mıştır. 

Gümrük Varidatı Arttı 
Geçen ayın !Ik haftası içinde yapı

lan gümrükmuamelelerindeki varidat 
ile bu ayın ilk haftası içinde alınan 
varidat hakkında elde edilen malu
mata göre, mayısın iJk haftası il\in
de geçen haftalara nazaran 600 bin 
liralık fazla gümrük varidatı olduğu 
tesbit edilmiştir. Hu fazlalığın Ame
rika ticaret anlaşması üzerine art
mış olan munmelclerdcn ileri geldi&ti 
söyleniliyor. 

Yapak Satışları 
Yerli fabrikalarımız yapak müba-

şunlardır: yaalarına devam etmektedirler. Dün 
Lido müsabakası "Teselli mükafa- Çanakkale malı yapaklardan beş bin 

tı" kiloluk bir parti kilosu 60 dan. Trak-
1 - ltalyan yüzbaşı Lonferti "Po- ya kıvırcık on bin kilo, kilosu 65 ten 

pilio" ile, sıfır hata ile 2 dakika 4 / 6 ve Karacabey mah kilosu 65kuruş
saniyede. tan yedi bin kilo satılmıştır. Tiftik 

2 - Lehli yüzbaşı Skulicz "Aralı" üzerinde de muameleler açılmıştır. 

sıfır hata ile 2 dakika 7 saniyede. Deri malı tiftiklerden beş bin kiloluk 
3 - Saim Pulatkan "Akıncı,, ile 1 bir parti kilosu 71 - 75 kuruştan ih-

sıfır hata ile 2 dak\ka 1 O saniyede. racat için satılmıştır. 



.._ ........ ==-==: 1 o - 5 - 9 3 9 :r A N 

Balkan Antantı 
Büyük Britanya 

M ecmua.ının 
Balkan muhabiri 

•• 
Oldü 

~-----yazı-yor _I YugoSlavya 

Y agoslav Kral Naibi 
PreM Paul 

Balkan ~ntantı öldü· mü? 

Yugoslavya Hariciye 
Markoviçin Venedik ve 
temasları üzerine Cenubu Şar
ki A vruponın her tarafında so
rulan bu sualin cevabı Ilal-

kan Antantı azasına bağlıdır. 
Antantın iki devleti olan Ro

ınanya ve Yunanis tana garbi Av
rupa devletleri garantiler vermiş
lerdir. Türkiye ile İngiltere v~ 
Fransa arasında müzakereler de
vam etmektedir. Antantın dördün
cü devleti olan Yugoslavya, ltalya 
Almanya ve Macaristan ile çevre
lenmıştir. Bu yüzden t azyikin en 
a,ğırı Xu,goslav_l'.~Üzcrindedir vJ? 
bir aralık -Yugosinvynnın tazyik 
karşısında teslimiyet arzedeceği 
sanılıyordu. Hattfi b ir aralık Mar
koviçin Venedikte Balkan antan
trndan çekilmiye, küçiık antant ile 
yapılan eski mu=ıhedelcri feshet
ıniyc, Macaristan ile arasındaki ih
tilaflan bertaraf etmek için anti
komintern pakta girmiye, Bulgaris
tanı kolaylıkla avlıyarak ltalya, 
Arnavutluk, M:ıcarıstan, Yugos
lavya blokuna ilhaka karar verdiği 
şayi olmuş ve mihver nüfuzunun 
kolaylıkla Karadenize varacağı sa
nılmıştı. Bu yüzden Venedik mü
lakah üzerine ''Y'.lguslavyanın Bal
kan antantına ihanet ettiği'' söy
lenmekte idi. 

Yugoılavyanın durumu: 

Vaziyet bu mahiyette değil
dir. Garp devletlerinden te

minat almıyan ve Italya ile AL-

INGILIZ KARiKATÜRÜ : 

• 

Henüz Gaio 
Edilmemistir 

1 
·i 1 ı 

Belgradın genişletilen ana caddelerinden biri 

manya tnrafı::-ıdan çevrilmiş olan 
Yugoslavya, şüphe yok ki, mihv.?r
cilere tatlı dil dökmek mecburiye
tindedir. Sonra Yugoslavya Sırp

larla Hırvatlar arasındaki anlaşma
yı sağlamlamaqan önce bir şey yap
mak imkanı yoktur. Bedbinler son 

zam anlarda Yugoslavyayı, Çekos-
~va.v..a henzetivor.lardı 

Almanlar, Belgrad ile Zagreb a-
rasındaki konuşmalan takip ede
rek vaziyet hakkında radyoladle 
malumat vermekte ve iki taraf a
rasındaki ihtilafları büyülterek an
latmakta idiler. Almanlara göre, 
Hırvatlar ancak federal bir sis
temle hoşnut olabilirler ve Bosna 
ile Herseki de Hırvatlara vermek 
lazımdır. 

Çünkü bu şekilde hareket edil
diği takdirde memleketin :;ıklet 

merkezi Zagreb olacak ve mem
leket Belgrattan değil Zagrcbteo 
idare edilecektir. Almanların bu 
propagandada bir eksikleri, Hır
vatların tethişe uğradıklarını söy
lememeleridir. 

:Almanya Üe ltalya: 

Almanya ~le ~talyan~.n Yugos
lavya iızerıncle nü!uzlannı 

yaymak hususunda henüz bir au-

• 

!aşmaya varmadıkları anlaşılıyor. 

Fakat ikisinin de bütün arzuı.u 

Sırplılar arasında f ransaya karşı 
gösterilen sempatiyi boğmaktır. 
M . Markoviç, btlki de Romayı, 

Berline karşı kullanmak hususun
da muvakkat bi: muvaffakıyet ka-
zanmış olabilir ve bu da onun bu 
•ır.ıu:i• U.ldp edobileccğ en faydalı 
siyasettir. 

Sonra Yugoslav.yanın Balkan an
tantına ihanet ettiğini söylemek 
doğru değildir. Mesele, tehlikeyi 
anlıyarak Yugoslavyeya azami yar
dımda bulunmnğa h-izırlanmaktır. 

Politika ile diğer Yugoslav ga
zeteleri Balkan müz:Uıeretini te
mine uğra§ıyor ve Yugoslavyanın 
yirmi beş senelik mazisi olan bir 
siyaseti deği~tirmek istemediğini 

anlatıyor. 

Mihver ve Balkan halkı: 

Balkan işlerıle alakadar oıan 
muharrirlcrın daha fazla hü 

kumetler tarafından tutulan siya
setten bahsetmelerinin sebebi, Ro
manya ile Yunanistanda ve bir de
receye kadar Yu~oslavya ve Bul
garistanda aşağı yukarı otoriter 
rejimlerin hakım olmasıdır. Fakat 
vaziyet derinleştirilecek olursa, 
daha iyi anlaşılmış olur. 

Mesela Be1grad, neye karar ve
rirse versin, Sırplıların ruhu mih
ver aleyhindedir. Yunanistanda da 
vaziyet bu merkezdedir. Bu yüz
den hükumetin !talyaya şükranla
rını bildirmesine rağmen Ingilte
re tarafından verilen teminat, en 
samimi minnetle karşılanmıştı. 

Romanyada hükumet te, matbu
at ta mihver devletlerine karşı ta
ahhüdü tazammun eder bir tek söz 
söyl~memektcdir. Romanya Ingiliz 
temınatını kabul etmiş, lngiliz ti
caret. heyetini hararetle karşılamış 
ve Almanya ile yaptJğı ticaret mu
ahedesinin tesirim küçültmek iste
miştir. 

M. Potemkin'in ziyareti: 

B al~aı? ~aziyetinde miihim 
bır ınkışaf ta, Rus Hariciye 

komiser muavini Potemkinin An
kara. Sofya ve Bükre~ ziyaretidir. 
Bu yiizden Rusya ile Romanya a
rasında bir senedenberi devam e
den biçimsiz vaziyete :.on verile
ceği anlaşılıyor. 

l 
. Al Yugoslavyayı kandırmak iıtiyorlar. 

talya ıle manya, d. 
Y l d banmdan savulıalar da kurtulıam, ıyor 

Sofyada, Potemkin en derin say
gı ile karşılanmıştır. Bulgaristan
da halihazırda antinazist bir hava 
yaşamakta ve }ıalkın umumiyetle 
lngiliz muhibbi olduğu şüphe gö
türmemektedir. 

ugos arıya a 'I"" 

nisan nutkundan sonra 

• 

Romanya Hariciye Nazırı Gafcn
ko 17 mayısın Anknrn~ a gel<>cck. 
Bu resimlerde Gafenko, son Pa· 
ris seyahatinde Daladier \'e Ro· 
manyanın Paris Biiyük El~isi Ta· 

----- ; 

tarcsko ile beraber görülınekıcdi.ı: Ncvyoı·k sc-rgisini GO milyon insanın :ezeceği h .. l," r Yeriliyor. 

Altfa: Romadan !'iOnra Derli ne giden Yugosla\' Harici) e ·azırı l\lnr
koviç Berlindc karşılanıyor. Y .ınd:ı: Kırkpınar giircşlerinde nltw ke

meri kuanan Tiirkiye Ba~JlCh Livaru Tekirdai?lı Hüseyin. 

• 
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Bafa Kollarını Uzattı 
Şehzadenin Boynuna Doladı ve "Siz, Dedi 

Beni Sevecek, Ben de Sizi Sevecek .. 
Fakat hünkarda yaman bir re

aksiyonun, bir aksülamelin yüz 
göstermesi de gecikmedL Hürrem 
Sultnnın ölümiyle kalbinde boş 

kalan aşk köşesine Gülf em, pek 
yaraşmış ve şöyle böyle o köşeyi 
de işgale muvaffak olmuştu. O
nun zailin bir darbeyle ortadan 
kaldırılması, işgal ettiği köşenin 

de boş kalmasını intnç etmişti. 

Bu boşluk padişahı sienirlendirl. 
yor, elemlendiriyor, fütura dü • 
şürüyordu. O cinayet gecesinden 
sonra, gözünü yüreğine çevirmek
ten, oradaki hayat izlerini ve na
kışlarını seyretmekten adeta ür
ker olmuştu. Çünkü gözleri kal
bine çevrilir çevrilmez, Hürrem\n 
tarumar cesediyle, Gülfemin kan
lı naşını uzanmış görüyordu. 

Orada oğullarının, torunlarının 
ve haklı haksız öldürülmüş vezir
lerin, vatandaşların da tabutları 
vardı. Fakat bu iki ölü, aşk kabi
biliyetinin de kendisi için artık 

öldüğünü gösteren birer timsal 
mahiyetini taşıyorlardı, öbür ce
nazelerden daha çok üzüntü ve • 
riyorlardı. 

S ultan Süleyman, bu hissi 
durumdan son derece sı

kıldı, gecelerce uykusuz kaldı ve 
Hürremi kaybettiği zaman yaptı
ğı gibi sadakalar dağıtarak, kur
banlar kestirerek kendini kalp 
kabuslarından kurtarmıya çalış

tı. Ayni zamanda Gülfeme gad
rettiğini anlamış olduğundan, o
nun ruhuna tarziye vermeyi de 
unutmadı, yarım kalan camii ta
mamlattı, mağdur gözdenin me
:zan üzerine bir türbecik kurdur
du. 

Murat, o zaman sarayda bulun
duğu için, bu facianın bütün saf
halarmı - gözü ile görmiiş gi
bi - bellemişti. Çünkü köleler 
ve halayıklar, yazısız bir kitap te
lif eder gibi itinayle Gülfem ha
disesini tahlil, tasnif ve hatta tev
sik eylemişlerdi. Mahi Nur baş
ta olmak üzere, o gece vakıada 

rol oynıyanların hepsi birer birer 
söyletildiği için geride gizli bir 
nokta kalmamış gibiydi.Masala pek 
düşkün olan Murat ta, dedesine 
aksetmemesini gözönünde tutarak 
facia hakkında incelemeler yap -
mış, Gülfemin ka!nsını kesenleri 
ve Mahi Nuru dövenleri uzun u
zun söyletmişti. Dedesinin geçir
diği aksüliımeli de gözdelerden 
dinlediği için biliyordu. Gülfemin 
ve Mahi Nurun boş :kalan nöbet
lerini paylaşan bu kadıncağızlar, 

on iki yaşın ı ki Muradı eğlendir
mek kaygısiyle padişahın GüUe
me yaptığı muameleden nasıl piş
man olduklarını safha safha ve 
görüp sezdikleri nisbette hikayeyi 
vazife tanımışlardı. 

