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RAGI İMALAT EVİ - Zekeriya Pulat 

il TAN .. IN 
KAZANDIGI 

Büyük Dava 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

B ir gazetenin en büyük vazifesi, memleket için faydalı gör
düğü davayı benlmsemek, onu müdafaa etmek, ve me~~

lekete zarar vereceğine kani olduğu fikir ve cereyanlarla mu
cadele etmektir. 

TAN, bizim taraf1m1zdan neşredilmiye başladığı gündenbc
ri bu vazifesini mümkün olduğu kadar şuurla ve şiddetle yap
ır:.ıya çalışmıştır. Hatta bu vazifesini yaparken, ~ahsi menfaat
lerini tehlikeye koymaktan bile çekinmemiştir. Iki sene evvel 
İstanbul Valisi hakkında vaki olan neşriyatımız bunun bir mi -
salidir. Tan, Muhittin Üı:;tündağın İstanbul Vilayetindeki icra
atını şehir ve memleket hesabına zararlı gördüğü için, onun 
yaptığı hataları açığa vurmaktan çekinmemiş, ve hadisat dava
mızda haklı olduğumuzu ispat etmiştir. 

' l F akat TANın en büyük davası 

D b • d 1 faşizm düşmanlığıdır. Tan o rı c e e antüaşisttir. Çünkü: 

Öldürülen 
Bulgarlar 

Hadise, Bulgaristanda 
Derin Bir Heyecan 

Uyandırdı 

1 - Faşizm emperyalisttir, Tür
kiye bugünkü istiklalini Avrupa 
emperyalizmine karşı yaptığı çetin 
bir harp sayesinde kazanmıştır. 
Milli hudutları kurduktan son-

ra bütün gayesi kendi hudutları 

içinde ebedi bir sulhe kavuşmaktır. 
Başkalarının topraklarında gozn 
yoktur. Fakat başkalarının da kendi 
topraklarına göz dikmesine taham
mülü yoktur. Halbuki faşizm, kur
mak istediği imparatorluğun hudut
ları içine Türkiyeyi de ithal etmek
ten çekinmemiştir. Bu bakımdan 

her Türkün en tabii vazifesi. topr::ık
larına göz diken emperyalist faşizme 
A <t1 ~ı uurmaKıı.r. u11un, ıçııı um •U\. 

günündenberi neşriyatında daimfl 
faşizm ile mücadele etmeyi vazife 
edinmiştir. 

2 - Faşizm müstevlidir ve 
h ar pçidir. Türki~·enin siyaseti İç· 
te ve dışta sulhtiir. Avrupayı, 

hatta biitün dünyayı yeniden har
be siirüklemek istiyenler Tür kiin 
tab ii diişmanıdrr. 

3 - Faşizm mukavele, muahe
de, beynelmilel hak tanımıyan, kü
çük milletlere yer yüzünde yaşamak 
hakkı vermiyen ve yalnız kuvveti 
hak bilen bir rejimdir. Türkiye ise 
beynelmilel münasebetlerinde hak
ka, ahde, beynelmilel hukuka ria
yetkar bir devlettir. Küçük milletle
re hakkı hayat tanımıyan, yer yü
zünde kuvvet ile hegemonya kur-

/ mak istiyen devletlerle beraber ola-

1 maz. 

1 4 - Faşizmin istila programın

! da Türkiycnin de dahil olduğunu 
İ bilmiyen yoktur. İtalyanların bii-

Mussolini Dedi ki: 
Mihver Devletleri 

AdaletDairesindeBir 
Sulhe Taraftardır 

Garantiler 
Sistemi de 
Yıkılacak 

İta lya Başveki l i, "Sazan Bir Harbin 

Uzun Bir Kararsızlığa Tercih 

Edilebileceği ni" Söylüyor 

Roma· 14 (Hususi) - Sinyor Mussolini, bu 
saLab hususi bir tr enle Turinoya gitmiş, orada 
bir nutuk söyliyerek bugün milyonlarca insanın 
harp endişesi içinde olduğunu, fakat Avrupada 
harbi muhik gösterecek ehemmiyette mese
leler mevcut olmadığını anlatmış, Avrupa siya-
setindeki düğümlerin kılıç kullanmadan kesile
blleceğini, fakat bu düğümlerin muhakkak çö
zülmesi icap ettiğini , bunun için de hazan bir 
harbin uzun bir kararsızlığa tercih edilebileceği
ni kn.ydetmiştir. 

Mussolini daha sonra Versayda ihdas edilen 
sistemin yerine bugün tek taraflı garantiler ika-

Mussolini konuşuyor mesine uğraşıldığını, fakat bu sistemin de er-

i 
geç yıkılacağını . anlatmış, nut-

M 1 f il P k• • kunda Türk - Ingiliz ittifakı-
0 oto e o tem ının na hiç t~~as ~tmemiştir. 

Mussolını, Turınoy:t muvasalatım 

Y k d L d müteakıp, "Vittorio Veneto" meyda· a ın a on raya mna. gitmiş ve isminin ılk harfini 
teşkıl eden "M" harfi şeklinde ya-

D ti • M ht ı pılmış olan "podiuın"un pek yüksek ave erı u eme olan tepesinden göründüğü zaman 
meydanı dolduran takriben 120 bin 

Lord Halifax, 

Polonya 

Türk - lngiliz ttilafı Hakkında 

Sefirine Malumat Verdi 

kişilik bir halk kütlesi tarafından al
kışlanmıştır. 

Mussolini, nutkunda demiştir ki: 

Londra, 14 (A.A.) . - Pazar gaz~teleri İngiliz -Türk anla:ş
masından dolayı müttehiden memnuniyet göstermekte ve Tür
kiycnin taarruza karfı mukavemetteki hayati ehemmiyetini 
bilhassa kaydetmektedirler. Observer gazetesinde Garvin di
yor ki: 

Yedi Yıhn Bilan~osu 

"- Yedi sene evvel huzurunuzda 
irat etmiş olduğum nutukt:ı söyledi
ğim son sözleri hatırlıyt1r musunuz?" 
"Yürümek inşa etmek ve icap ederse 

(Sonu Slt. 10 Sü. 2) 

Milli Şef 
• • 
lzmıre 

Gidecekler 
lzmir Belediye Reisi 

Ankaradan Döndü 
İzmir, 14 (TAN Muhabirin

den) - Belediye Reisi Behçet 
Uz, bugün Ankaradan dönmüs 
ve beyanatında şunları söyle
miştir: 

- Milll Şefimize, İzmirlilerin 
tahassür ve tltzimlerini arzettim, 
mütehassis oldular. Fuar zama
nında İzmiri şereflendirerek biz
leri sevindireceklerini vaat bu
yurdular. 
Hükfunetimiz, Fuara azami 

surette müzaheret göstermek 
tedir. Bu sene de Fuar için yüz 
bin lira tahsisat ayrılmıştır. 

Ayrıca İzmir Çocuk Hastane
sinin ikmali için 70 bin, Ziraat 
müzesi için 15 bin lira veril
miştir. 

Almanya 
· Danzigde 
Tahrikata 
Girişecek 

---o----
Lehler, Plebisiti 

Kati O larak 
Reddediyorlar 

Faris, 14 (A.A.) - Bu sabahki ga
zeteler Danzig meselesi ve Alman
yanın bir plebisit hazır!amakta oldu
ğu hakkındaki şayialarla meşgul o
luyorlar. 

Figaro gazetesinde Dermesson ya
zıyor: 

"Hitler tekniği, Danzig meselesi
ni artık cepheden yani doğrudan doğ 
ruya yapılacak bir hareketle değil 

- ki bu harekete esasen Italya da mu
arızdır - her vasıtaya baş ·rurarak Po
lonyaya karşı D:tnzigdeki g:J.evanı 

ve Almanyadaki umumi gerginliği 
arttırmak suretilc halla matuf bulun 
maktadır. Bu kabil manevralar kar
şısında bir tek hareket tarzı müm
kündür: Beck tarafından teklif edi-

len normal usul haricinde. mevcut 
nizamı bozmak için bir taraflı olarak 
doğrudan doğruya veya oilvasıta her 
türlü teşebbüs harbe tahrik mahiye
tinde telakki edilmelidir ve öyle de 
telakki edilecektir." 

(S1Jııu Sa. 10 Sü. 4J 

y ük Roma İmparatorluğu hu lya
sında T iirkiycyi istila fjkri de da
Jıildir. AlmanJarın Drang Nach 
Osten siyasetinin istikameti Tiir
kiyedir. Biri f iilen, diğeri iktısa

dcn Türkiyeyi istila emelindedir. 