İşte Murat, Bafanın kendini na· 
za çekmek istediğini görüp te ce
lallandığı ve "Saçmalama!,, diyo 
bağırdığı zaman, dedesinin Gül -
femi öldürttüğü geceki hissi du
rumundaydı. 

Venedikli kız, güzelliğiyle, ze
knsiylc, şuhluğiylc ve hatttı sar
hoşluğiyle, kendisini mücessem 
iştiha haline getirdiği halde, naz
lanmak meyli gösterir göstermez 
şehzadenin gururu şahlanmıştı. 
Yatak odasında öyle bir durumun 
ancak istiğna ifade edeceğini dü
şünüp gazaba gelmişti. 

Kaşları, birbirine dikilmiş gibi, 
çatıktı, gözlerinde - biraz da şa
raptan bulaşmış olarak - kızıl 
bir kırmızılık vardı. Dudaklan 
belli belirsiz tltrlyordu. Ters bir 

hareket, gafil bir bakış, Baf ayı 
Gülf eme çevirmeğ'e muhakkak ki, 
kllfi gelecekti. 

B unu Venedikli kız da anladı, 
şurada burada yaptığı den

sizlikleri, bu halvet aleminde tek
rar etmeğe yeltendiği takdirde, 
kendisini Osmanlı İmparatoriçe -
liğine götürecek yolun kapanı

vereceğini sezdi. Loş dehlizde aç
tığı kucağın reddolunmasına ve 
bunlara benzer hoyratlıklara ta
hammül gösteren şehzadenin er-

keklik, prenslik gururundan -he
le şu odada - küçük bir fedakar
lığa tahammül edemiyeceğine i
man getirdi, güle güle kızgın aşı
kına sokuldu, ellerini omuzuna 
koydu, şaraptan yakutlaşmış züm
rütlerini onun gözlerine dayadı: 

- Siz, dedi, beni sevecek, ben 
de sizi sevecek! .• 

Balayları 
Bafa, o tarihi gecede, şehzade

nin meramına - kayıtsız ve şart
sız - ram olmakla kalmadı, ihti
da da etti ve Bafa'lıktan Safo'lu
ğa geçti. Murat, kendince pek ge
rekli olan aşk zaferini, bir an için 
arslanlaşarak ve Bafayı da - yi
ne bir an - ceylanlaştırarak te
min ettikten sonra, ad meselesini 
ileri sürmüştü. Kıza yeni bir isim 
vermek ve bu ismi kendisine de 
beğendirmek istiyordu. Bafa, Ba
fa, Bafa diye, muhtelif mikyas 
ve eb'atta tebessümlerle, buseler
le teşvik oluna oluna söylenirken 
birden "Safiye,, de karar kıldı. 

Yine gülüşler, öpüşler mübadele 
ede ede bu yeni ismi tekrarlamı
ya koyuldu. Bulduğu ismin saf-

• fetle, safiyetle alakasını düşüne

rek, kızı da mücessem saffet ve 
mücessem safiyet gibi kabul e
derek, iyi bir keşif yaptığına za
hip oluyordu. Bu zehabı kendi 
idrakine tamamiyle sindirdikten, 
hazmettirdikten sonra, sevgilisi • 
nin ellerini yakaladı: 

- Artık, dedi, Bafa yok, Safi
ye var. Ben Murat, sen Safiye! 

• 

B u tebliğe, işaretler de kattı
ğı için Venedik dilberi, 

mesut aşıkının ne demek istediği
ni anladı. Lakin Safiyedeki şed. 
deyi kolaylıkla telaffuz edemedi
ği gibi (2) o kelimeden müphem 
bir tedai ile Safo ismine intikal 
ettiğinden, ayni zamanda Bafa 
soyadının İtalyada Bafo olarak 
ta kullanıldığını hatırladığından 

elini kendi göğsüne koydu, kah-

ı ........................................................................................... i 
f ~lÜlırllc§llhl B~ncdl~ mü? i 
i. ..... Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 50 ..... J 

- Semipalatinsk,, teki katibimden bir mektup 
aldım .. Namınıza olan bu tezkere, mektuba leffedll
mişti.. Size bir havadis var .. 

Heyecandan bayılacak gibi oldum. Kendimi tut
mağa çalışarak, süratle satırlara göz gezdirdim. Su
kutu hayale uğramıştım. Mektup şuydu: 

" Muhterem Haluk Giray Baya; 
Arkadaşınız Şerif Bay, ikinci defa garnizondan 

kaçmağa muvaffak olmuştur. Şimdi nezdimizdedir. 
Bir kaç güne kadar yanınıza vasıl olacaktır. 

Abdurrahman ,, 
Bu habere sevinmek mi, yoksa yer'nmek mi la

zım geldiğini birdenbire kestiremedim. Bu sersem 
adamın tekrar başıma musallat olması her halde, 
iyi bir şey değildi. V8.kıa beni tuhaflıklariyle eğ

lendiriyor, kederlerimi, acılarımı unutturuyordu. 
Fakat, bir teselli, bir avunma vasıtası oluşu, türlü 
münasebetsiz hallerine tahammül için büyük bir 
sebep teşkil edemezdi. 

Ama ne yapabilirdim?. Mademki yoldaydı; ge
lecekti. 

Bir hafta sonra Şerifi, fabrikanın yük arabala
nndan birinin arabacı mevkiinde, gayet pejmürde 
bir kıyafetle karşımda buldum. 

Zavallı, o kadar heyecanlıydı ki, hemen yere at
layıp boynuma sanldı ve bir müddet ağladı. Fakat 
suçlu olduğu için yüzüme bakmağa korkuyordu. 

Odama çıktıktan sonra: 
- Senin sözünü dinlememekle pek büyük bir 

hata ettiğimi anladım, dedi. 
Güldüm: 
- Nerede yakalandınız?.; 
- "Semipalat ,, la "Barnaol,, arasında ... 
- Nereye sevkolundunuz? .. 
- Arkadaşlarımın bir kısmı Şimale, benimle bir-

likte dört kişi de "Semipalatinsk,, garnizonuna .. 
- Peki, nasıl kaçabildin? .. 

- Bu, tahmin edemiyeceğin kadar basit ve kolay 
oldu.. Bir gece nöbetçinin avucuna bir kaç para 
sıkıştırıp, şehirde bir saat kadar dolaşmak üzere 
izin aldım .. Ve doğru Abdurrahman Bayın evine 
koşup beni aşırmaları Jçin yalvardım .. Adamcağız, 
beni evinde iki gün sakladı .. Sonra, yük arabaların
dan birine arabacı sıfatiyle bindirerek buraya gön
derdi .. 

~ 
Musa Bay, Şerife bir yatak, bir kat elbise VE'.snlr 

ufak tefek eşya verdi. O da benim odama yerleşti. 

• Ayni çatı altında yaşadığımız "Şmit,, ismindeki 
makinist, elli beş yaşlarında, güler yüzlü ve bol 
çeneli bir Almandı. Karısı madam "Alvina,, , daha 
genç, fakat çok zayıf ve sinirliydi. Kızları "Lizet,, 
babası ve annesi gibi sarışın, mavi gozlü sakin bir 
kızcağızdı. 

Bir gün Şmit, sıkılgan bir tavırla yanıma sokula
rak dedi ki: 

- Sizden bir ricam var, mösyö Haltik .. işsizlik

ten zannederim şiknyetçisiniz.. Eğer size, az zah
metli bir iş bulacak olsam, kabul eder misiniz? .. 

Tereddütsüz: 
- Elbette, dedim. 
Ezilip büzülüyordu. Nihayet: 
- Bizim Lizet, iyi fransızca konuşur.. Lakin 

türkçesi zayıftır. Ona biraz ders verseniz nasıl 
olur .. Hem vakit geçirirsiniz .. Dedi. 

Bu teklifi kabul etmekte hiç bir mahzur yoktu. 
- Pekala, dedim. 
Bunun üzerine adamcağız. pek memnun bir ta· 

vır takındı. Ve bana bu dersler için ne kadar ücret 
istediğimi sordu. 

Güldüm: 
- ücret, kızınızın derslerini dikkatle dinlemesi 

ve iyi çalışmasıdır. 

kahadan kırıla kınla şu cevabı 

verdi: 
- Ben Safo, ben Safo! 
Sonra parmağını, şehzadenin 

göğsüne dayıyarak ilave etti: 
- Sen Murat, sen Murat! 
Kanuni Sultan Süleymanın !ı

şık - mizaç ve aşk delisi torunu 
bu cilveli konuşmadan fıdeta vec. 
de geliyordu. Kızın Safiyeyi, Sn
foya çevirmesi, son derece hoşu -
na gittiği gibi onun bir kısım 

Türklerce Ayşeye Aşo, Fatmaya 
Fato, Mehmede Memo denildiği

ni bilmeden yaptığı bu kısaltıyı 
büyük bir zeka eseri saymıştı ve 
neşe lfratından bağırmıya başla. 

mıştı: 

- Hayır, hayır. Ben salt Mu
rat değilim, bermurndım, namu -
ratlıktan artık azadını, dilşadım! 

İşte Korfo valisi Sinyor Bafa • 
nın kızı, Manisa sarayında bu su. 
retle ihtida etti. Hoca yüzü gör
memiş, hoca sesi duymamıştı. Hı
ristiyanlıktan islamiyete geçmesi 
için teklif vukua gelmeden, hatta 
öyle bir geçişin farkında olmadan 
basit bir isim değişikliğiyle dinin
den - yurdundan olduğu gibi
cüda düşüvermişti. Artık Saliple 
alakası yoktu. Kilise yüzü görmi
yecek, belki çan sesi de işitmıye
cekti. Yalnız bu kadar da değil. 

Bu geceden sonra o, İtalyan da 
değildi. Babasını soramazdı, ana
sını arıyamazdı, yurdunu dile a. 
lamazdı. Şimdilik italyanca ko
nuşmağa mezundu. Lakin en kısa 
bir zaman içinde türkçe öğrenınc
ğe ve o dille hislerini, düşüncele
rini anlatmıya mecburdu. 

İdraki yerinde, iradesi yerinde 
bir genç kızı ve o ayarda küme 
küme, sürü sürü kızlan, erkekle. 
rl böyle bir anda, bir lahzada din 
ve yurt kaygısından, vicdani ve 
şuuri bütün alakalardan uzaklaş
tınp yepyeni bir iman, yepyeni 
bir idrak alemine sokan Amil ne-
dir?.. (Devamı var) 

(1) Hndikatülcevami'in (C: 2) Gül
fem camii bavlıklı fıkrasında şu kayıt 

görülOyor: cBaniyesf cennet mekCın Sul
tan SO!eyman hnzretlerlnln haremi hü
nuıyunlnrı cıırlyelerlnrlendir. Camii 
mezbura yakın §ehraha nazır ttlrbesl ve 
ltUsalinde mektebi dahi vardır. Sengl 
n:ıc7.ı\rınita (enh1betulhnyrat) Snldc Şe
hide Gilltem Hatun) (969) dly mes-
turdur. Mahallesi vardır.• 

(2) Meşhur bir şedde hlkAyesl vıır

dır ki burndn hntırlamamak ellmdPn 
gelmedi: Vnktile Arnavudun biri is
tanbula ııellr, medreseye girer, otuz se
ne kndıır okur, icazet alır, otuz yıl da 
müderrislik eder, yilzlerce talebeye ica
zet verir. Faknt bir UlrlU dilini d Uzel
teme1., hele şeddeli kelimelerin hnkkını 
vermeği asla başaramaz. Onun bu nok
sanını bilenlerden biri bir gün lCıtl!c 

etmek ister, ihtiyar müdcrrlse sorar: 
- Arnavutlarda şedde yokmuı;;, öyle 

mi hocam? 
Müderris yerinden fırlayıp bağınr: 
- Kim denıiı;;tir, Arnavutta (scde) 

yok! 

Niğdede Beş Senelik 
imar Plinı Hazırlandı 
Niğde (TAN) - Belediye meclisi, 1 ralı adalan ve istasyon caddesind«: 

yeni bütçeyi ve beş senelik imar ve ki 119 numaralı ada istimlak ve ,. 
mesai programını kabul ettikten mar edilecek, çeşmeler ve su yollB
sonra dağılmıştır. rı, istiyen evlerde de su tesisaU ya· 

938 bütçesi 65 bin lira olduğu hal- pılacak, sinema tamir edilecek, unıu· 
de, 939 bütçesi mütevazın olarak 84 mi helalar, çocuk bahçeleri vücude 
bin lira üzerinden kabul olunmuş- getirilecek, Alfıeddin parkı ve hal, 
tur. hangar yapılacak, zahire pazarı imar 
Beş senelik programa göre, yapı- plfınında gösterilen yere taşınacak, 

lacak işlerden başlıcaları şunlardır: asri mezarlık ve itfaıye te~kilfıtı, be--
İmar planı, ana caddelerden mu- lediye binası ve kaldırımlar yapıla· 

hite doğru tatbik edilecek ve bu caktır. 

maksatla Alfıeddin ve Kale mahal- 36 bin liralık bütçeyle eline aldı· 
lelerinde hiç bir suretle tamirata ğı belediye de dört sene içinde bit 
izin verilmiyccek, buralarda istim- çok işler gören belediye reisi doktor 
lake ve yolların açılmasına başlanı- Hüseyin Ulkilnün bu yüklü progrıı· 
lacaktır. mı da muvaffakıyetle başaracağı il· 

Belediye çarşısının 9 ve 10 numa- mit edilmektedir. 

Babaeskide Elektrik Fabrikası 
•• 

. .. -..... "\" ~ ,. ... ..,,,,. .. ".>~,_.l ......... ., --Fabrikanın temeli atılırken 
Babaeski (TAN) - Elektrik san- ıBina, üç ayda tamamlanacak, Cüm

tralı binasının temelatma resmi, vali &uriyet bayramında Babaeski ilk e
Hasip Kaylanın nutkile yapılmılltır. f.ektrik ziyasına kavuşacaktır. 

Karaman Belediyesinden 
Bir Temenni 

Karaman (TAN) - Pazar günleri 
araba ve otomobillerin Kınnale yo
lundan dolaşarak istasyona gidip 
gelmeleri, belediye tarafından em. 
rcdilmesi, bir kısım halkça şayanı 

arzu görülüyor. Bugünkü yoldan 
puarlan da işlenilmesi, istasyon 
caddesinde gezenleri toz bulutu i~in
de bırakmaktadır. 

Erzincanda Feyezan 
Erzincan (TAN) - Vasket deresi 

bu yıl da taşmış, şehrimiz çarşısın
dan üç gün sular akmıştır. Bu dere 
setlerinin bir an evvel bitirilmesi lfı. 
zımdır. Yoksa feyezandan kurtul
mak kabil olmıyacaktır. 

Mardinliler ve Radyo 
Mardin (TAN) - Halkımız, An

kara radyosunun öğle neşriyatından 
istifade etmek için gündüzleri iki 
saat· cereyan verilmesini belediye
den rica etmektedirler. 

lpsalada Pamu1' 
Zeriyatı 

İpsala (TAN) - Kazamız, Akala. 
pamuğu mıntakalarına ithal edilmi§, 
buralarda yerli pamuk dikilmesi me· 
nolunmuştur. 

Nazilli pamuk ıslah istasyonundan 
gönderilen üç bin kilo Akala pamu
ğu tohumu, .ödünç suretiyle köy
lüye dağıtılmıştır. 

ara anı r 
Ayrancıda 

Karaman (TAN) - Orta okulu. 
muzun izcileri, buradan on iki saai 
uzaktaki Ayrancı nahiyesine gitmiş
ler, orada bedeni hareknt yaparak 
halkın alakasını celbetmişler ve bu 
raya dönmüşlerdir. 

Kôğıt Oyunları Yasak 
Niğde (TAN) - Belediye, bir ha· 

zirandan itibaren kahvehanelerde 
kağıt oyunlarını yasak etmiştir. Bu 

ı yasak, herkesi memnun eylemiştir. 

- Bu yetişmez.. Karım gayet iyi "Org,, çalar .. 
!sterseniz bu emeğinize mukabil, siz de, ondan 

Bu fikri fena bulmadım. Hava gayet güzeldL lyi 
bir yürüyüşe ne zamandanberi muhtaçtım. Yalnız, 
bu kadar yolu yaya olarak Lizetin gidebilmesi güç 
olacaktı. 

"Org,, öğreniniz .. 
Bu sefer büsbütün güldiim. Şerifi işaret ederek: 
- Ben, bu yaştan sonra çocuk olamam.. Belki 

arkadaşımın arzusu vardır.. Bu teklifi kendisine 
ediniz .. Dedim. 

Şmit, liıtifemi sahi zannetti. Şerifin yanına soku· 
larak: 

- Aziz dost .. !ster misiniz, karım size "Org., öğ· 
retsin? Dedi. 

Ben, gülmeden katılıyordum. Şerif hayretle ma
kinistin yüzüne baktı ve öfkeli öfkeli: 

- Benimle alay mı ediyorsun?. Çekil be adam!. 
Dedi. 

Bu sırada madam Alvina odaya girmişti. Şerifin 
sözünü işittiği için, bir duraladı. 

Ben, arkadaşımla, sinirli madamın zaten geçine
mediklerini ve aralarında her hususta bir zıddiyet 
bulunduğunu bildiğimden, yanlış bir zanna mey
dan vermemek için: 

- Geliniz madam; dedim. Kocanız dostuma bir 
teklifte bulundu.. Lakin o, bunu reddediyor.. Siz, 
meseleyi hallediverin ... 

Mevzu genişledi. Lizet te aramıza girdi. Şerifi 
biraz kızdırmakla beraber, pek neşeli bir vakit ge
çirdik .. Neticede. küçük kıza "Bila ücret,. ders ver
mekliğim takarrür etmişti. 

* falebemden pek memnundum. Şerif bile, ana· 
sından hiç hoşlanmadığı bu mazlüm çocuğun, Al
man şivesiyle türkçeyi tekerlemesi hoşuna gidi
yordu. 

Bir sabah, dersten sonra Lizet dedi ki: 
- Annemle bir bahse giriştik .. Şu uzakta görü

nen dağlann yamaçlarındaki ağaçlan o gürgen di
ye iddia ediyor; ben i!e kestane diyorum .. Babama 
sorduk .. Hiç biri olmadığını söyledi.. Siz, ne der-

• • ? 
sınız ... 

Pek uzakta olan bir yeşillik yığınının cinsini ta· 
yin etmek imkansızdı. 

- Bu ağaçlan yakından görmeden cevap vere
mem, dedim. 

- O halde gidip görelim?.: 

- Peki, dedim. Lakin sen yürüyemezsin.. lstcr
sen Musa Baydan bir çift beygir alalım .. 

Sevinçten gözleri parlamıştı. Temiz bir çocuk 
heyecaniyle: 

- Ne güzel olur, dedi. Arzu ederse arkadaşınız 
da gelsin! .. 

Fransızca konuştuğumuz için Şerif uyukluyordu. 
Kolunu dürttüm: 

- Şerif, haydi gidiyoruz. 
Şaşkın arkadaşım gözlerini faltaşı gibi açmıştı: 
- Nereye? .. Diye sordu. 

Meseleyi anlattım. Başını tekrar kolunun üstüne 
verleştirip uyumağa hazırlanarak cevap verdi: 

- Işim mi yok? .. Siz, nereye isterseniz gidin! .. 
Yanm saat sonra Lizetle birlikte, güzel bir çift 

kır ata binerek, kırlara doğru açılmıştık. 
Bugün pek neşeliydim. Gülüyor, şarkılar mırıl

danıyordum .. 
Lizet neşeme iştirak etmekeydl. Bazan hay

vanları mahmuzlıyarak koşturuyor; hazan ağırla
şıp tuhaf şeyler konuşuyorduk. 

Uç çeyrek sonra, dağın eteklerine geldik. Ben, 
yamaçlara tırmanmayı ve ağaçlar arasında dinlen
meyi münasip gördüm. Lizet tc fikrimi kabul etti. 

Sarp bir keçi yolu tuttuk. Bir yandan ağaçları 
tetkik ediyordum. Bunların bir kısmı kara gürgen 
ve at kestanesi fasilesinden olduğu gibi, bir kısmı 
da cinsini bilemediğim ve bodur çama benzıyen 

uzun yapraklı ve dikenli ağaçlardı. 
Lizete dedim ki: 

- Bahsi ikiniz de kazandınız.. Ukln nesine tu-
tuşınuştunuz? .• 

Küçük kız gülüyordu. Omuzlannı kaldırarak: • 
- Hiç bir şeyine, dedi . 
- Oldu mu ya? .. Bu kazanca, ben de ortak ol-

mak isterdim .. 
- Size bir şey ikram ed~rlz ..• 
- Teşekkür ederim .• 

u1e\•am1 vnr) 
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Telefon Eden Ali Kemaldi 
•lameli Umumiye Fırkasımn ı ıkil, Reis ve Katibi 

Unaumfterlnln intihap Edllcl ğlni Bllcllrlyordu 
- Arkadqlar, demlttl- Anlap

~ki, Oananh saltanat ve hO. 
Wzı murat bir aölpden 

ibaret aımıı ffP)cJ:ler, Türkün 
lrııııa, canına, m•hna tecaw6zü 
~ l&YJIUI ft itte o.rtmı. 
de IÜri1 sürü hainler ulmıı Mi11l 
... lllOfteıek bir tefebbO. yapılıD
tlJa kadar, bazı ;yerlerde olduiu 
llbl, biz de kendi anm•zcla siWı
lı bir tapDat yapalım w varbll
llUZa kemirmele uldıran dÜfllWl' 
ı.nıa ilzerlne atılalım 

Btuta ittifak eden, ,-urdun bu 
ledalrAr evlAtlan derhal teferrüa· 
ta nıilzakeı;eJe pçmlf)er ve u . 
._ brarlanm veımif1erdl. Na-

• tiz be;y, Heldmbttfı çiftlil1 cjva • 
llDda bet ubdaflyle dolapn Be. 
lat.ni ollu ~ Jıfabmudu w 
J1atıa Mehmet bey de, Karadeai • 
ata laJlh bne1armdan tpm -
ctbl davetle beraberce çaJıpnala. 
lllluı teminini iberlerlne a1maf • 
lardı. Davet mektuplanm da he
-- Ol'aClkta ,-mn,ıar ve Jlae 
ltbn.e,. l(Öriftmeden Yerlerine da. 
t.ı•.,ıum. 

WJJw- mOnenw dmreler, ate
denberl hom,et '" ltnaf fırkuı
nm aleybbıdedlr. BeDd janılıyo -
rum, bendeniz ni1fuz ve pım,.. 
ttıılzle yeni fırbmn kuvvetlmcll
rllmelhıl, tereflendlrllmeslnl mem
leket n•mına daha mvnflk • 
!urdum. 

- Bunu d~ delil 

te ıJmenk pek mOhlm bir nokta 
daha ver. Kolonel "lfellıon,, da 
tlOD ,anJerde, Şerif Yahya Adnan 
.,..ayla münalebet teeaüailne mu
vaffak olmU§tur. Kolonelin bu hu. 
.-.ki noktel nuarı ile, pek va
mhtlr. Bmln olunuz pep huret
lerl, o, Şerif YahJa Adnam. pa. 
cUph buretlerl Ozertnde bir Alet 
lfbl Jnıllanacütır. 

D naat l'erlt, blrbldnden kara 
~ ba haberler karp

ınnda Adeta buneJmıtb. ADl!mn 

'" kAb-1u bil' UJ1mdan 'UJUUI' .... 
bl lllldnlp bDan•fh. Bir kaç a
dlin llerll,.... eUnl Ali Kemıltn 
omuzuna bınJmuttı ve: 

- Sel•metl umumlJe fuDa • 
nm, demlftl. Bu peplar nwltnde 
yapalı tefebb09lerln clolruhıian
dan emin mishds Ali g..,,.ı be-

yefendi? .. Btı cidden p mfibbn. 
dlr. Fakat buna bir tGrlü ihtimal 

~ 
(l)nmaı YU) 

* T.A8HIH: Dan ,,_a C1bD -
Blnbqı t..nan hnl Blırla nnt aıtma 
71"11fhk1a •• - .,. 7Ullauttar. 
Ö&Gr ........ 

KAV E 
Yolga Barovanın Sonu 

H AJA Volp BerovaJI dOfllıidtllı:· 
99 üzülür clurunım. Genç

ti, sflaeldi. Prlltoa onu Yan • Se • 
Pu'dan boflı iMlf'IM turtumıpl. 

OOnetJl bir 97101 •babı ldl. Ben 
ve Pre8t.oD, ev• naklinde Jmllanı. 
lan fU otobüsler yok mu. onlaı-dan 
blriDl aldık. Preston usta tofördü. 
s.np.r1n Çbıll mahaDelednden 
tnunlan alıp INrynelmllel mınta

kqa tapyorduk ve böyJelikle ha
,atlannı kuı1lrmıt olUJOl'duk. 