1 5 - Faşizm bu emellerini tahak
k uk ettirmek i~·in senelerclenberi 
Türkiye dahilind~ kesü bir propa-

"Emniyet meselesinde mutlak mü-1-
t:kabill~k. e.sası Ü~erine So\-yet te~~i-I Beciktac - Vefa Mal!ından Sonra Kavna Çıktı 
kı mesaısını temın etmemek delılik 3 3 3' ~ 
olur. İngiliz hükumetinin de Paris 
ve Moskova gibi bu hakikati teslim 
ettiğini zannediyoruz. Zorluklar, ak
lıselim sayesinde yenilmelidir.,, 

Bulgar Başvekili ganda yapmaktadır. Radyolarile, h:ı-
Köseivanof riçte ve dahilde gazetelerile, mek-

S f teplere dağıttıkla:·ı kitaplarl<ı, Türk 
bl.1d? .Ya. 14 (A.A.) - Bulgar ajansı 

ı.rıyor: gençliğini ve Tfü·k cfkill'ıumumiy(:.si-
9 h ni zehirlemiye çalışmışlardır. 

Yi.i .ı.v.ı.ayısta Dohricedeki Belitza kö-

ttı· Sakinlerinden 22 Bu lgnr ırntlediJ- • B ütün bu sebepleri bir araya 
taıştir. Bük.reşteıı muhteliI ajanbr getirirseniz, bir Türkün fa-
b:afından gönderilen telgraflarda şizm ile mücadel.:!yi milli bir vazife 
llla~Ul~arların c~:ısluk veya şerirlik telakki etmemesine imkıJn yoktur. 
?tıit S~dıle Bulgaristandan gelen ko- Bunun içindir ki, TAN l)ugünkü 
hak:cıler olduğu bildirilmekte ise de sahipler inin eline geçtiği gündenbe-

n ikat bambaşkadır. ri fikirlerinde ve siyasetinde daima 
sın ornanyadaki son seferberlik esna- faşizm ' ile mücadeleye çalışmış, bil
g da Belitza köyünden 60 kadar Bul- hassa faşizmin Türkiye dahilindeki 
ıe:r, .Bulgar topraklarına ıltica etmiş- propagandasını önlemeğ! vazife edin
lar~ır. Bunun üzerine bunların karı- miştir. 
rtl.a' kız kardeşleri ve kızları Janrtar- Daha iki sene evvel Unhrersite 
tin karakoluna götürülerek kendile- gençliğini avla;:nak için Divanyolun
huıe rnenfur bir şekilde tecavüzde da açılan Alman istihlJarat bürosu-

l unulrnuştur. nu kapattıran TAN'ın neşriyatı ol-
ay~ ~isanda 100 asker köye giderek muştur. 
tnu 1 harekette ve yağmada bulun- TIH senedenberi 'I'AN, mütemani-

ş ardır. yen Almanyamn Türkiy eYi iktı~a-
n 7 Mayısta lnceköy. orman1ar ur• den nasıl istil~ etmiye .;alıştığım iza-
oınanya jandarmaları ay• köy~ t a @Yret e~~. _ 

(Sonu: Sa. ıo.Js~ . .. ~ • ?~ "" (Sonu: Sıı.-t}O, Su: 5 te) 
.. 

Sunday Times diyor ki: 

"Avrupayı ik i ideolojik kampa 
ayıracak ve İngiltere ile Porte· 
ldz, İspanya ve Polonya değilse 
hill' Yugoslavya arasındaki rniina
sebetlt'r e tesir edebilecek olan ka· 
ti bir ittifak miistesn a olmak Hzc· 
re, her türlii Sovyet teklifi Lon
drada en büyiik sempati ile k ar· 
şılanacaktır. 

İngiltere Moskova ile bir anlaş· 
maya varmak arzusundadır ve bıı 
anlaşma yapılabildiği takdirde Mo· 

lotof ve Potemkin muhakkak suret- ~~~----.-.;;,,, 
te Londr;ıya davet edilecektir.,, 

Bu gazeteye göre, anlaşmayı mü
teakıp Sovyetler Birliğine bir askeri 
heyet gönderilecektir. 

Macar gazetelerine göre 
Budapeşte, 14 (A.A.) - Yarı res· 

m1 Pester Lloyd gazetesi İngiliz -
Türk anlaşmasının, totaliter devlet· 

(Sonu: Sa. 10, Sü: 6 da) 

-- -
Çok tuabi bir hava içinde oynanan Be~ktaş • Vela maçın"dan bir en•tantane 

,(Günün spor hareketlerine ait tafsilat altıncı sayfamızdadır) 
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PENCEREMDEN 

Uğurlu • Uğursuz 
Yazan: M. Turhan TAN 

G iyiminc bakılırsa bugünün bü
tün icaplarını kavranıış:ı 

benziyordu. Fakat o son moda şap
kanın altından sezen gözlere oy
malı yemeni, yahut hotoz sırıttığı 
&"ibi Paris görmüş bir makastnrm 
elinden çıktığı belli olan zarif kostü
münün kısaca eteğinin bir yanından 
da kırmızı basma entari nerdc;\'Sc 
ortaya çıkacak zannolunuyordu. 
Çünkü konuşması tuhaftı, bugün.? 
aykırı mcv-z.ular üzerinde dolaşıyor
du. 

Şık bayan bir aralık sözii uğur
suzluğa çevirdi, kendisni dinlemek
ten ziyade kulağındaki iri pırlanta 
küpelerle boynundaki leblebi kadar 
iri incilerden yapılma gerdanlığı v<> 
parmağında pırıldıyan tektaş yiizii
ğü imrene imrne süzmekle oyaln
nan arkada~ına dert yandı: 

15 - 5 - 939 

- - -
i 

- Kardeşim Ahmedi Ayten1e ni
tanlarken yaptırdığım yüzüğü bilir· 
sin. Bana tam iki yüz elli liraya m:ıl 
olmuştu. Ahmet, sağ olsun amma, 
maymun iştahlıdır. Bir iki ay Ayte
ne güler yüz gösterdikten sonra yü
reğini ondan aldı, l\lahmureye ver· 
di, eski nişanlısından geri gelen yü
züğü de ona taktı. Fakat Mahmure 
hastalığa tutulup öldü, yüzük 
elimizde kaldı. Onu ne yapalım diy" 
düşüniirken Ahmet, Pirayeye gö· 
nül \'erdi. Biz de yiiziikteki Mahmtı· 
r~ adını -Evvelce Ayten adı için 
yaptığımız gibi- kuyumcuya sildir· 
dik, yerine Piraye yazdırıp oğlanın 

yeni nişanlısına taktık. Bu sefer bir 
terslik olmadı. Düğün yapıldı, l~kin 

Ankarada ismet Paşa Kız. Enstiti:isü talebelerinden bir grup Türkkuıu alanına gitmişler, uçuş yapmışlardır. Reıimde bu ziyaretten iki sal hayı görü)':>rsunıa. 

Muallim Sicilleri 
Tanzim Ediliyor 

Ecnebilerle Evli Muallimlerin isimlerinin 

VekCilete BUdirilmesi için Emir Verildi 
Maarif Vekaleti muallimlerin sicil-

!erini tanzim işine ehemmiyet ver
mektedir. Bu münasebetle Maarif 

zavallı Piraye, çocuk doğururkf'n müdürliıklerine son günlerde üstüste 
yavrusuna kurban gitti. Yfizilk yine bir kaç emir gönderilmiştir. Bu emir
ortada kaldı. Şimdi onu kuyumcuy:t !erin birisinde soyadı kanunu muci
götürüyorum, bize mal olan fiyatrn bince bugüne kaclar soyadlarını nü
yarısını \"erirse satacağım, çünkii u· fus kuyudatına kaydettirml!miş o
ğursuz bir mal olduğmıa artık inan· lanlar hakkında takibat yapılmak ü
dım. :zere isim ve vazifelerinin bilclirilme-

Tesadüfen dinlediğim bu sözler sini, kaydettirmi' olup ta hen·jz si
bana, Peçevi tarihinde muka:v~et.. o-. clUeriıut iale~emi.ı ~nl.ar.ın da ni\
lan bir uğursuz saat hikayesini ha· fus ltagillarının tasaikif birer suret-
tırlattı. Zeki tarih~i J 606 yıJmda !erinin kendilerinden alınarak sicillc
Karheli, İnebahtı sancaklarının tah· rinin bulunduğu mahalle göndcril
riri işine katin tayin olunduğunu ve mesini bildirmiştir. 
Civan Bey adlı bir beyin yanına '\'C• Diğer bir emırde sicillerinde sak
rlldlğini anlatırken şöyle diyor: "ICa- lanmak üzere beş senedenberi fotoğ
radan Ağriboza vardık. Ch-an Bey raf vermiyen bütün muallimlerin, si-

cillerine konulmak iizere birer fotoğbir giin derya kenarındaki köşkiiııde 
raf göndermeleri istenilmiştir. otururken koynundan çok kıymetli 

Ecnebilerle evli muallimler 
bir elmas snat çıkardı ve "saatte-n 
anlarsınız, bakın, göriin,, dedi. Ger· 

Memurin kanununun dördüncü 

maddesine göre ecnebilerle evli bu
lunanlar memuriyete kabul edilmi· 
yecektir. Memuriyt!te tayin edild'k
ten sonra ecnebi~erle tıvlenenler bu
lunursa bunlarda derhal müstafa ad· 
dedilecektir .. Maarif Vekaleti mual
Jimlerden bu vaziyett3 bulunanlar 
varsa, bunların isimlerinin Vekalete 
bildirilmesini Maarif müdürlüğünden 
istemiştir. 

Mesken bedelleri 

1efüW :f~~'lı0"~u~i?iWı'~Şf ~Jl.~: 
mek üzere şehir meclisince bütçede 
yapılan münakale tasdik edilmek Ü· 

zere Dahiliye Vekaletine g:;inderil
miştir. Vekaletçe bu münakale ka
bul edilir edilmc.ı: muaUimlerin dör
der aylık meske:ı bedeller: verileceK
tir. istihkakı olan muallımlerin bü
tün haklarının v2rilehilmesi için 80 
bin liralık bir münaknleye i:ıtiyaç 

var~ır. 1 

çek ondan iyi saat gördiiğiimüz yok
tu. Pesend ettik. "Amma bunun scr
giizeşti vardır, nakledeyim,, dedi. 
"Buyurun,, dedim. Bunu, Sultan 

Murat (ÜçünciiJ devrinde Rüstem 
Ağa derler bir üstat saatçi var imiş. 
KapJ ağası Gazcnfer Ağa için o yap
mıştır. Hatta elmaslarını kendisi 

vermiş. Gazanfer Ağa katlolunduk
ta koynundan cellat çıkarıp satnn~. 

Sonra Tırnakçı Hasan Paşa almış. 

O dahi katlolundukta yine cellat a-

Karagümrükteki Kömürcü 
Komşusunun Boğazını Kesti 

lıp satar. Kasım Paşaya geçer Bu 
da katlolundukta kardeşim Derviş 

Paşa cellatlardan satın alır. Şimdi 

bu tarafa gider olduğumuzda "gc. 
mide lazımdır,, diye bir iki saat \•er
di. Bu da içlerinde idi,, dedi. Hemen 

saat elimde iken iizerine bıraktım 
ve "böyle şumu, böyle uğursuzu a
dam diişmnnına bile verir mi, ya eli
rıe alır mı,, dedim. Civan Bey filhal 
bir çekiç getirtti ve t'lmaslan aymp 

saati hurdahaş etti, çarklarını der
yaya attı. 

Civan Bey, kardeşi olup ha alıır· 
suz saati cellattan satın almıt olan 
Sadrazam Derviş Paşanm dahi pek 
az müddet sonra katlolunacaitnı 
bilseydi belki saatin elmaslannı da 

Evvelki gece Karagümrükte bir\ komşuları diikkana d\lğru koşmağa 
cinayet olmuş, bir kömürcü, rakibi başlayınca yakay! ele vereceğini an-

diğer kömürciiyü ustura ile ensesin· ı lı;:an Mahmut '.<.açı.p ?rta.dan kaybol
den kesmek suretile ağır ve ümitsiz muştur. Yııralı umılsız bır halde Cer 

b . h ld l rahpaşa hıı..;;•an,.sine kaldırılmıştır. 
ır a e VAra am1sur. 

• • Carih her rarafta a:anmaktadır. 
Vaka şöy!e olmu~tur: 

Carih Muhmı.ıtla mecruh Mehmet 
Kandırada Bir Cinayet 

Karagümrük te Dervışali mahallesin
Izmit, (TAN) - K:ındıranın Bar

de kömürcülük yapnıaktadırlar ve 

k 'd b ı 1 k b t ar 1 ganlı köyunde İsmail isminde bir şa-es ı en erı ara armc:a re a e v • 

d E ık . ·· ik" k · ·· ·· b. b" hıs köyün·~ giderken Aptan Karaca-
ır. vve ı gun ı omurcu ır ır- ! .. .. . , 

ı · ·ı k t · ı b l rdan koylu Seyfı ıle karşı.aşmış. Arala-
erı ı e avga e mış er, un a 

Mehmet Mahm;,ıdu adamakıllı döv- nnda bir kayık meselesinden husu
met olan Scyf i. İsm:\il ile tekrar bu 

müştür. Biraz sonra yetişen komşu
lar kömürcüleri birbirinden ayır
mış ise de evine giden Mahmut ustu-

rasını almış ve Mehmedin dükkanı
na gidip onun üzerine saldırmış ve 
ustura ile ensesini kesmeğe başla
mıftır. Mehmedin iniltisini duyan 

bahis etrafında kavga etmiye başla

mış ·ve tabancasını çekerek 5 kur
şunla İsmaili cansız yere sermiştir. 

Bu cinayet İsmaiJin köyünde bü
yük teessür uyandınnıı1 ve maktule 
cenaze m~rasimi yaplınıştır. 

Matbaa 
İşçileri 

Kongresi 

Eskişehir Polis 
Karakolunda Cinayet 

işçiler leşin Bir Kurs 

Açılacak ve T aavün 
Sandığı Kurulacak 

Galata Merkezi Mürettebatından Bir Polis Çarşı 

Karakolunda Bir Adamı Dövdü ve Öldürdü 

Matbaa lşçileri Birliğinin seneJik 
kongresi dün Eminönü halkevi salo
nunda yapılmıştır. 

Kongre açılınca Biiyük ve Ebedi 
Şefimiz Atatürkün hatırasına hiir
meten üç dakika ayakta ihtiram sü
kıltu yapılmış ve verilen bir t:ıkrir 

Eskişehir, 14 (Tan Muhabirin
den telefonla) - Bugiin burada bir 
cinayet işlenmiştir. Vakanın tafsilatı 
şudur: 

Istanbul Galata polis merkezi mü
rettebatından 519 numaralı tbrahim 
bir müddet mezuniyet alarak buraya 
gelmiş ve doğruca ailesinin bulundu

ğu Balçıkköyüne gitmiştir. Orada lb

rahim isminde bir adamın, ağabeyisi 

Osmanın karısı Fatmayn tecavüz e-:.t---:-- .... ..1111 o .. t .t.- ... ....... • .. _,_.__ ........ 4 ~~ • ,,.. 

ve Başvekil Refik Saydam ve Manrif ni öğrenen polis Ibrahim, Istanbul-
Vekili Hasan Ali Yücel ve Parti Ge- dan getirdiği tabancayı cebine yer
nel Sekreterliğine birer tazim telgra- leştirerek mütecaviz Ibrahimi takibe 
fı çekilmesine ittifakla karar veril- başlamıştır. Bugiin garip bir tesadiif 
miş, telgraflar çekilmiştir. 

eseri olarak her iki Ibrahim de şeh
Bundan sonra idare heyctıntn sene-

lik raporu ve kongreden istediği di- re inmişlerdir. Bir aralık Köprü üs-
lekleri okundu. tünde mütecaviz Ibrahime tesadüf e-

den polis lbrahim Çarşı polis merke

zine telefon ederek tabancalı bir a-

damın kendisini takip ettiğini söy~ 

}emiştir. 

Biraz sonra çarşı karakolnnd,an g~ 

len bir polis hiçbir şeyden haberi ol

mıyan ve sadece polis Ibrahimin 

yengesine tecavüz ettiği i.ddia edi· 

len lbrahimi alıp kar .ıkola götürmüş

tür. 

Burada lbrahlmin cepleri aranmış, 

fakat bir şey bulunamamıştır. Bunun 
"'"'_ .... __ --1'4 tl..-"i- ...... --~n auran ve pousıerın vazı e esnasın 
kullandıktan bir lastik sopayı alarak 
diğer lbrahlmi dövmıye başlamıştır. 

Bununla da hiddetin; alamamış, ta· 

bancasını çekerek 3 defa ateş etmiş· 
tir. tbrahim aldığı yaraların tesirile 

derhal ölmüştür. Polis Ibrahim ta· 
bancası ile beraher yakalanmış, tan· 

kikata başlanmıştır. 