Japonlar biM tam bir buGuk sün 
mühlet :vermltlercU. Bu aman ar
fmla ~kurtara
caımt. Onc18n IOAra Japon kuv
vetleri ölüm oırkılltrwu -.... 
e.t1er ve flblr nrOflarmı dlfle, 
tırnekla mtldeCaa edea Çlall Ja&y.. 
wdıedsli JMhftdebUmek tçiıı ..... 
rl ,.ant dfimdb OYa7& gerllıe
ceklsdl. 

N.,_ ~ .,.._. to,al
duk. Çinli ınHdelere vuddt. Or
tada bir ..... JQktu.._ Kapılm lim 
llm ,~ tilerhı l
çln4m cnap veren oltnuJordu. 
ÇOnlrl mocletD mabateblldn o ... 
-- tıwılaGrleriaden o War )'11-
-.ı-nı ti.. Kapalı trYleılD içinde, 
kaf9 __,. ....... blrlblnıdn 

,.... IOlr:uhmat. ~-'> 
eme~ Bls, açm, dl19 

Yazan : Allan Steele 

den bir lmaö dolusu 4aba .kopara
lım, dedi. 

- Koparalım! Ya! decllm. He
men verdik verlftirdik hm. 

8 lr binada OJl yedi kip bul
duk. Nezakete meuke'9 

pek aldrrıt etmeden OD1an ~ 
içeri.. Yine 101 verdik, yarım _. 
at sap aola dalıp çıktık. Al ... 
ldım•clJrJer bubımed•k, KWDilll 
mlz bu bdarmıf diye d6nGt p. 
lu tuttuk, Tam mahalleden a~ 
OIJ!NS zaman a.tteJd IJd kab aay.. 

lalı 9ft'rmlı olan ile; btb bir blnaı. 
Dm önfPıde cluratJadık. Pn.tan: 

- Bvl 7ılauı lfi.llem beDd lçe
dekilerin hepdne ~ 
Hele bir deneJellm. dedi. • 

Ben de: 

- Denqe8m, dedim.: Butık b
pıJ• ;yumrup. 

Çajlrdık, batu'd* olmadı. Pre. 
ton bPIJl omuzlayalnn, dedi. e 
~ dedim. YaDJID& du
dut. DirU,U. bpJ7I lll't1adlk. 
Pübr, JdUdfir dGfUL 

lferde oda mı cll)'91lm, harabe 
mi~ ... onda, ild bclw.. 
l'UllD arumda Olp Barova'ya ,_ 

Jadık. Ona hatta o pWlk ft al~ 
kokusu lçlnde dahi baJrınak w 
halde liçlükle yapılan lllmatllı bir 

D amat l'erlt, tlckletll bir na
Jedeıı muztarlptt, Heldmf, 

anu bir kaç IÜD için dıpn ~
baaktan, llleflUl olmaktan menet
bdttl O lün. f8l bph umur 1;,61'
kilae bill'Onmtlf, JUi oelemnda &6-
rfll lflri1l yenan ve etnfa tatlı 
hır mcakhk yqaa f&Dtwıdn .,.. 
lllndekl koltula bOzOhnftftl. SWl-

monpr. l'abt, 0.-. Ahmet lluh-
tar pqaJI ...... ,'ef- namzet -----------------oı-------------------------------
~ ı•da•• an1epma
dık. Çok lfıtlJU' ve Vlhana ıı.... 
ta, JafP•• bu. tGpheJl ola bu 
IMl•mdn htzm9t ve menfNt um
dular. Bu hU8Ulta marla beni Jaı-
dllar. Tablt bu vulyette tendfle.. 
riyJe teşriki mesalyl kabul ede -

it dellJdi. G6zlerl "8hfl blr --. 
k117la 111valarmd.an fJrlumfb. s.g. 
lan ....... aiJJt ldl. ~ 
Jlrmi çai1armda btr ..,, oradaki 
halile libre kümesi iberlnde bie 
ten barikulMe bir hattı Wlva Qi. 

IÜll tözler.IJ~, .......... . 
lerlndea ~ sl1alarm .,. 
IOlnül mermer Qzerlnde yaptığı 

kızıl ve oynak akisleri seyrediyor-
mezdim. 

Bahis uzamıştı. Feridin gittikçe 

U th8n bey mevzqu_ de~ek 
IGZumunu Jılaetmiitf. JiJr mOlıa • 
sebet bularak: 

- Aman pepm, demJftl. Ter
cüme ettflim makaleyi unuttuk. 
Yoka haklpaJl ~ bqün 
arz ve takdlmtadell ~mı 
buyurdunuz? .. 

Ferit, 11Ç1V 1ibi .mrtnatlftl ve 
Odntülfl, telAfh bir te'Ylda: 

- N..ı olur lnelnfll'f. üpm 
Ozm'I u.tımık mecbuıt7*tılDde • 
Jim. Tetkik edelim de 1dtalD ~ 

Demtt ,.. lrllltalme .,.. 
zAlmlFfl; 

MiKROPLARLA 

...,.., aQrfllta ~ mutla
ka bu feQi Mr .ı.,.. OJUDucm, 
_.._ bilbtiliı ~Bit-o 
lidif1e ~ ~ 
mm enledık a.ıta ve..,..... D-
pıı.n .laNlll. ......... dün lıılk
JQm .ı.nk tef: JreelJtn .. INdllDdvk
ları J81'11r ... ~ ~ ... ..... 

'.11111•• tlitll' tlbtJen 1n.n Jdl
............, ........ doluam11, .. , ... m'ht..........,. fapJar, bo
~. hıl .... dSJe acele ... 
ti cllDdJm ft yine doldurup dol

~ atm)onlat. Garienlz -
lir titfnn•drk, tacbn. çoluk, çocuk 

ldtr*r- Bir itt ~ kpnulrJr. ço
.. .da rutladıt, onlan &eri bı
,....,. ~ rüa .... 
cft; 

çeline bemiJ'ordu. 
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Genç_ Denizcilerimiz 
o· p omalarını Aldılar 
Köprüden saat 14.15 te hareket e- Hasan Tüzer, Burhan Yalçın, Nec

den vapur, hemen lıutün yolculntını mettin Sönmez, Mehmet Gökengin, 
Heybeliadaya boşalttı. Denilebilir ki, Nahit Ozarar, Kenan Undeğer, Ihsan 
yeni yapılmış olnn Heybeli iskelesi- Onduygu, Avni Valkan, Rasim Güç
ne ayak basan ilk bıiyük kalabalık sav ve Ismail Oztıiren. 
buydu. Makineye ayrri.anlar da, Vahit Bay-

Yüksck rütbeli hava, kara ve de- ramoğlu, Sabahattin Kalyuncu, Ne
niz zabitanından, bir çok tanınmıc; ze- jat Eşgtin, Şerafcttin Ozkan, Reh:ı. 
vattan, bir çok şık ve kibar bayan- Ekitmen, Vecdı Demirkol, Orhan Ak
lardan müteş~kkıl ofon bu güzide ka- yiiz. Faruk Yener, Fikret Saracoğlu, 
labahk, H eybeli Deniz lisesinin ve Melih Kökay, Hüsnü Çubukçu, Nus
Harp okulunun geniş ve temiz bahçe- ret Hepgül, Cafer Akhun, Ali Rıza 
sinde, samimi b 'r nezaket ve saygı i- Dinç, Tayyar Hepgül, ve Nazım F.r 
Je karsılandı. Mekleb'n guleryıizlü laldır. 

sevimli ve genç talebeleri, bütün mi- Muhatabım işimleri tamamladığı 
safirleri, ol~un birer snlon ad'lmı zaman, Amiral, lıseyi birincilikle bi
vekarı ve nezaketile ic-tikbal ediyor- tiren Tayyar Hepgüle altın saatini 
lar, yerlerine hndar götürüp yerleş- hediye ediyordu. !kinciliği kazanan 
tiriyorlardı. Faruk Yenere, ve Orhana da birer 

Biraz sonra liseyi bitiren gençlere altın mürekkepli kalem verildi ve 
diplomaları verilecekti ondan sonra, donanma komutanı A-

Sahilden beş, altı yiız metre uz;ık miral Şükrü Okanın • özlü nutku-
ta demirlemiş bulun a n ve nu, büyük bir zevkle dinledik. 
sanlı sancağını nazlı nazlı dal rılan- Nutuk tamamlanınca, talebeler, 
dıran "Hamidiye•·; kuyruğunu keyif- tek bir ağız gibi gürlediler: 11 
li keyifli oynatan celik bir arslnnı an- - Sağ ol! ..._ 
dırıyordu ve O, birnz sonra güverte- Yapılan resmi geçit seyredilirken, 
.sine ayak basacak ohm genç misaCir- gözleri heyecanla yaşarmıyan ve göğ 
lerinj beklemekten, fıdeta Sabırsızlan- SÜ ütihnrla kabarmıyan tek vatandaş 
mış görünüyordu. yoktu diyebilirim. 

Avlunun merasim köşesini doldu- Resmi geçitten sonra, mektebi::ı 

Milıver 
Devletlerinin 
Faaliyeti 

(Baaı 1 incide) 
Yahudi ve Ukraynalı mebuslar da 
bila istisna muvafı:,.. rey vermişler
dir. 

Cümhureisine verilen salahiyetler 
mali, iktısadi 11e.r tedbiri almak ve 
milli müdafaaya n!t her kararı ver
mek için gelecek birinciteşrin so
nuna kadar mutlak otorite vermek-
tedir. Varşova hükumeti iş aramak 
bahanesile ikametgahlarından ayrı

lan ve türlü tür1ü yerlerde doın§an 
300 Almanı eski ikametgahlarına in
de etmiştir. 

Litvanya ordusu başkumandanı bu 
gün Lehistan Cümhurreisi tarafından 
kabul olunmuş ve yarım saat kadar 
görüşmüşlerdir. 

Gazeteler Danzig meselesinin iktı
sadi safhasından uzun uzadıya bah
setmekte ve Danzigin ancak Polon
yaya bağlı yaşadığı takdirde refahın
dan mahrum kalmıyaca~11nı :ınlat
maktadırlar. 

Gazeteler, Danzig limanınm k~ıv

vetli bir Polonya hinterlandına ı.ahip 
olmasından dolayı Hl19 senesindcn
beri maz.bar olmuş olduğu munzwm 
terakkileri de yin" istntfstik rakkHm
larile yad ve cerhi kahil olmıyacnk 
şekilde isbat etmektedirler. 

ran kalabalığın te ' il cttigi canlı mu- büyük salonlarında hazırlanmış olan 
rnbbnın ortasında, üz ri yeşil çuha ! zengin büfenin etrafında toplandık.. * 
kaplı müstatil bir masa duruyordu: Genç bahriyelilerın danslarını seyre- Papanın sulh teşebbüsü 
Masanın üzeri, sedef saplı meçlE:rle, derken bir defa daha gördük ki. cep- Londra, 9 (Hususi) - Papanın 

ve biraz sonra sahiplerinin mesut el- hede kahraman kesilen Türk zabitleri Londra Vekili Godfreyin geçenlerde 
Jerine verilecek olan diplomalarla salona girdikleri zaman, Ingiliz asil- Lord Halifax'ı ziyaret ettiği teyit ~ 
doluydu. zadelerin! imrdendirebilecek kadar dilmektedir. Mumaileyh, söylendiği. 

Merasimin başlaması için, Amirn- ince ve zariftirler. 
Iin gelmesi bekleniyordu. O neşe içinde, davetlilerin, göniil 

Yüksek kumnncla kursundnn Al- rızasile bir kaç vapur kaçırdıklarının 
bay Cevat, Yüksek kumanda kursun· bile farkına varamadım. 
dan Albay Bilal Tnlug. Askeri okul- Heybeliye akşam çökerken, mek-
lar müfettisi kurmay Albay Adil Tö- tepte kalan talebeler, mezun arkadaş
rey, Hnmidiye kumandanı Albay Ru- larını uğurladılar. iki motörlc sahil
hi Develilioğlu, 80 lik deniz kurdu den Hamidiyeye doğru uzaklaşnn 
Bay Salimin etTUfını çevirmişler, o- genç bahriyelilerin gözlerindeki nem 
n~n anla~tığı. za.rif hatmılan, biiyük l lıliği, deniz kadar engin istikbal ü-
bır neşe ıle dınlıyorlardı. O: midinin ateşi kurutuyordu. 
"- Bay Tevfik, benden kıdemli M ehtep Komutanının nutku: 

ve x slıdır!" di • ~ akat, maale
sef, bütün nrzusun:ı rnğmen, bu gün 
buraya gelebilmek mecalini bulama
dı!" 