Karagümrükte Bir Adam 

Umumi heyet, idar:! heyetinin me
saisini memnuniyt!tle karşılamı' ve 
sabık idare heyetini ibra eylemiştir. 
idare heyetinin talep eylediği bütün 
dilekler heyeti umumiyece müttefi
kan kabul ve tasvip olunmuştur. Bi
lahare yeni idare heyeti intihabına 

geçilerek Selim 'fanycli, Ethem O
nan, Vedat Turgay, MünirJ;>i.ı:er, Dr. 
H. Cemal, Şeref Hivel, Bedii Ataman 

Karısını Vurdu 
Sabri Şenkarta?, Osman Taşkın, Ali Evvelki ~ece Karagümrükte bir 
Gerali, Hikmet Heper, Mustafa Gi- vaka olmuş,. Mehmet isminde bir 
ner, Nail, Mehmet Boyana, Sami E- genç ile karısı Hanife arasında kıs
riş, Natık Erankara, asli azalık1n.ra kançlık yüzünden çık&n bir kavgada 

F 'k s· T f'k I t S · Mehmet kansını makasla vücudü-vc aı , ımon, ev ı. , sme , aım, 

Ibrahlm, Aziz, Tialit, Şerif, yedek a- nün 9 muhtelif yerinrlen ağır ve teh
zalıklara intihap edilmişlerdir. Bu likeli surı?tte yaralamıştır, 
seneki kongre kararile Matbaa işçi- Yakanın rebebi şuctı.r: 
leri Birliğinin ismi, Türk Matbuat Karagüınrükte Nesilşah Sultan 
Tcknisiyenleri Bir1iğine ~evrilmiş ve mahallesinue oturan Hanıfe ile Meh
Ankara Mebusu ı\hmet Ulusun Bir- met 5 - 6 senedenberi evlı bulunmak
liğin daimi fahri reisliğine intihap e- tadırlar. Mehm~in gene o civarda 
dilmiştir. oturan Rasim isminde bir dayızadesi 

Bir kooperatif yapılması, taaviin vardır. Hanife her nedense kocası
sandığı kurması, matbaa işçileri için nın Rasimln evine gıtmesini isteme
bir kurs açılması, ehliyetnamesiz iş- mektedir. Evve1kı akşam geç vakte 
çl çalıştırılmaması, matbaalarda 48 kadar Mehmedin eve gelmesini bek
saatlik mesainin kabulü, iş talimat- liyen Hanife onun gecikmesinden 
namesi yapılarak işçilerin birlikten şüphelenmiş ve doğruca Rasimin e
ahnması, bir mecmua neşri gihi çok vinc gidip te koc:ısmı orada bulunca 
mühim mevzular etnfında karsr ve- fena halde sinirlenmiş, a~zına geleni 
rilmiştir. 1 söylemeğe başlamışt.r. Fakat araya 

giren ev sahipleri bir hldlse çrkm,.. 
sma mey:ian vermemişlerdir. Buıı· 
dan sonra kan koca doğruca evleri .. 

ne gelmişler ve içE;ri girer girmeı 
yeniden kıNgaya tutuşmuşlardır. İŞ" 
te bu sırada Mehmet eline geçirdili 

bir makasl:ı Hanlfenin üzerine yüril .. 
müş ve rastgele yerlerine vurmalll 

başlamıştır. Kadının feryadı üzeriıı6 

yetişen pol!sler yaralıyı cankurtr 
ran}a Haseki hastanesine kaldınnıt 
lardır. Vak11 akabinde firara muvaf .. 

fak olan M~hmet btrkaç saat sonıil 
merkeze gıdip teslım olmuş, tahl'i· 
kata başlanmıştır. 

TAKViM ve HAYA 

PAZARTESi 
15 Mayıs 1939 

~ inci ay 
Arabl: 1358 

Gün. 31 

Reblüıevvel: 28 "deryaya,, atardı. Fakat biz, nahoş 

tesadüflerin birlbirinl takip etmesi
ni de tesadüf saymaktan ve ba ka-

S U A L ICARILERIMttlN SUALLERiNi BURADA CEV APllYORUZ 

' 
Günes: 4.43 - Ö~ie: 
İkindi. 16 07 - Akşam: 

Hızır: 10 
Rumt: 1355 

Mayıs. i 
12.10 
19.18 
2.42 

naatle bir ni§&n yilzUtunde otur· 
suzluk tevehhüm eden bayanı "gay
ri asri,, bulmaktan geri kalamayız. 

1606 ile 1939 arasında tam 333 yıl 
var. Kafalarda da o genişlikte bir 
fark olmak gerek. 

Tramvay Alhnda Kaldı 
Aksarayda oturan aşçı Kazımın oğ

lu 11 yaşında Muzaffer Sirkeci - Ye
dikule tramvayına eısrlmı~, biraz son
ra dlişmüş, tramvayı~ altında kal
mış, ağır ve tehlikeli surette yaralan
mıştır. Yaralı imdadı sıhhi ile Cer
rabpaşa hastanesine kaldırıımıştır. 

S - Maarif hayatımızda son se
neler içinde bilyUk bir inkişaf ol
dufu elle tutulur tekilde hissedili
yor. Bilhassa neıriyat sahasındaki 
kalkınmayı tesblt eden rakamlar 
verebillr misiniz.? 

C - Son on sene içinde vilAyet· 
Ierimizde yeniden bir çok matba
alar açılmıştır. Viliyetlerde açı

lan yeni matbaalann sayısı 81 dir. 
Bugün Ankarada 21, vilayetlerde 
134, 1stanbulda 158 matbaa var
dır. Yurttaki matbaaların yekunu 
313 ü bulmuştur. 

-.---------------------------------------------------------
Yeni harflerin kabulünden son

ra gazetelerin adedi ve baskı sayı· 
sı da artmıştır. Bugün yurtta çı
kan mecmuaların sayısı 164 tür. 
Kitap ne§l"iyatı da günden gilne 
artmaktadır. 1934 te 1468 eser ba
sılmışken, 1935 te 1618, 1936 da 
1972, 1937 de 2223, 1938 de de 
2520 eser basılmıştır. 

• 
S - Türk neıriyat konıeresi 

münasebetiyle Ankarada açılan 

netriyat sergki ne vakit kapana· 
caktır! 

C - Sergi 1 Mayısta Ankara 
Sergievinde açılmış ve 12 Mayısa 
kadar ziyaretçilere açık bulundu
rulmuştur. 

• S - 3.5.939 tarihli Tan'ın bi
rinci sayfası iki muhtelif tertipte 
çıkmıştır. Bunun sebebi nedir? 

C - Bahsettiğiniz nüsha, Kral 
Zogonun lstanbula geldiğini haber 
verdiğimiz güne tesadüf erler. Tan, 
gece sabaha karşı saat 3.5 ta Is
tanbula gelen misafirlerin geliş re
simlerini o günkü nüshasına yetiş-

CEVAP 
tirmiş, vakit çok geç olduğu için, 
bir kısım nüshalar daha evvel ba
sılmış bulunduğundan bu resimden 
mahrum olarak çıkmıştır. Sebe
bi, budur. 

S - Muırdakl müsabakalara 
iştirak etmek üzere giden atl~tleri· 
miz vaktinde yetişebilecekler mi? 

C - Maales9f dün yapılan ilk 
müsabakalara iştira~ edememiş
lerdir. Bunu takip edecek olan mü
sabakalara gireceklerdir. 

Yatsı: 21.08 - lmsAk: 

- Hava Vaziyeti ___, 
Yel' JköJ meteoroloji ıstasyonundan 1.' 

nan malC\mata göre. yurtta hava d' 
11
, 

bt'\1gcleri ıle Akdeniz kıyılannda çok ~ 
;!1tlu ve Yt:r yer yağış~ cenup Anadol 

11
, 

ıle l':g~e bılutıu. dlğ"ı' bölgelerde \111' 
mfy, tle bulutlu ıı:eçmlşıt•. Rüz.gArlar d~ 
l.ıölgeıt-rd~ c:enubt lstı1.<: .. metten ıru~e ( 
ce ~iğer lJjlıelerde garo• lstikamettell 

0 

ta kuvvetti!' esmiştir. 

[l;Jn İst .. rıbulda hava aT bulutlu g~ 
ı·Qzgtlr Ct''1 Jptan ·aniyeı:it. 2 - S metre il~ 
la cwv:ışfü. Saat 14 te h:ıva tazytkı ı01 ~ 
mı lir ar td• Sühunet eı yük !?k 21.1 ve IJ 
dQ~lılc ıt.o sanUgrat o; ... rak kaydcdilıtı .... 
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leuGüNI 
Sulhün 
Galebesi 

Yazan: Ömer Rıza DOCRU L 

T ürkiyenin sulh cephesini sağ
lamlaması ile sulhün kazandı

fi dinç ve giirbiiz kuV\·et, sulhiin 
diişmanlannı o kadar derinden yıl

dırdı ve lıunların gözüönünde sulhiin 
galebesi fikrini ve azmini o kadar 
heybetle canlandırdı ki mağlühiye
tin acısmı tatanları bir takım he7.c
yanlar savurmaktan kendilerini ala
mamışlardır. 

TAN 

Ve Dahi 
Duralar 

3 

Yazan: B. FELEK 

- O, hoş geldin, hanidir göriin-
miiyordun? 

- İ im var. 
- Ne işi? 
- Pendik civarında bir plaj tut-

tum. Eşi dostu temiz kumda uzan
sınlar, yansınlar, oynasınlar diye 
çağıracağım. İçlerinde Alman, ital· 
yan, İspanyol gibi ahbaplar da \'ar. 

- Allah 'ersin, demek işini yo
hına koydun. Sulhün düşmanlarını bu hezeyan

lan savurmağa sevkeden amil, yal
nız Akdeniz emniyetinin kuvvet "ka
zanması, Balkan birliğinin yeniden 
sağlanması değildir, yakın ve orta 
şark diin~·asının da, sulh dü manı 
muhitlerin ihtirasına kar~ı kapan
mış olmasıdır. 

Yakın şark ve orta şark bir hayli 
zamandır, bu muhitlerin gizli, açık 
her vasıta ile yaptı]dan propagandu
lann muhatabı ve faaliyet sahnesi 
idi. Yine de öyledir. Bu propaganda
ya göre: 

YukarıJaki resimlerJe ıolJan itibaren lngiltere Erkanıharbiye 
Reiai Viscount Gort'u, Franıa Erkanıharbiye Reisi Gamelin'i, 

Almanya Ba,kumanJanı f.:eytel'i, ltalyan kumanJanlarınilan 
Marefal Bad~gliyo'yu görüyoraunuz.. 

- Eh. ne yapalım kardeşim. aşi

nalar içinde yiizmek istiyenlere ko
laylık olsun diye yaptım. Şimdi sen 
onu bırak ta beni dinle .. Şu geçende 
görü meğe geldiğim zaman, hani ba
na bir şeyler anlatmıştın, bir sulh 
cephesi kurulduğundan bahsetıniş-
tin. 

- Evet .• 

cŞark mllleUerl esaret içinde yaşa

maktadır. Halbuki bu ~anlı şerelli mil
leUer hQr ve mastakil yaşamağa, em
peryaUı;Uerln elinden kurtulmağa ıa

y.ıktırlar. Emperyalistlerse bu millet

leri mütemadiyen ezmekten başka bir 

gaye takip etmiyorlar. Bu milletler için 

bir tek kurtuluş çaresi vardır, o da bu 
propagandayı yapanlarla elbirliğl yap
ma.sı ve onlarla beraber emperyalistler 
aleyhinde çalışmasıdır.• 

Bu propagandanın kendini kabul 
ettirmek için müracaat ettiği en mü
him vasıta, koyu dostluk nikahıdır. 
Meseli bu şark milletlerinin çoğu A
raptır. Sulh düşmanlarına ait radyo
ların hepsi de arapça konuşuyor, A
rap musikisi çalıyor, hergün arapça 
havadis biiltenlerl veriyor, hergün 
•rapça konferanslar irad ediyor ve 
hu konferanslarda Arap medeniye
ti11den, Arap müfaheretinden, Arap 

Sonra hu §ar)[ milletlerinin çoğu 
lttüsliimandır. Bu sulh düşmanları 
tereddüt etmeden Müslüman görü
ııüyor. Meseli daha dün, sabık İrak 
ICrah Birinci Gazinin ölümünün kır
kıncı gününe müsadifti. Sulh düş
lltanlarına ait radyo istasyonlan ha
tinıler indirmekten, merhumun ha
Yatına dair konferanslar İradından, 
Arap milletinin kurtuluşu hesabına 
dualar etmekten çekinmediler. Fa
kat bu faaliyetler yalnız bir hıidise
Ye münhasır kalmamaktadır. Halis, 
lltuhlis Müslümanlann kendilerini, 
bayramlarını, kandillerini daha dii
Şiinnıeden, bu propaganda merkez
leri bunları bütiin İslam dünyasına 
hatırlatır, bugünlerin kıymetinden 
kudsiyetinden bahsederek en kovu' 
en nıiite&ssıp Müslümandan çok faz~ 
la lslamcı olarak kendilerini göster-

ıltıeğe en büyük ehemmiyeti verir
er. 

b İhtimal ki bunlara kapılanlar, 
Unlann halaskarlık süsüne alda

nanlar, bu sahte gösterişlere ve ynp
~acıklara kulak asanlar vardı. Fa

at enela hayat ve hürriyet hakkı-
~a hiirmet gösterilmesi lazım olan 
aheşlilerin bu halaskarlar elile esa

l'et ıincirlerini takmalan \'e binler-

ıte senelik hürriyetlerine veda etme
er· 

\'e 
1i daha sonra İspanya milletinin 

iSVEÇ 
Harbe Karşı 
Tedbir Alıyor 

Stokholm, 14 (A.A.) - Parlamen
to hükumetin aşağıdaki tck?iflcrile 
alakadar milli müdafaa m<!selelerini 
tasvip etmiştir. 

1 - Bahriyede fiili hizmetin 200 
den 340 güne çıkarılması, 

2 - Piyade alaylarında imdat müf 
rezeleri teşkili, 

3- Ihtiyatların 30 günlük bir ta
lim devresine tabi tutulması. 

4 - Hava müdafaası için hususi 
müfrezeler teşkili, 

5 - Ordu kadrolarının arttırılma-
Si. 

Daha şimdiden ta1im görmek üze
rı- 1935 sınıfını silfıh altına caı?ıran 
rnurumet gı:Iece.\. sene ı ~M t:ı ~:anıtını 
da çağırmak tasa.vvurundadır. 

1934 sınıfının da silah altına davet 
edilmesine karar verHmij ihtiyatlar
dan 7 sınıfın silah altına alınması ve 
askeri hizmet miiddetinin 17(; gün -
den 240 güne çıkarılmasına dair mu
hafazakarlar tarafından verilen tak
riri reddetmiştir. Bir nutuk söyliyen 
müdafaa nazırı Nilsson, Isveçe mün
:Cerit bir tecavüz vukubulacağını zan
netmediğini, fakat umumi bir ihti
laf zuhurunda ortaya çıkacak tehli
kelerin nazarı itibara alınması Iazım 
geldiğini beyan etmiştir. 

Bununla beraber umumi bir ihtilaf 
halinde Isveçin bitaraflıgınr muha
faza etmiye muvaffak olacağı ümit 
edilmektedir. 

Hükumet tevdi ettiği projelerde Ts
veçin bitaraflığını ihlal için yapılncnk 
teşebüslere mimi olacak müdnfrıa si

lahlarını çoğaltacak tedbirler alın
masını istihdaf ctmektr.dir. Isveçin 
bu sene silahlanmak için yaptığı m::ı~

raflar 350 milyon krona baliğ ol
maktadır. 

Geçen sene Isveçin silahlanma mas 

rafları 288 milyon raddesinde idi. 

Yunan Başvekili 
Bir Nutuk Söyledi 

• 

• 

• 
• 

HAD is ELER 1 N . iç y u z·u 
Milfınoda, Berlin ve Roma mih\•erinin askeri bir ittifak hali

ne kalbi için cereyan eden müzakerelerde konuşulanlar hak
kmda şu maliımat verilmektedir: 
Bitler evvela Danzig mesc lesinin halli liizumunda ısrar et
miştir. Mussolini ise biiti.in .\iman donanmasının Akdeniz' de 
cemedilmesini ve ilk hamlenin Akdcnizde yapılmasını istemiş
tir. Bu olmadığı takdirde A 1 manlar Danzig'e yürürken İtal
yanlar da Akdenizde harekete geçeceklerdir. Bunun iizerine 
Bitler, Trablusta bulunan General Brauşich'e derhal Komaya 
dönmesini emretmiştir. 

Hitler Danzig meselesi diğer meselelerden tecrit edildiği 
takdirJe bu meseleyi halleJebileceğine kaniJir. Akde
niz.Je harekete ba1landığı takdirde bir harbin önünü al
mak mümkün olmıyacağınJan korkmaktaJır. Halbuki 
Mu11olini acele etmekteJir. Çünkü /apanya, lngiltere
nin tazyiki altınJa, ltalyan askerlerini ergeç çıkaracak· 
hr. Bu takdirde ispanyadan iatilaJe mümkün olmıya
caktır. Sonra AkJenü: ilkbaharda bir deniz muharebe
sine Jaha müsaittir. ita/yan sanayii arhk harp imalatına 
.J ,... - .. ,,1,,..,iuP.rob hir hale szelmistir, tıG geçen hergün 
Jemokruilerin kuvvetini artırmaktadır. Onun için 
Muaaolini harbin derhal ba,lama.ı taraltarulır. 
Almanya, Danzig meHleaini halleJinciye katlar, Je
mokraailerin AkJeniule Jaima bir harp ihtimali karfı
sınJa me,gul eJilmelerile iktilayı münaıip görmüştür. 

Milanoda totaliter de\'lctle rce kabul edilen askeri p1an şu-
dur: 

Ayni zamanda şu üç cephe de harekete germek: 
l - Polonya cephesinde 
2 - Tuna cephesinde, 
3 - Akdenizde. 
Bunun i~in de Alman:n hu üç cephede daima harbe hazır 

kuv\'etler bulunduracaktır. 