'Bütün gözleri üzerine toplayan bu 
neşeli grupun b·rdenbire ihtiram va
ziyeti alıveri inden, de-erli Amiral 
Siıkrü Okanın geldiği anlaşıldı. Mi
safirlere ayrı ayrı ilt 'fatta bulunan 
Amiralin yerini olışındon sonra, tam 
zamanında, yani saat 15.45 te, mera
sim ba ladı! 

Mektep bandosunun çaldığı ve ta
lebelerin hep bir ağızdan okuduklnrı 
lstıklal marı;ı, sah·li ok ayan mnvi 
suların heyecanlı çırpınışını bile art
tırmış gibi idi. 

Istikltıl marşından sonra, okul ko
mutanının sesini duyduk: 

Hamidlyede. Ham\diye ve mektep 
komutanı, Albay Ruhi Develilioğlu, 

beliğ ve özlü bir lisanla, şanlı Türk 
denizciliğinin tarihini hulasa ettik-
ten sonra: 

"Genç silah nrkada~larım .•. De
di ... Askerliğin gayesi yenmektir. 
Bu gayeyi mutlaka elde etnıck 

için çalışmak H'tzımdır. Ne gibi 
manialar tasavvur edilirse edil-
sin, onlar sizleri, bu gayeye ulnş
tırmnk için bir set teşkil etmeme
lidir. Yenmek için üç esasın vücu
duna ihtiyaç vardır: Blrinci~i da
marlarda akan kanın büyükliiğli-
nii ve kıymetini unutmayıp onu 
daima göz öniinde bulundurmnk. 
İkincisi öliimü istihkar etmektir. 

ne göre Danzig meselesinin halli L;ln 

Almanya, Polonya, Fransa, İngiltere 

ve İtalyanın mümessillerinden mü-

rekkep bir konferansın tophmması:u 

Papa namına teklif etmiştir 

Anlaşılan teklü kabul olunduğu 

takdirde Papa toplantının Vatiknn-

da yapılmasını istiyecektir. Papa, 

toplantının yakında yapılması lehin-

dedir. Fakat kendisi hiçbir müzake-
reye i~tirak etmiyecek, harıciyc na-
zın vasıtasl.le 'icabında mu avir vev· 

ara bulucu sıfatile tavassut ra bulu-

na bilecektir. 

Pariste çıkan Le Temps şu m }fı. 

matı veriyor: 

Papa mümessili Orsenizor.'.ln cuma 

günü Hitlerle yaptığı mülakat esna-

sında Orsenizo, Ribbentrop·u, ya

kında Romaya gelerek görüşmeleri-

ne devam etmiye davet eylemiştir. 

Bu davetin kabul edilip edilmed~~ 

ği henüz belli değildir. 

Sovyet Rusya da 
Garanti Verecek 

(Ba;ı 1 incide) ı Cenevreye gitmeden evvel Pariste 
yük elçi göndermiye karar vermiş- bir müddet kalacak olan Lord Hali
tir. Halbuki Rusya 18 aydanberi Le- faks ile cumarte i gtinu bir mülakat 
histanda bir sefir tarafından temsil yapacaktır. 
edilmekte idi. Ru.syada fikri sabit haline ge1miş 

Rus siyasetinin bu yeni istikanır.ti bir düşünce var, o da şudur : Garp 
Londra mehafili tarafından hosnut- Alman istilası lchlikusini Rusy ya .;e
lukla karşılanmıştır. virmek istıyor. Bu rinşunce Mo ko-

İngilterenin Moskova sefirinin ye- va hi.ıkumetıni hesnp:arında '\ e h re
ni Hariciye Komiseri Molot0 fla du:1 ketlerinde bir çok hatalara düşi.ırrnuş 
yaptığı mülakat ta son derece dosta- ve Alman ordusunu Karpatlar g çi
ne olmuş ve Litvinofun istifası yii- dine kadar getirmiştır. Bugün, belki 
zündcn aradaki miızakerelerin hic 

1 

garp beni yalnız bırakır duşunce ıle 
bir vcçhile müteessir olmıyacağı :ı.n- Polo.n~·a ve. Rom~nyrıya A ver~c~oi. ga
laşılnııstır. rantıyı Ir,ılterc:- ıle katı bır ıttırak 

Haber verildigine göre İngiltere akd.etmek. suret~!e. öu:tmek is.tiyor. 
büyük elçiliginde Seeds tarafından Ingıltere ıle katı bır ıttıfak akdı oyle 
dün Moloto!a verilen İngiliz muka- pahalı bir satıo;tır ki, Rusya kendıni 
bil tekliflerine iki üç gün içinde ce- koruyayım ~erk:n, büsbütün açıkta 
vap alınacağı ümit edilmektedir. kalmak tehlıkesıne maruz bulunu-

Verilen malumata göre, Sovyet yor. 
hiikumeti Sovyetler Birliği dış poli- .:opultıire .g~zctesi, Ingiliz - ~us 
tikasında degwic:ikl'k 1 d ğ Sov- muzakerelerının bugun memnunıyet ::. ı o ma ı ı ve I . . b. 
yet hi.ıkümetinin, kendince kabul e- verıcı ır safha ar~e:medi~ini yazı-
d ·ı b'l' b' b 1 d w t kd. yor ve fakat şunu ılavc edıyor: 

ı e ı ır ır esas u un ugu a ır· . 
.. Ingıltere ve Rusya her ikisi de 

de, barışın mudafaası ve mutaarrıza . . . 
k " d f · · 1 ·ıt F bılıyorlar kı, eğer mihver devletleri 
arşı mu a aa ıçın ngı ere ve rı:ı.n . . . 

·1 · b b 1.ğ. d k 1 sulh devletlerı cephesinde bır ge iık 
sa ı e ıı? era er ı ıne ama e a - b 1 d ğ .... 1 b'. ·· A • u un u unu gorur enıe utun vru-
makta oldugu hakkında Seedse t.:- b. r lAk t .... kl' b'l k · t . t. payı ır e a e e suru ıye ı ece te-
m ına vermıs ır. b" 1 · · d · • . . . . şeb us ere gırısmekten tered ut et-

Bu suretle, Lıtvınofun çekılmesı- . kl d' B. 1 h h J 
nin sebebinin bazı taktik hataları ol- ~lıyecc . erh ır. d ın~ena ey e~ , n-

gı terenın em e .n.usyanın muzaKe
duğu, yoksa politikasının artık ho~ releri neticelendirmek istediklerine 
gitmemesinden mütevellit olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

şüphe edilemez. Fakat, Moskovanın 
tamamile Ingiltere gibi düşünmiye

Londra mahafili \'e matbuatı ::ı- ceğinin Londrada cınlasılması ve Lon 
mumiyetle nikbindir. dranın da aynen Rusya gibi düşüne· 

Times gazetesi, başmakalesin'.le miyeceğinin Moskovada anlaşılması 
bilhassa Balkanların vaziyetini tet- için zaman lazımdır ve bunu bcklc>
kik ederek Türkiye diplomatik ma- mek icap eder. 
hafilin.in cenubu şarki Avrupası dev- Justice gaze•esi de söyle yazıyor: 
!etlerine tam bir görüş birliğının Komünist partisi sulhcii devletlc-
kıymetini anlatacağı ümidirıde bulu- rin nasyonal sosyalist barbarlığına 
nuyor ve diyor ki: karşı birleşmeJerirıi istiyor ve bu bir-

Balkan Antantına Avrupa minnet- Jikte Rusya için şeref mevkii veril
t.ardır. Balkan antantı Avrupanın bu mesinde ısrar ediyor. O takdirde ne 
kısmında dost milletlerden mürek- için Sovyetler Birligı bu şeref mev
~c~ iyi bir gr~p. teşkil ~tti. Fakat b'..t l kiini gelip almıyor da pazarlığa gi
ıstikrar ve bırlık eserı orada hııkıı rışiyor. 

olara~ yeri olan Bulgaristanı~ da gır 1 Epoque gazetesi, "Franko'ya me
mesi le tamamlanacaktır. E~er :anı- tclik yok., başlıgı altında yazdığı 
kan m mleketlerl daha ı bır bırlık bir makalede, İspanyanın Fransız 
vücuda getirebilirlerse ecnebi htiifı- piyasasında mühim bir istikraz ak. 
lündcn katiyen masun kalacaklar ve detmek istediğini mevzuu bahsede
istiklallerini muhafazada hiçbir zor- rek diyor ki: 
luğa uğramıyacaklardır. Paramızı Yardana - Berard anlnş. 

Daily Telegraph gazetesinin P ris malarını yeni vaziyete göre tatbik 
muhabiri yazıyor: etmek istiyecek, İspanyada zarar 

Bir harp takdirinde Fransaya If.· gormıiş olan Fransızları tatmin ede
decck olan İngiliz ordusuna kuman- cek, ticaret borçlnrını odeyecek ve 
da etmesi beklenen General J:>nn bilhassa enternasyonal bir ıhtılaf 
Dill, Fransız orduları başkumandanı takdirinde bize kat'i teminat vere. 
General Gamelinle Maginot hattım cek bir İspanyaya saklıyalım. Fran
gezmektedir. sa bu siyaseti açıkça müdafaa eder 

Bu ziyaret miinasebetile, geçen- ve buna İngiltereyi, Amerikayı, Ho
lerde İngiliz Genel Kurma~ Reis::. landayı da iştirak ettirirse, Falnn. 
General Gort'un başladığı müzake- gist'lerin önünde sed çekmek ıstiyen 
relere devam edecektir. İspanyol General ve devlet adamlu

General Dill'e birinci ve ikinci In. rını cesaretlendirmiş oluruz. 

Berlin 
Askeri 

- o 

(Bn~ · 1 incide 
ya uzerindeki tahakkumu dahn b 
yukttir. Mihverin sıyr.setteki tınıir 
Fiıhrerdir. Mtı:. o.inı go'ged ... k · 
mıştır. 

Fakat bu vauyct l t lyada h n ·1 

suzluk uyandırmı tı:- Italyanın h 
tarafında Alman ale~·htarlıgı tez • 
hürleri gorunmektcJır. Ho n lt o· 
mıynnlarm başındı Mussolıni ,ar 
dır. 

Mussolini bu hoşnutsuzlugu D. ıı 
zıg meselesi munasebetile izhar c1

• 

miştir. Hitler D,1nzıgı ellinci yılc! 
nümü munns b ·til 20 nisanda a 
mak ıstedi, muvaffak olamadı. 28 n • 
sanda Rayi~tağd a nutt·k• sovled 
giın !>anzigi ılhak cttı ini ilan cd 
cckti. Ynpamadı. Bunda Polony nı 
yaptığı siddeth muka\ met, In ·ııe 

renin mihver etrafında kurmaKta o· 
dugu sulh cephes!nın kuvvetlenme 
de fımil olmuştur. Fakat müessir sc· 
beplcrden biri de .Mussolininm mu· 
hale!etı olmuştur. Mussolini Danzı 
için Italyan milletinin harbe girme· 
sine muhalif oldugunu söylemiştir 

iste bunun üzerine Berlin, Roma· 
yı sımsıkı kendısine bağlamak ve her 
hangi bir tehlikP. karsısında Almarı· 
yayı yalnız bırakm3sınn mani olmal: 
için Milunoda ılan ediıen askeri itt!· 
fakı imzalamağa lüzum görmüştür. 

Bu ittifak mucibine-:: Alman ve l· 
talyan orduları Alman başku.:nan

danlığının emrinde tek bir ordu ol· 
muştur. Alman ve Italyan erktırıı 
harbiyeleri beraber çalışacaktır. 

Fakat esas itıbarlle bu ittifak me\'· 
cut vaziyete bir şekıl vermekten i
barettir. Hiç bir seyi değiştirmemic; 
mevcut vaziyete yeni birşey ilave et
memiştir. Olsa olsn bu hareketi, bit 
harbe girişmek için yap1lan haz•rlık
lardan biri diye sayabiliriz. Çünkıı 

Ingilterenin taarruza mukavemete 
karar verdiği gündenberi Almanya 
daima bu istikamette hazırlıklarını 

tamalamakla m<'şgukhir. İtalyan as
keri ittifakı da bu hazırlıklardan bi· 
ridir. 

Çinlilerin Son 15 
ti 

Şunking 9 (AA.) - Resmen bıl

dirildiğine göre, ni an nyının son on 

beş giınü zarfında Çinin muhtelıf 

cephelerinde 504 çarpı ma vukı.ın 

gelmiş ve bu çarpışmalarda 31 685 

Japon sübayı \'e eri olmüş, 512 kiı:;ı 

de esir edilmiştir. Çinliler tnrnfın

dan elde edilen harp malzemesi ise 
275 at, 1456 tüfek, 56 makineli tu
fek, 21 top ve 5.757.691 mermidir. 

.DABKOVIÇ 
ve Ski. 

- 621! 
Bu davete, Orhan Uzaltamn gür 

sesi cevap verdi-

Bu iki unsura, iiçiincüsiinii mutla
lnka ila\•e etmek lfızımdır: O da 
bilgidir! 

Berlinden verilen malumata göre, 
Almanya Papanın Polonya meselesi

nin muslihane bir şekilde halli le
hindeki teşebbüsiine "müsbet bir 
şekilde" cevap vermiştir. Papanı:-ı giliz fırkaları kumandanı General 

Alexander ve Wilson ile Genel Kur

Tokyo, 9 (A.A.) - Japonyanın 

İngiltereye teklifte bulunarnk Sov
yetler Birliği ile ittifak akdetmediği 
t:ıkdirde Tokvo hükfımetinin bitaraf 
kalacağını bildirmı~ olduguna dair 
bir ecnebi ajansı tarafından verilen 
haber, kat'i olarak tekzip edilmekte
dir. 

Vapur Acentahğı 

- Buyur! 
lki saniye sonra yerinden bir ok 

gıbi fırlayan genç mezunu, yeşil çu
hnlı masanın ör.ünöe heykelleşmiş 

gordük. Genç bir yüzbaşı, onun be
line, sedef saplı mPcini elile toktı. 
Sonra Amiral, onn, on bir yıllık öm
rünün en kıymetli mükAıfatını, he
diyesini, yani şerefli diplomasını u
zattı ve masum bir heyecanla titri
yen genç eli, bir baba şefkatile sıktı. 
Diplomasını alnn genç bahriyeli, 

yeniden heykel kesilip yüksek mu
hatabını selamladı ve gürledi: 

- Snğ ol! 
Sonra yine, 

duyuldu: 
- 713 .. : 

Albny Ruhinin sesi 

Cudi Denizok ta. ondan sonr:ı, di-

Bunların hepsine birdım sahip O· 

lon sizlere, denizler kadar sonsuz 
muvaffakıyetler dilerim!,, 
Genç mezunlar, kendilerine veda 

eden kumandanın sözlerine de, ayni 
gür sesle cevap verdiler: 

"- Sağ olun!" 
Genç Türk denizcisinin iman dolu 

go~sünden mesut bir heyecanla çır
pınan sulara yayılan bu gür sesin 
aksi, bütün milletin cevabı gibi geri 
geldi: 
"- Sağ olun~" 

Selim T evlik 

Yugoslavyanın Dahili 

ve Harici Siyaseti 
ğer mezunlar dı:ı, diplomalarını ayni (B:,;1t 1 it•cide) 
sade merasimle aldılar! arasındaki münasebetler 1937 Bel-

Son mezunlar dıp!omalarını alır- grnd anlaşmalariyle dostluk ve !yi 
larken bir deniz bınbasısı bana iza- komşuluk esasları üzerinde knt'i o. 
hat veriyordu: larak istikrar bulmuştur. 

"- Mezunlar buradan Hamidiye- Naip Prens Paul haziran başların-
ye gidecekler. Gemıde altı ay staj gor 1 da Berlini de resmen ziyaret ede
d kten sonrn, te~rar buraya denecek cektir. 
ler .. Ve yuksek ln~ısıllerini tamamla- Gafenkonun Ankara seyahati 
yıp z bit çıkacaklar! HUkrcş, 9 (A.A.) - Rador Ajan. 

M ktep. bu s"ne, 33 mezun verdi. sı bildiriyor: 
Bun! rd n on y di i güverte harp Tiirk hiikiımeti ile mutalınknt 

sınıfına 16 sı da makine harp sını- halinde, B. Gafcnkonun Ankara 
fına ayrıldılar. Talebelerin isimlerini seyahatinin haziran ayının son on 
ister mi iniz? beş günü zarfında yapılması ka-

- Ltitfedersin.z? rnrlastırılmıştır. 

- Guverteye ayrı!anlan söylu:yo- Londra, 9 (Hu usi) - M. Gafen-
rum· Orhan Uz itan, Cudi Dcnizok, konun gelecek ayın ortasında An-
?~<:nnık Snatçi, Kadri Kalkan, Celal korayı ziyaretten sonra, Bulgari -
özgür Reşat Tiner, Nuha Duruker, tan ,.c Yımanistanı da ziyaret e-

sarfettiği gayretlerin boşa gilmesı 

ihtimalinin kuvvetli olduğu arnı 

mahfellerde söylenmektedir. Bunun
la beraber, bu mahfcllerde, yük:;ek 
ahlaki emellere istinat eden bu gay
retler sempati ile karşılanmaktadır. 

* Şimal devletlerinin kararları 
Stokholmı 9 (Hususi) - Almanya 

şimal devletleri ile ademi tecavüz. 
paktları in'lzalamayı teklif etmiştır. 
Bu teklife cevap almadıkça Daıızil{ 
işi etrafında bir hareket göstermiye· 
cektir. İsvaç, Finlandiya, Danimarka 
ve Norveç hariciye nazırları konfe
ransı bu sabah toplanmıştır 

Konferanstan sonra resmi bir teb
liğ neşredilmiştir. 

Tebliğde Şimal memleketlerinin 
Oslo deklarasyonuna sadık ve bu 
suretle gruplar haricinde kalacaklar 
ve bir harp vukuunda da bitaraf kal 
mak için ellerinden geleni yapacak 
lardır. Şimal memleketleri münferi~ 
den veya müşterek bit surette az çok 
geniş ademi taarruz paktları sistemi 
ne iştirakteki faydayı bu itibarla tet
kik etmişlerdir. 

Şimal devletleri kendi memleket
lerinin bütünlüğünü ve bitaraflığını 
diğer devletler tarafından garanti e
dilmek istendiği takdirde bunu mem 
nuniyetle selamlıyacaklardır. 

dcceği bildiriliyor. M. Gafenkonun 
Bulgaristanı da ziyarete kar:ır 

,·ermiş olması, fe, kalade alaka 
uyandırnu tır. Sebebi Bulgarista
nın Romanyadan bir takım arazi 
istemekte olmaııtıdır. 

may Harekat Dairesi Reisi Generai 
PoUl':ıall refakat eylemektedir. 

* Paris, 8 (A.A.) - Hariciye nazırı 
Bonnet, Milletler cemiyeti kl)nseyi
nin toplantısına iştin .. k etmek üzere 

İspanya Mille~~er 
Cemiyetinden 

Çekildi 
Burgos, 9 (A.A.) - Hariciye Nazı-

rı General Jordana, B. Avenol'e bir 

telgraf çekerek İspanyanın Milletler 

Beyrutta Bir 
Antifaşist 

Kongre Toplandı 
Beyrut, 9 (A.A.) - Beyrutta top

lanan faşist aleyhtarı kongreye Su
riye ve Liibnanlı birçok şahsiyetler
le iki memlekette faaliyette bulunan 

Cemiyetinden çekildiğini bildirmlş- 35 teşekkülün murnhhasları iştirai; 
tir. etmislerdir. Eski Bnşvekillerden Ce-

Neşredilen resmi bir tebliğe fÖre mil Marclam, Lutfi llafar, Mazhar 
İspanyanın 1\lilletler Cemiyetinden Arslan ile eski nazırlardan Faiz Nu

cekilmesini mucip olan ile sebep ri, Şükrii Koatli Şamdan bir me::.aj 
~ d B 1 w d k' be I 1 göndererek heyet azasile tesanutle-
var ır. un ar aşagı a ı se p er- . . b·ıd· . . 

rını ı ırmışlerdır. 
dir: 

1 - Milletler Cemiyetir kendisine 

tevdi edilen vazifeleri yapamıyacağı-

nı göstermiş ve enternasyonal süku

na ve antanta yardımda bulunama-

mıştır. 

2 - Milletler Cemiyeti bidayette

ki hedeflerinden uzaklaşmış ve bir 

sulh aleti olacak yerde yalnız bazı 

devletlerin menfaatlerine hizmet e

den bir müessese haline gelmiştir. 

3 - Milletler Cemiyetiı İspanyol 
meselesinde tam bir muvaffakiyet" 
sizlik göstermistir. 

Kongrenin kabul ettiği karrır sur -
tinde ''totaliter devletlerin yakın bır 
tehlike teşkil ettiğini" miidrik bulu
nan bütün Arapların demokrasıler 

cephesile mütesanit bulunduğu kay- 1 
dedilmek tedir. 

lngiltere Japonyayı 
Protesto Etti 

Londraı 9 (A.A.) - İngilterenin 
Japonya elçisi Craigie'ya, Çunking'
deki 1ngiliz konsolosluk binasının 
bombardımanını Tokyo nezdind.? 
protesto etmesi için talimat verilmı~
tir. 

"SCHULDT • ORIENT • LINE 
E yayı t c riyc n 11 iç n seri po l : 
ŞARK • GARP HATTI (Hnmburg, 
Brem en, Am; crs, Yun nl tan, Tür
kıye, Bulg rı tıın, Rom nyn) ve av
det. 

E yn tahliyesi için beklenen va
purlnr: 
Glucksburg 'npuru 11 M yısa doğ
ru. Troyburc vapuru 28 Mayısa 

d ru. 
Tahmıl !cin beklenen vnpurl rdan· 
DUBURG uıpuru 11 Mnyı a do ru. 
Glucksburg vapuru 22 Mayısa doğ-
ru. 

H. P A J KUR 1 Ç 
Vapur Acentası 

ZETSKA PLOVIDBA A. O.ı. de 
Kotor Bnlkan antantının ekonomik 
konferansında tesis edilen enter· 
bıılknnlk hat. BüyOk IUke modern 

"LOVCEN .. 
vnpuru ile İstanbul, Köstence, Pi· 
re, Korfo, Arnavutluk, Dalmaçya 
sahili, Trlyeste Venedlk v Susak 

ı n 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 16 Mayıs ant 14 de 
PİRE, KORFU. ArnavuUuk, D:ıl

maçya sahilleri, Venedlk ve Trly<'s
tC'.'yc ilk posta 19 Mayıs saat 13 de. 

Her nevi tnfsllllt için Gnlatrıd 

(Yolcu salonu knr ı ında) umumt 
nccntcliğc: Telefon: 44708 'e bütUn 
ey h t ld reh nel ın mılrac t _______ , 
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Liseler Ahm Satım Komisyonu Baıkanhğından: 
Nevi Miktarı 

kilo 

Ekmek 498000 

Dağlıç eti 65500 
learaman eti 81000 
leuzu eti 27500 
Sığır eti - 26850 

Toz şeker 80250 
~esıne şeker 22500 

Pirinç 58500 

~Ytıir beyaz 21500 ,, 
kaşar 10550 

Zeytinyağı 17450 

Sadeyğı 47000 

Nohut 9350 
Fasulye (kuru 29500 
çalı) 

Barbunya kuru 10900 
Yeşil mercimek 7250 
kırmızı " 3450 

Un (Ektra) 38500 
Pirinç unu 3000 
Makarna ... 

ır· 14750 
nıikli" 

Şehriye 2850 
Nişasta 2600 
İrnıilt 4500 -Soğan 42500 
Patates .58000 

Sabun 14700 

Zeytin 12250 

Tereyağı 4000 

Reçel 7300 

Silivri yoğurdu 42500 

Süt 59000 
Kase yoğurdu 15300 

Yumurta 455000 

Odun gürgen 2250 ,, 
Meşe 700 

Mangal kömürü 37000 

Kok kömürü (ton) 1235 

Tüvenen kömürü 200 
Kriple kömürü 275 

Mulıam-

men M. 
K. S. 