------------------·------------------------------------------..J 

FiLiST~N 

İstiklCilinin 
Şartları 

lngiltere Mandadan ve 

Bazı Taahhütlerden 

VazgeçmiyeHazırlanıyor 
Kudüs, 14 (A.A.) - Filistin me

selesini halledecek olan "Beyaz ki

tap" ın 17 mayıs tarihinde neşredil
mesine intizar edilmektedir. 

SURİYE 

Kabinesi 
İstifa Etti 

Fransa Suriyenin istiklali 

Taahhüdüne Sadık 

Olduğunu Bildirdi 
Berut, 14 (A.A.) - Suriye Başve

kili Lukhari, Fransız Fevkalade Ko

miseri Puaux'nun geçenlerde Fran

sanın Suriye siyaseti hakkında ynp

AMERİKA 

Japonyayı 

Protesto Etti 
Şanking, 14 (A.A.) - Ccntral 

News ajansının bildirdiğine göre, 
mukabil taarruza geçen Çin kıtaları 
Hupe eyaletinin şimali garbisindeki 
Japon kıtalanna cenahtan hücum e
derek mühim zayiata düçar etmişler
dir. 

Çin genel kurmayının bir tebli
ğinde Hankovun garbında Han nehri 
geçidini müdafaa eden Çin kuvvetle
rinin şimalden Japonlar tarafındıın 
yapılan ihata hareketi karşısında mu 
hasara edilmek tehlikesine maruz 
bulunduklan haberi kati olarak tek
zip edilmektedir. 

Çin k u\..,,•etleri gerek Anhoei vila
yeti gerek Kiandlnin şimal rnıntaka
larmda muvaffakiyetler kazanmış
lardır. Buralarda Japon kıtaları ricat 
etmektedir. 

Sovyet mahfilleri bir Çin - Sovyet 
paktı hakkındnki Japon haberlerini 
hayal addetmektedirler. Bütün bu 
haberler arasında bir tek doğrus'!.1 

vardır ki o da Sianfu - Moskova ha
va hattının ihdası hakkındadır. 

Amer:ka konsolosunun Amerika 
Hariciye Nezaretine gönderdiği bir 
rapora göre, 11 mayıs gecesi 150 .Ta
pon askeri "Kulangsu'daki beynel
milel imtiyaz mıntakasına girmiş ve 
Amoy sulhü müdafaa komisyonu a
zasından birinin -katli bnhanesile bir 
çok kişileri tevkif etmiştir. 

Matbuat konferansı esnasında A
merika Hariciye Nazırı Hull. Şun

king, Smatov, Vingho, Fuşov şehir
lerinin bombardımanını Japonya 
hükumeti nezdinde protesto ettiğini 
bildirmiştir. Hull, bu protestonun 
sivil ahalinin bombardıman edilme
sini takbih eden Amerika hükıimeti
nin malum tarzı hareketine istinat 
ettiğini söylemi tir. Amerika sefir i 
Grev, henüz Japonya hükumetinin 
cevabını nezarete bildirmemiştir. 

----0>----
Franko Fransadan 

Borç istiyor 
Paris, 14 (A.A.) - Franko tara-

- Doğrusunu söyliyc~im mi, 
ben o lafa inanmamı tım. Gazeteci 
palavrasıdır, demiştim. Lakin sonra· 
dan sahi çıkmıya ha ladığını ben de 
sezmiye basladım. Nihayet islerlrı 

sağlandığını anlayınca plajı tuttum 
Şimdi onunla uğraşıyorum. 

- Ala .. Sen arada bir benim sö• 
ziimü dinlersen ziyan etmezsin. 

- Neye dair? 
- Ney~ dair olursa olsun. Me!iela 

şu tuttuğun plajı bir daha setcre 
Çamlıca tepesinde tut. 

- Oynatıyorsun galiba. 
- Ciddi söyliiyorum. 
- Yahu, Çamlıca tepesinde plaj 

olur mu? Sen deli misin? 
- Hah.. İşte beklediğim falsoyu 

yaptın? 

- Ne falsosu bre kuzum? Çamlı
ca tepesinde plajdan dem vuruyor
sun! 

- Evet. Çamlıca tepesinde plaj
dan dem \'uruyoruın. Eğer işinin yo
lunda gitmesini, kimsenin sana dcr
taktl olmamaSlnı, hulasa şair gibi 
sen de: 

Ne sen· bir kfmsec3ı.>n incin, 
Ne send~ klm!e fn. fnsln ... 

Demek istiyorsan böyle uluorta 
"Çamlıca tepesinde plaj olmaz,, di
ye, bayram topu gibi gürleme. Böyle 
giimbiir giimbiir ses vermek davula 
yakı ır. O da pek makbul ve bahti
yar eşyadan değildir. Karnına kar
nına \'erirler tokmağı .. Günün birin
de patlar, ne sesi kalır, ne sadasr .. 

- Uzatma da, lifi tatlıya bağla. 
- Bağlıyauğım. Şimdi, birisi Ra-

na böyle benim gibi ha tan yukarı 

bir H'if et e, sen hiç irkilmeden "ola
bilir efendim, bir kere tetkik edeyim,, 
diye('eksin. Son zamanda kesfedllen 
muvaffakıyet iksirinin adına "evet,. 
di~·orlar. 

Her şeyden C\'\'e) "Hayır", "Qla
maz,. gibi sözleri göriişme listesin
den kov. 

Sen hiç Mahnmtpaşada alış veriş 
etmedin mi? Bir diikkana girip te 
bir şey iste en, "yok., demezler, so
rarlar. "Ne renk istiyorsunuz?,, 

"Fıstıki., dedin mi, "o renk kalma
dı. gelcek: ' 'ar,, derler. Hatta bir 
kunduracıya girip balık yumurtası 
sorsan "iyi malimiz vardı. tükendi., 
ceyabınt verir. ''Yok!,, demez. 

Sen de hayatı, Mahmutpasadaki 
tezgahtarlardan öğren . Bugiiniin 
muynffakıyet sırrı budur. 

- Verdiğin derse teşekkür ede
rim . 

- Amma, tut bu söziimil. 

le• 5Panya yurdunun yine bu halis
~ arların kanlı müdahalelerile peı-i
.. ~n olrnası, daha sonra Çek milleti
•.ın • t'k 
lliha 15 1• lalinden mahrum edilmesi, 
1 Yet mert ve nec:lp bir millet o
a~n Arnavutların bir gün icinde ayni 
t •hete uğramaları, bütün- o propa-

Atina, 14 (A.A.) - Başvekil !\Ie
taksas, Yunanistana yaptığı mühim 
hizmetlerden dolayı kendisini fahri 
başkan ilan eden mütekait .abitler 
b'irliğinin konseyim kabul ederek bir 
nutuk söylemiştir. 

İngilterenin ittihaz etmiş olduğu 
karar intikali ve muvakkat mahiyet

te iki devreyi ihtiva etmektedir. Beş 

seneden ibaret olan birinci devrede 

İngiltı>re hükumeti, Filistinde milli 

bir Yahudi yurdu tesis etmek husu

sundaki taahhütlerinden teberri et

miş olacak ve Milletler Cemiyetin

den uhdesindeki mandadan kendisi

ni ibra etmesini rica edecektir. Hü

kumet devairinin işleri İngiliz direk

törlerin yardımile Filistin memurla

rı tarafından görülecek, devlete ait 

işler fevkalade komisere ait olacak-

tığı beyanatın Suriye hükumetinin fmdan istenen istikraz me!>elesine te-
- Tutarım, tutarım . Yalnız sen 

bana şu son, Türk - f ngiliz anlaş
masını di) i\ er bakayım. 

andaları birer birer baltaladı. 
ile lıi!hassa '.I'ürkiyenin sulh cephesi
ltı ~ırerek hu cepheyi kuvvetlendir
sa~sı ise hu propagandalara ve bu 
t te faalivetlere en kati darbeyi 
y:;~il etmi~tir. Çünkü bunca faaİi
ş ere sahne olan yakm ve orta 
d~rk rnilletleri, Türkiye ile beraber
h r.

1
.\'e Türkiyenin kararını. en isa-

et 1 v A 

l' k e en kati karar ve yegane ha-
c et diisturu olarak karşıhyacaktır. 

htı~ark dünyası iizerinde nice nice 
letta.lar kurarak bir gün şark mil
el erıne ait her şeyi ve her serveti 
Ya~ geçirnıeyj umanların hiitiin rü
ltı arı \'e hulyaları bir anda yıkıl
haıks "kb~lıınuyor. Şark milletleri ise, 

1 1 h"' • 
dQ.ıı:. urrıyet \'e hakiki istiklale 

,.ru y- ·· uruyecekler ve Türkiye ılbl 

Başvekil nutkund.:l ezcümle demiş
tir ki: 

"Vazifem mütcaddittir ve bunların 
en mühimlerinden biri de memıeket 
silahlı kuvvetlerinin tensikı ve mil
lete askeri kabiliyetlerinin iadesidir. 
Bu vazifeyi başaracağımdan ve bu 
suretle bu memleketin ve 4 ağustos 
eserini müsaraatle karsılıyar:ık Yu
nanistanı medeni v::ızifesine layık bir 
hale getirmek için bütün fedakarhk
lara muvafakat etmiş olan sakinleri
nin aydınlanacağından emin olunuz." 

ancak sulhe ve medeniyete hizmet e
deceklerdir. 

Türki~ enin sulhii takviye etme
~inden hissolunan gayzın ıniihim bir 
sebebi de, şarkta sulhün bu 2alebe
vi kazanmasıdır. 

programına uymadığını söyliyere!< 

Reisicümhura kabinenin istifasını 

vermiştir. 

Reisicümhur, Fransız Fevkaliıde 

komiserinin Şama muvasalatına ve 

bazı tasrihatta bulunmasına intiza

ren kabinenin iş başında kalmasını 

rica etmiştir. 

Fevkalade Komiser Puaux. Fr:m
sız hükumetinin dost ve müttefik 
Suri~eyi istiklaline kavuşturmak hu 
suesundaki tahhüdüne sadık bulun
duğunu söylemiş ve fakat memleke
tin müdafaasını temin için Fransız 

tır. · kuvvetlerinin Suriyede kalmaları lii 
. "Beyaz kitap" ilk devrede Filis- zumunu ehemmiyetle kaydeylemiş
tıne 7000 Yahudinin gireceğini der- tir. 
piş etmektedir. Bu miktara Filistın Suriye makamatı vilayet idarele. 
mUlteciler meselesine yardım sıfati- rinin rejimi ve dahili asayişin Fran
le kab~l edeceği 25 bin kişiyi ilave Isız ordusu tarafından temini husus-
etmek ıcap eder. lannda tavzihat beklemektedir. 

mas eden De Kerillis 
l Epok gazete-

sinde diyor ki: 

Totaliter devletlerle münasebetle
rini tamamen kesmediği takdirde İs-

panyaya bir santim bile vermemek 

lazımdır İspanyanın halihazırdaki 

bütün ekonomisi Almanya ile takas 

üzerine dayanmaktadır. İspanyanın 

eline döviz geçtiği zaman bu takas 

sistemi nihayet bulacak ve İspanyol
ların eline geçecek olan dövizleri Al

manlar alacaklardır. Buna binaen, 

Frankoya bugünkü vaziyette para 

vermek yalnız bize en vahim endi

şeler veren bir memleketi takviye 

etmek değil, ayni zamanda Alman 

harp hazinesine yabancı döviz ver

mek olur. 

- Ne diye.} im babalık. Ben onu 
:;ana bir buçuk ay eV\ el demedim 
miydi? 

- Hakkın var. Yani hu sefer di
yeceğim yok. Yalnız biraz taf:silnt 
verir misin?. 

- Ba ... kn~ınrn malını sana nasıl 
vereyim, a~ol? Yalnız u kadar söy
Jiyeyim: Şiındil·e kadcır '\'aptığımız 
en i)i dostluk mu&hcdcsini en mü
kemmel artlar içiml~ apıyoruz, sen 
ona hak. 

- Ya beriki taraf ne alemde? 
- Beriki taraf nıı? Ve dahi dura-

la .. Ama, ~imdi ana aklıma gelen 
bir sc ·i anlatavım: Bizim rahmetli 
peder, Diynrbakırda buhınmu tu. O, 
anlatırdı. Malum a, Di ·arbakırda 
çok meshttr akrep çıkar. Orada ak
rebin etrafına ate5 dikerlermi Ze-

(Lıitfen c:ayfayı çe\'frinız) 
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baba ile oğulun ölümü, bir köylü- olen b~f ttırl@yı şyrmek meselesin- Pal111 Uzqnlqtv 
nün de •i•f yaralanmulyle nette.- don klYl•)'a tutupuW-r, ulift kar- TDrklye Radyosu Ankara Radyoım 
lonen btr clnay•t lflqllmlftir Tıl- d9f1 ta~ v 1ft lorl H UlJ ve ,-U"ldye RadyfMltfftaye11 Pest,ıan 
aillt ıud\P': •. ç • ' 

1 Pasarteıl, 15. 5. 1939 
Halil Ylkılı ve oQlu Cavit Yakalı, otlu Cavtdl öldunnüflerctlr. Bu ftra-

T alı•im m•Yf/•ınııt hıti11W oal791İl• giriıtliıa 

Taksim Meydanı 
Meydanın BugUnkü Vaziyetinde Eıııh Bir T adil8t Y ap4m1zıak 

Bile Seyrüsefer Bakımından Olsun. Birtakım lılahat Yapmalıyız. 

s on zamanlardaki beledi.. mtye lilıum kalmadan Abide ya. 
ye icraatını ve fa•liyeti- nında her türlü merasim ve içtima. 

metheden bir yazımın sonun- lar yapılabilirdi. Meraılm• iıtlrak 
da, bununla beraber Taksim etmlyen halk t• abideden uzak g .. 

d d bel di k 1 çen tramvay ve diğer vesaitlo iı-
mey anın a e yeye a e- lerln• güçlerin• gidebilirlerdi. 
min sivri UCU ile &österiJebi· Abide etrafındaki büyilk ve a-
lecek cihetler de vardır ... ,, d('- ğaçlık ye~il sahayı kaldırırken bu-
miştim. nun bir kısmını yan tretuvarlara 

Dtıniftim ama sivri uoun zan- ilAve ettiğim için tretuvar hem r-
nettiğim gibi kolayca batmadıjını nifllyor, hem gtizelleııyor. n~ 

buaün bu 1atırları yaurkan h11- lecUyeniJı ıimdi ıu h11iııılori bow 
seı.!iyorum. Şimdi telediyeyt ten· yynca yaptırmakta oldQju çictkli 
kit edebilmek oldukça çetin bir saha ve havuzlar klsmnıın ıeni~li-
iıe bonıiyor. İki ihtimal k6lrfısın- T akıim mcydıunndtı ıu ği bu dediğim 1ekilde bir mahzur 
da bulunuyorsunuz: teşkil etmek ş\SyJe dursun. bilakis 

l - Yaıdıiuuı moaele ~•t•11 /aıun.leri 6o)'IUICf9 bu genJı trotuvara daha yakııık a-
Jtalledilmek üzerodir, a~ılan henJelıler Jırdı. 

2 - v .......... , ................... ,,... .... --.-~--_,,,.-..,_...___ Du ••lııdi-d• '-•--iAqfl.kl kah. 
celbeder c:tmeı, hiç danlmıdan ruzdur. Nakliye vasıtal!lrı tehlike- velertn önünden gçç n trefuvar aa 
ve gticeamdeen belediye • ya- sinden masun olan meydanın or- ağaçlandırılabiiirdi ve d11ha iyl hir 
pılabllff•k hlr 1! he - clerhal ta kıımı da hem günet! maruzdur, bine yapılıncıya kadar buııünlcü 
yapıyor. &Bıil• buı imana hem yeşillik ve çiçeklik olarak da- dükkAncı~ların çirkınli~i :rpijmkün 
.. bet.dlyeye catıaak" fııaatını raltılmııtır. Bu ıebeplerdon dola- mertebe örtUlmilş bulunurdu . 
.ermiyor. yı halle anca1' bu duvar boyunca • 
Vakıa ıu hızineıinln tepeılnde gidon ve buıüne kaıtar dlprlorlne 8 elki tldımıyorum ema. Q~na 

Mli yulcırıya doiru uzatılft\11 sün.. niabotle daha genifC}e bulunmuı ~ yukarıda tasvir ettiğim şe-
*'1}er "kllnde bir takım pulı d.. lan tretuvan teralh ıdıyor. Bura· ki: Taksim meydanındaki lhtiyJÇ• 
~ltr, boy1t•ıı tllhta parçaları, tel· da goılyor, dW'uyor, meydanı ıey- lrıra daha uygun gibi görünüyor 
Itri tölçülmüı ve al'tık kullınılmı- rediyor. Bu tretuvar halle için hem Ben ye5illik çiçek ve ağaç düşma-
yaıı telgraf fincanları, daha ilerde ıecııt, hım toplJnma yırt idi. Şim- nt değilim Bilakis. Fakat bunları 
ıjaçtarı, ejri bülrü bir telıraf dl.. di bunu dırlavtırınc" halkın tre. n·eydımı tıkıyacak tekilde Qrtada 
nji ıibi kuturlar ıöu çarpıyor. tuvardan apjı in.rek nakliye va• değil meyt.ianın etrafında görmeği 
Yüksekçe bir yerden balnlıııca dam ııtılan yoluna dö'külrntkton boıka teıcih ediyorum. 
üıerinde blr ço'-' su borulan arı- çufti yoktur, Benim hu aykan rBrUı ve &IU-
amda yana yatmı, bir bekvi kulü· y ukarda ıaydtjl!ll •el)tlp ve şünUıibJıd•" dttla)'• ne bundan 
besi bile görülür. mahlurlard•n dolayı ben, evvelki vt ae dt bucUnkü bele-