9 50 

48 
41) 

50 
35 

27 
30 

30 

45 
70 

48 

95 

15 
17 

12 
17 
12 

18 
22 
25 

2, 
13 
17 

8 
9 

30 

25 

115 

40 

20 

12 
5 

1 70 

250 
250 (çeki) 

4 50 

1900 

1150 
1500 

İlkT. Ek. yapılacağı gün şartname 
ve saati tedaı:-ik 

Lira K. bedeli 
satış 

3548 25 15/mayıs/939 236 K. 
pazartesi saat 15 de 

6888 56 • .. .. satış 

459 

2131 32 
,, ,, ,. 

satış 

142 

1316 25 " " " 
1279 50 ,, ., ,, 

628 20 ,, 
" " 

3348 75 " .. ,, 
satış 

223 

702 90 " 
,, 16 

ı 

933 98 .. n ,, 

646 50 
,, ,, ,, 

330 75 17 /mayıs/939 çarşamba 
günü saat 15 de 

229 69 
,, 

" " 
345 

,, ,, ., 

103 50 " " 
,, 

637 50 " " 
,, 

588 38 
,, " 

,. 

580 
,, ,, ., 

553 13 " " " 

124 88 17 /mayıs/939 çar§amba 
günü saat 15 de 

1759 88 
,. 16 

,, 

481 88 
,, ,, ,, .. .. 1 
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TORK TiCARET BA NKASIA. s. 
1 

1 LAN 
Mülga gayri mübadiller takdiri 

kıymet komisyonu:ıdan almış oldu
gum 515 numaralı ve 5.7.930 tarihli 

ı kararın suretini zayi etmiş olduğum

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

A NKAR~ 

ş u B E L E R 

Adapazarı Bursa lzmit 
Bartm Eskişehir Safranbolu 
Bolu ls+anbul Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Yardır. 
Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TORKBANK • Şubeler : TiCARET 

lanlCamızın lıtanbul $uheılnde tesis edilen 

il GECE KASAS I il 
Ço1' müaaid prtlarla aaym mGtterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır • 

izahat alınmak üzere ıitelerimize müracaat olunması. 

dan yenisini çıkaracağımdan zayi o-
1 ıan nüshanın hü.ıanü olmadığı ilan o-

1 

lunur. 
Mithat Anıl (Liman Reisi zade) 

' * 
1 

KAYIP: 27. 9. 937 tarih ve 31/02/ 
18 numaralı ikamet tezkeremi kay. 
bettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. - Galatada Yazıcı sokağı No. 
61 de lspanyol tebaasından Mauricio 

1 Galbo. ... 

1 Kayıp: Fayton arabasına ait (908) 
numaralı plakayı kaybettim. Yenisi
ni alacaımdan hükmü yoktur.~ lb
rahim Salpa. 

* KAYIP- Ziraat Bankasından aldı-
! ğım (14006) numar"alı para cüzdanı-
1 rru kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. - .Muhtar Şenol. 

* KAYIP: Gaziantep lisesinden aldı-
ğım tasdiknamemi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - Abdülbaki Aşkar. 

'----------------------f - BASUR ÇEKENLER ın 

l 
Kolay defi tabii etmek için 

günde 1 - 2 adet KİSSİNGA 
: hapı almalıdır. Her eczanede 
' bulunur. , 

1 Istanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Dosya No. 938/615. 

J Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilmiş bir adet A. E. G. mar
ka üç beygir kuvvetinde biçki maki
nesi ile 2000 kilo ambalajlık tahtanın 

birinci açık arttırması 16.5.939 tari
hine müsadif salı giinü saat 10 dan 
11 e kadar ve kıymetinin yüzde 75 
şini bulmadığı takdirde 23.5.1939 ta
rihine müsadif salı günü ayni saat
lerde Galata Kara.köy eski Havra so

,.M 1 kak yeni Zülfaris sokak N o. 8 de ya
p l pılacağı ilan olunur. (17642) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
Tayyare Meydanı ve Asfalt Pist Yaptırtlacaktır • 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

L.nenek 3~QOO 2299 34. .. ,, ,, 
~ 

ı - Devlet Havayolları Ankara, Adana, İstanbul tayyare meydan1a
'~C-rınC~ın~planlarının tanzimiyle Adana ve İstanbul meydanlannın asfalt 

pist inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
lsta nbul inhisarlar Baımüdürlüğünden : Pırasa 

Lfilıana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Domates dol
malık 

47000 
36000 
18250 
12050 

5150 
12550 

" sıra 18500 
Taze bezelye 4300 
Bezelye arka 4250 
Taze bakla yerli 12000 

" " İzmir 8300 
Çalı fasulye 8800 
Ay§ekadm fasule 26500 
Barbunya yeşil 19500 
Barbunye iç 9000 
Biber dolmalık 12000 

5 
5 
6 
6 
5 
6 

5 
10 
10 
05 
15 
8 
9 

10 
13 
7 

Biber ince ' 2500 5 
Taze yaprak 1750 12 
Yer elması 2150 4 
Taze bamye 6800 13 
Pancar 4950 4 
Semiz otu 7050 6 
Kabak yerli 19000 S 

,, İzmir 8000 15 
Marul adet 20500 2 
Patlıcan baş adet 94500 3 

" orta adet 89000 2 
Karnabahar kilo 9300 10 
Ye§il salata adet 48500 1 
Enginar baş adet 30500 5 

" orta adet 25500 3 
Hıyar adet 24000 2 
Linıon adet 118000 3 
Dereoto demet 117~0 1 
'l'azesoğan demet 14800 1 
Maydanoz demet 28000 1 
leırmızı turup 11100 1 

187 

t t b ld . lu liselerin 939 mali yılma ait nevi, miktar ve 
s an u a pansıyon min tI ve ekt' ltme gün ve saati yukarda ya-

nıu.hammen fiatlarile ilk te a İf ,tklAl caddesi 349 No. da liseler 
ıı1ı yiyecek ve yakacaklann Beyoğlu 
.. 1._ nd k alı zarfia eksiltmelerl yapılacakur. 
"'Ullll satım komisyonu a ap . · · t kb 

İs T . t odası vesıkası ve ılk temına ma uz ve 
teklilerin yeni yıl ıcare te ltkten tasdikli vekAletna· 

ticarethane namına hareket edenlerin noek:iltme kanununun •arifatı 
lllelerile birlikte 2490 sayılı art~ırma k:e pl rını belli gün ve saatten bir 
dairesinde hazırlıyacakları teklıf me u a b •"'anlığına makbuz muka· 
saat evveline kadar sözü geçen komltyon atA 

bilinde vermeleri. . · uh ebecildx.a veznesine yatmla-
ş rt . .. ek ve liseler m as s• 

a nameyı gorm . lmak için Galatasaray lisesine müracaat-
cak teminat müzekkeresilli a (2963) 
lan. 

Kimyager Al.nacak 
A k A F b "k lar Umum Mtidürl iiğünden: s erı a rı a . ak t .._,:,_. 
Küçük Yozgatta çaJıştırılniak Üzı!re kımyager alınac tır. ste~ 

rin istida ile Umum müdürlüğe müracaatlan. (2953) 

2 - Bedeli keşif "346.304,. Ura "72,, kunıştur. 
3 - İhale, 18/5/939 Per§embe günü saat 11 de Umum MüdQrlilk 

binasında yapılacaktır. . 
4 - Muvakkat teminat "17603,, liradır. 4I'eminatı nakten vermek ıs

teyenyerin Ziraat Bankasındaki 3667 numaralı idare hesabına yatırma
ları lazımdır. 

5 - Keşif ve buna müteferri evrak "17,, lira "32,. kuruş mukabilin· 
de Umum Müdürlükten alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Muhabere ve Münakale Vekaletin~ 
ihale tarihinden en geç sekiz gün evvel istida ile müracaat ederek eh
liyet vesikası almalan lAzımdır. 

Bu istidalara buna benzer işleri yaptıklarına dair işi yaptıranlardan 
aldıklan vesikalan raptedeceklerdir. Zamanında mürcaat etmiyenler 
ve ehliyet vesikası alamıyanlar eksiltmeye giremezler. 

7 - Taliplerin teklif mektuplannı en geç ihale zamanından bir saat 
evvel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak aecikmeler nazan itibare alınmaz. "1590,, "2991,, 

~ .......... mm ......................... ~ 
Fotoğrafçılıktan anlar ve tercihan 

İnailizce veya Fransnca bilen faal ve satışta tecrübeli 

Seyyar Satıf Memurları Abnacaktır 
20 Mayısa kadar KODAK Şirketi, Beyoflu, Tiinel, Ensiz sokak No. 3 e 

müracaat edilmed. 

Dahiliye Vekaletinden: 
• 

İskilip kasabası su projesi tanzimi ip eksiltmesi. 
İskilip kasabası içme su tesisatı etüd ve projeleri tanzimi t§i pazar· 

lıkla eksiltmeye çıkanlmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 1500 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakt bilabedel An

karada Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğindc?n 
veya İskilip Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 mayıs tarihine rastlıyan cumartesi günü uat 11 de 
İskilip Belediyesinde toplaMcak eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye gireôilmek için }steklilerin aşagıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine teslim et
miş olmalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 net maddelerine uygun 112 

lira 05 kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettili vesikalar, 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe 

bir mAnii bulunmadıjma dair imzalı bir mektup. 

D - Münakasaya iştirak edeceklerin su l§lerlnde sahibi ihtisas 
yüksek mühendis veya mühendis olmalan pıt olduğun
dan isteklilerin bu huııusu tevsik eden vesikalannı teklif 
zarflarile beraber vermeleri lizımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü bulun· 
ması lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Beledi· 
yeler İmar Heyeti Fen §eflllfne ve İskilip Belec:liyesine müracaat et-
meleri. (1526) (2869) 

Hükmü Mayıs 939 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat 
tezkerelerinin yenileme muamelesine 22 - 5 - 939 tarihinde başlanarak 
5 - 6 - 939 pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini yenilemek isteyenlerin tayin olunan günlerde es• 
ki tezkere ve konturatlarile birer fotoğraflarını alarak Kabataştaki 
İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 5 haziran 939 tari· . . 
hinden sonra tezkerelerınl yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanu-
ni takibat yapılacağı ilAn olunur. (3114) 

* Cinsi Mlktan MuhammenB. %7.5 eksiltme saati 
teminatı §ekli 

Lira Kr. LiraKr. 

Çıralı kalas. ve 32,426 M1 1459,17 109.43 Açık eksiltme 16,30 
" Tahta 
I - Yukarda miktan yazılı kereste açık eksiltmeye konmuştur. 
II- Muhammen bedeli, muvakkat teminatı eksiltme saati hizasında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 18 - V - 939 perşenbe günü Kabataşta levazım şubesi 
müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-

venme paralarile mezkur komisyonagelmeleri. (3243) 

* I - Çamaltı tuzluı için şartnamesi mucibince "160.000,, kg. ağır dizel 
yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 11200, muvakkat teminatı 840 liradır. 
III ..--- Eksiltme 25 - V - 939 Persembe günü saat 14 de Kabataşta Le

vazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - ~artnameler her gün sözi.i geçen şubeden parasız alınabilir . 
V - lsteklilerin kanuni vesaik le % 7 ,5 güvenme parası makbuzu 

veya harika teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale sa
atinden bir saat ~vveline kadar m~z kılr komisyon Başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri 18zımd!r. "3203" 

Denizyolları Kooperatifi 
ida re Meclisi Riyasetinden : 

19 • 4 - 1939 tarihinde toplanan celsenin devamı olarak 8 • 5 - 939 ta
rihinde içtima eden umumi hey'eE .. "l'lizde bilAnçonun tetkiki için ':!vvelce 
seçilen 5 kişilik hey'et henüz tetkikatını bitirmediği anlaşıldığrn~an he
yetin talebi üzerine ticaret kanununun 376 ncı maddesi mucibınce iç
tima 15 gün sonra tAlik olunmustur. 

26.Mayıs.1939 Cuma günü saat On dörtte ortakların Tophanede sabık 
muhasebe salonunda hazır oulunınlllan ilan olunur. 

Müzakere Ruznamesi : 
1 - Tetkik hey'etinln raporunu'll okunması. 
2 - 1938 senesi Bilinçnsunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 
3 - Klr ve zarar hakkında karat" itası. 

4 - Devreleri biten idare Mf'clisi Azalarının ve mürakiplerin yeni
den intihapları. 

~T. T. Fabrlka Müdürlüğünden: 
3356 kilo grafite talip zuhur etmediğinden arttlrmasmın on gün tem

ditle 19 • 5 - 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de yapılacağı 
lan olunur. "3233 .. 
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NI 
ve DERMAN KAN 

BIOGENINE: Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik ve 
acı nebatat hüliısalarile tababetin fevkalade 

ehemmiyet verdiği şayanı hayret muvaffakiyetler temin ettiği bir 
devadır. 

BIOGENINE: tJ zun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren hastalık
lardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kan

sızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kandaki 
kırmızı yuvarlacıklan tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar, dermansızlığı 
giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk rengini can
landırarak pembeleştirir. 

BIOGENINE: S~~lerin kıymetli v~ sadık bir arkada~d.ır: 
Sınırlere kuvvet verır. Hastayı ve muhıtını 

usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda şüalandırır. 
Hiçbir sınır ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela olanlara 
( B İ O G E N 1 N E ) kadar istifade temin edemez. 

BIOGENINE: Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteni
den mütevellit olan iktidarsızlık ve bel 

gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 
Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesiri oldu

BIOGE N l NE: ğu gibi sıtma nekahatlcrinde de pek mües-
sirdir. 

BIOGENINE: Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçükler 
kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletinin mü- 1 

saadesini haizdir. Her eczanede bulunur. , .................................... ~ 
Tesviyeci ve Tornacı 

Alınacaktır: 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiir lüğünden: 

Kınkkaledeki Fabrikamızdr. çalıştırılmak üzere iyi Tesviyeci ve tor· 
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gu
rup Müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zeytinburnu Silah Fabrikalarımız 
Müdürlüklerinden birine müracaatları. (3098) 

HERKESiN UGRADIGI GiŞE 

letanbul it Bankası kartısmda 15 numarada 

G 1 S ES 1 D 1 R. 
1 

Talihli vatanda.tlar her ayın on birinci ve on ikinci 

günleri mezkUJ' gi,ede birbirlerine randevu verirler. ·-------
Siirt Belediyesinden : 

• 
1 - Usulü dairesinde ilanı edilmiş ve Siirt belediye encümeninde 

ihalesi yapılacağı tesbit edilmiş olan Siirt şehrine isale edilecek suya 

ait eksiltmeye Nisanın Yirminci günü saat 11 re kadar talip zuhur et
mediğinden ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşü bedeli yüz yirmi bin lira olup 2490 sayılı kanunun 16 : 17 
inci maddelerine uygun yedi bi.n iki yüz elli liralık muvakkat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi layık bulun
duğu takdirde ihale 20/5/939 gününe rastlıyan Cumartesi günı.i saat 

11 de Siirt belediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira 
mukabilinde verili:::'. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine Siirt belediyesine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (3035) 

TAN 

LUMBAGO 
ve . ARKA ROMA
Ti ZMA AGRILARI 
NiHAYET BULDU! 

.. 
MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AYNI ZAMANDA 

4 ŞEKİLDE iCRAYI TESİR ADAREK BÜTÜN AGRILAR· 

INIZI TEDAVi VE TESKİN EDER. 

Arka V1I Bol. Lumbago. Sıyat.ık veya ı;ögue 
&~rılarınızdan ı:r.ıırap ~kmııd!'n hPman 11cza
hancaıulen hır AJ.ı.COCK "Syakı•ını alınız ve 
a~rıyan mahalle yapıştırınız. Pek az zıınıan 
ıı: ırfıııda en kuv\otlı a(zrılarınız a11k11n 
bula<"akıır Dır AI.LCOCK S yakısı. tım

rını avnı ~amanrfa 4 şekılde ıfa eder : 1 J Oto
matik masftJ - 21 Aı:rıyan yerlerdo yeni 
bır kan ccvl"llln - 31 Sıhhi bıt sıcııklık 

tevlı~ - 41 Kuvvl"tlı ve aıcak bır elın 

ogmftaı teııırlr.rı Sız ı~ını1I" mcşıı;ıılk!!n 

Al.LCOCK 8 yakısı tcaırını ,>Rpar ve butun 
a~rıları detoılcr 

ALLC"OCK • yakıları. softuk allıınlılıt v .. 
ökııuruğu tl"davı ve but un a!:rılorı ıeakın 

odl!r Şa)&nı hav{'t!t 'e çabuk ıesın il•· 
barı)le her kullanan son derece memnun 
kalır Hernan bu~undl!n cczahanenızden 

bır AJ.l.COCK ~ yakısını Alınız Fıatı 

:?7 1/1. kuru~tur l'cuz ""' taklıt yokılardon 
aakıııınız lln•ka hu; bır yakı kole\'ca 
yopışurılıı• klllrlınlmın. ,.,. bıı derece tcsır 

g06ı.,rrncz H.tkıkı )&kılar uzrnnılckı 

kırmızı Kartal ~e Dıııro ıno.rkA•ınn. ılıkk .. L 

edınız.. 

ANİ 
TEDAVi! 

Atrıra• "''~allı '" lllLı,.. 

COCK 1 Jlk•llnı '"'''''~ 
fftlktlt Otı,..111rı. ...... , 

tt11nylı atttY•" tt•ıttt r•1t 

'" ••" ce"''*" ıtttrlf 
IJtı tarını •nrtl il Ui ..•...... 

ARTIK AbRILAR 
NiHAYET BULDU. 

Ilı ALLCOCK'I , .. 

••11. ıılltıııl ••r .. cı•· 
1111 llYlll ....... 

hn.tll •• 11ca• •ır 

11 ''" ıpı lıı caıı· 
,ırkı• ı ıuııını ota 

" atrııırıt1111 kat'ı 

eıaıak tnkı• ''"· ~ 

\' 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

·. Deylet Oemiryolları ve Limanlari işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 3084 lira olan 53 adet iki ve üç gözlü, demirden 

bilet do1abı ile 3 adet saç dosya dolabı 11/5/1939 Perşembe günü saat 
(10.30) On buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki satın alma 
komisyonu tarafından açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesaik ile 231 lira 30 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tara-
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (2812) 

* Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 
17 /5/1939 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara' da 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu lfe aırm.Jıt iateyenlerin 1260 liralık muvakkat tcrntnat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün s ·at 14 de kadar omb
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire!;inden, Haydar

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, İzmirde Mağaza Şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2993) 

* Muhammen bedeli 30400 lira olan Dökme boru ve teferruatı 26-6-939 
Pazartesi günü saat 11 de kapalı ı:arf usulile Ankarada İdare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2280) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri laZimdır. 

Şartnameler (152) kurusa Ankara ve Havdaroasa veznelerinde satıl
maktadır. 

Gazoz ve Memba Suları 
imalathanelerine Müide: 

Şişelerin ağızlannı 

kapatmak için en son 
sistem makineler ile 
imal edilen kaosüi
ler SEVKO miiE"s
sesesi tarafından ıh-

zar Pdilir 

"3189,, 

Traş meraklısı olan, yüzünü bu
ruşturmak istcmiy,:m Ingiliz markalı 
meşhur, 

11 DÜŞEŞ 11 TRAŞ BIÇAGI 
Gazoz fabrikası tesis 

kullanmalıdır. Her yerde adedi 4 ku edecekler •çin en seın 
listem Ortmal'! ve H~rbst ruştur. 
fabrikaları -namiılôtı 

makinalarla her !'ev\ 
_ • malzeme SEVVO mü-

essesesinden tedarik edilebilir. Muracaat.: 
İstanbul Çakmakçılar yokuşu Sandalyacı
lar sokak 1/14 numaralı Kumrulu handa 

ihtira ilanı 

10 - 5 - 939 

Toptan ve perakende s&tıf yeri : latanbul Sulta.nhamam 
Hamdi bey geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 

-

Kullanarak neş'e, ferahlık ve zindeciye avdet •••••I 
lstanbul Piyasasında Perakende Olarak 

iplikleri Satııa Çıkardan Yün 

Ambalaiı Hakkında. 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Umumf Kararı. 
Birinci madde: - Evlerde el ile çocuk elbisesi, başlık, yelek, süve

ter vesaire yapılmasında kullanılan her nevi yün iplikleri 1-nisan-1940 
tarihinden itibaren İstanbul piyasasında, beheri 20 gramlık dört çileyi 
ihtiva eden "80,, gramlık turalar veya beheri "80,, gramlık 10 turadan 
ibaret paketter halinde satılır. 

İkinci madde: - Tura ve paketlerin vezni için + a % "yüzde üç,, bir 
tolerans kabul edilmiştir. 

Üçti.ncü madde: - 1 - nisan - 1940 tarihinden itibaren bu nevi yün 
ipliklerini toptan satanlar her turanın üzerine sicilli ticaret numarasile 

birlikte ticarethaneleri için kabul ey !edikleri marka ve remizleri göste
ren ve "Safi: 80 gram,, ibaresini taşıyan bir bandaj ilsakına mecburdur

lar. Turalann muhteviyatını gösteren bu ibarenin okunaklı harflerl<.> 
tertip edilmesi, bandaj üzerinde en az 2X6 cm. lik bir yer kaplaması, 

beyaz üzerine siyah mürekkeple tabedilmiş bulunması lazımdır. 
Dördüncü madde: - Turaları 80 gramdan noksan olup l-nisan-1940 

tarihine kadar satılamıyan yün ipliklerinin bu tarihten sonra İstanbulda 

satışa arzedilebilmesi için vezinlerinin 80 grama iblağ olunarak o şe
kilde ambxlajlanması ve üçüncü maddede yazıldığı veçhile etiketlen
mesi mecburidir. 

Beşinci madde: - Turaların üzerinde yazılı mikdann sıhhatinden 

bandaj sahibi tüccar ile malı elinde bulunduran satıcılar müştereken 

mes'uldür. 

Altıncı madde: - İşbu umumi karara muhalif hareket edenler hak
kında Odalar kanununun 5 inci maddesi veçhile İstanbul Ticaret ve Sa
nayi Odası Meclisi kararile 100 füaya kadar ceza hükmolunur. 

Yedinci madde: - İşbu umumi karar, Odalar kanununun 5 inci mad
desi ve Odalar nizamnamesinin 23 üncü maddesinin 49 uncu fıkrası 

hükmüne istinaden İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinin 26-4--
939 tarihli celsesinde ittihaz edilmi~tir. 

Muvakkat madde: - İşbu umumi kararın sicilli ticaret gazetesi ve 
yevmi gazetelerden üçü ile neşri ta. rihinden itibaren bir ay zarfında, Ü· 

çüncü maddede yazıldığı şekilde ambalajı olmıyan yün ipliklerinin her 
turasına gramla muhteviy:ıtını gösterir bir etiket ilsakı mecburidir. 

Böylece yalnız etiketlenmiş bandajsız yün iplikleri nihayet 1-nisan-
1940 tarihine kadar İstanbul piyasasında satılabilir. "3221., 

, ........................... lllllllİ ............ .... 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların 

dan mi.ıtevellid sancıl:ırınız, damaı 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetlerı 

l\i.zi U R 1 N A L ile geçirini1 

1 8 E V K O Tel: 23207 

"Profesör Fischer"e göre mlivelli
dülma ile humzu karbondan idrokar
bürlerin terkibin~ ve diğer maksat
lara uygun bir gazın istihsali için u

sul ve tesisat" hRkkında alınmı~ o
lan 10.5.937 günlii ve 2281 sayılı ih
tira beratı bu defa mevkii fiile kon-URINAL 

Vücudda toplanan asid ürik VE' 

oksalat gibi maddelerı eritir, kan 
temizler. lezzeti hoş, alınması ko 

taydır. Yemeklerden sonra yarım 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - lSTANBUL .............................. , .......... . 

Satllık Ev 've 

Dükkan 
mak üzere ahere cievrüferağ veya i

Y efiltulumbada 31 numaralı car edileceğinden taliplerin Galata-

ev ile biri kagir biri ah,ap :ki da tktısat hanında Robert F~rriye 
müracaatları. dükkan satılıktır. Kantarcılarda 

1 No. da Mustafa ustaya müra-

Yalova Kaplıcaları Müdürlüğünden: 
Yalova kaplıcalarına beş ay müddetle diplomalı bir Eczacıya ihti

yaç olduğundan talip olanların Pazartesi ve Çarşamba günleri öğle
ye kadar Deniz Bankda Yalova kaplıcaları müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. 

caat. 

TECRÜBE 
Kapilin ilacının saç dlikulme

sine karşı kat'i tesirini iı;pat et
miştir. Her eczanede bulunur. 

ve BEL 
ADEMİ İKTİDAR 
GEVŞEKLIGINE KAR Ş 1 

• 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldıtı yer 
TAN l\latbaası 

Tabletleri her eczanede arayınız. (Poata kutusu 12Ş5 Hormobin)~, 