J'akat haılne duvarlal'fftcla ya- bu Mfer T,aktim mtydanınln öte- diye idarel~rinln ve ne de pro-
pılmakta olan bir takım tamirat w denberi flkrimi iıgal td•n ıelde ya. je ıahiplerinüt b""• atteenmi-
tesisat bitince bu ufa'< tefek ku· kın bir h•le gatirlleotlttni ıanne- yeeelderbll Umit ederim. 
surlenn düzeltilemiyocegini ıddia diyordum. Fikrimi tuh etrneden 
edemeyiz. Hatta bu tcmiıleme vt evvel mtydJnın bucünkii halt ile Bhenl Taksim meydanının bqgün-
-"ıelleı:•lrme hamle.,;nln k"'-ı t•- · ·1 i · · d kü a ini mahz\lrlıı d• göriiyo-... •• .... .... ...- jö~önüne getırı meıı nı ~ıca • e- B k h i 
raftaki iki katlı kall\'E'!)er cepi·htsi· rlm: • rum. af • içb " tadillt yapa-
ne bUe teı:mil edilpeeavini ummak IT'azsak b!le, seyrusefer bakımın-

• RilyOJc 1thlr mt1cianlanna nlıbttle .ı Is 1 h t 1 Fit. ...,;,.dı'r, "an o un ıs a a y~prna ıyız. ". 
_... Taksim icln, ııtv-Yo icl kJdar bir şer• 

Hayır, 5imdiki bel~diye lda- diyenler de vıu-. Clcldtn de ufaktır, Bµ r'mee, bu lbımdır. Ve para ıar 
reıini no böyle ufak teftık ur .. k meydanın yarısından fazlasını or- febpeden yapılma~ı m\i:rpkürıdür. 

qlerle ve ne d.- ıüratli icraat ba· tasındaki yeşil salta tetkil ediyor. Bu 6u ıılahat neti.181inde hem halk 
'"·- d t t.'t ı-ı.· l s1tha lclnde blreok •l•clar ve yttkNk.. h"m nakliye vasıtaları kazançlı 
""""m an en,.ı •ı"'anı ktı mamış 1ı ı abideyi Hin bir takım tramvay ve 
mb'd' Ol l f'k' d'' ·· r"k11rdı Mürur ve uburu intizam a• 1 ır. sa O i~ l ır ve U§Unce 'ıimba direkleri var, Zaten küçük olan 
bakımından ınünaka~ edilebilir: Abid• bütU" bu kat.bıılık ır111nd• bUs- al:;pa ~lmınca JTlctydan daha bü-

Meı;el~ ben, belediyenin, av ha- bu1ün kilçülüyor. .,\ık te ~(>zUkürdü. Maalesef bunu 
zineleri boyunca tefrik edilen ye. Ve yiqo bunun içlndlr ki, Abideye çe- ne yazı ile ve ne de kroki ile is-

ill k · ı. ~ı. i d 'b' d lPr:k koymak gibi en ufak merasim sı- bBt etmek milmktın değildir. Bu 
ş' İ ve Ç•Çe• S'"ı8SI çın ~ ır e t'alıınnda bil(' ıneydandalti mürur ve ıl-
havuz yaptırmaktp QlduğllJlU haber bnnı kesmek trap ediyor. Mühimce me- C!ihetl icra kuvvetini haiz alAka-
aldım. I<tızılon hendekler, döıenen rf'•ım ve içtimalar aıımımlannda iat ""'lifi bıralcı.lun. 
borular bu projeııln icabı QJan tesı- yollar halk kütlelerinı almadığı için çok 
sattır. lıwt>l.- hal)l YMll aaftaya tecavüs etmek 

V, Birıon 

Bu tesisat bitince elb'ette 8fizel k:ılıyor. 
olacaktır. Olacaktır ama buradaki Şimdi de, ~~ıün1'üniin htı.me~, ~LÜM HABIRLERI 
7aya kaldırımın (tretuvarın) dar- hemen ınakuıu olan fU fekli -du· \ıl 

orkenden taralalanm -.urm@C- ıtt- da blr köylü de ajır aul'9Ue y11ra\fuı-
mltlerctlr. 8ir ınüddet aonra. tarla mtftır. . 
kom11.1lın alan 8-Uh, Kıhram~m. A- HAdlae mahalUn" .ı•l•n jandaı ma-
rU, Halim Niıa~oı i1mlnde dört kar-:- laf, kıtUltri tutmuflanlır. 

Bir Otomobil 
Devrlldl 

Bir Kiti 
Kııi de 

Öldü, iki 

lımlt Bel dly 
s simi y nll ndl 

1 Bu Münıııbetle 200 
Kiıilik Bir Ziyıf et Verildi 

Orhaneli (TAN) - Harmancık na- İzmit (TAN Mı.ıhı-birinden) - tz-
hiyeainin .8ap1an krom madeninde mitte ihtllıafh alan belediye 1eÇimi 
:rnadtn na){Uyıtı YIPIJ\ Uunall Ki.. Ytfliltnıpiş v' 4lfki beltdi.vt rellt bQ
mile ait otomobilin ~oför muavinı tün halkın arzıısu ve 1ttifakile tekrar 
Cemal, arkadaşı Mehmede direksi- belediye reisliğine seçilmiştir. 

yon öğretmek ı,tenııı. t"ıt nmpi- Bu münat•~tle beJtdtye azalan 
da vltea kurtuhmcı otc»tllobil geriye Vali ve P.ırti Başkanı Ziya Tekeli 
kaçarak devrilmiştir. İçindeki ame- şerefine Bded\ye bahçesınde 200 ki
ltdtn Kütt köylij ömv otlu o.ma" şll\k bir ~ay ılyafetı vermitlm:Ur. 
ölmü1. iki dlolt dt AÜlt ıurette ya- 2iyafettP.n sonra bir denb gealsi 
rt\tuı"nıtııı. _ ... yapılarak dağılınmışur. 

- oıO Si iW 

iki Mct+oslklet 

Sıtma MUcadeleıl 

..... _, 
lz111irde Karııık ve 
Kanlı lir Kavı• 

ve burasını çığnemek ınecburinUqd~ ~ 

laştığı, halkı tsti;ıp edemedl~i de şününüz: •••••••••••• 

Manisa (TAN) - Yurdumuzun 
muhtelif yerlerinde faalfyette bulu
nan sıtma ınilcedele t8f9kküllerine 
ınhhat ınemuN ycıtiıtirmık tl291'C! 
Sıhhat Vtlkileti 1enrimiıdo bir kunı 

görülecektir. Bilhasu gü:ı:el hava- Abidenin tam dibinde yeşllllk ~ Q 
larda, tatil ve pazar günleri ya- ve 9i9eklikten bttllı dile:r büt\in V L M açm~ üıeredir, 

yalann tretuvardan taşarak yola, ye§il saha, pamnakhk, aa~vıar ve 
nakliye vasıtaları arasına dökül- o koskoca tramvay direkleri, hep-
düjü göze çarpacaktır. el ortadan kalkmııtır. Ablda yeşil 

Su hazineleri duvan boyuncll gl- ve 9i9tkli bir te~llc üzerinde yal· 

l2.IG llrOIJ'am ıua Nrlr mlWIJ (1'1 ) 
ıa MemıM~• .. ,, _, • .,, •••"• " nw• -
QfO\gll l\attr\tri, 13,\~ - H Mlm~ (ıen
fonl~ ıılAklar). 

18,30 Program. 18.35 Milzik (Opera hıık 
kında - Ce\•det Memduh tarahndan k o
nu.mı Nldula Miaall•.) il Konuttn:ı 
(Doktorun saati) 19,15 Turk m\laiii (Halk 
musikisi) H;\lk tilrl(illeri ve oyyn hava
lan, 18 Memleket aaat ay·,n . .a1ans ve nıe
teoroleJI hawlerl. H.11 'rü•lı: mllalil 
(K~lt "'°""'"') lq" ed•• Mtıftt Ce
mU An1'arı Rad,a 1'üm• lt~U. il Ko-
1'\Uşma. 21,l:i l:sham, tAhvUAt, kJrnbiJO -
nukut ve zlr~at bor~ı (fiyat), ı\,25 Ne
teU pllklar - a. IUO Polklor (Halil Be-
41 Yönetk-... t.rafnwlaa) 11.41 Yttatııı (O
da müziği - Beethoven ._ 1'rk\ .t bfmol 
trıaj&r> Piyano - Ulv\ Cepıal Erk\n. JCe
man - Necdet ftemzt Atak Vlyolorıael
Jlldlp a....t. n.ıe lılüaUı: (lıleledt -- l'1) 

U,11 M\Wk <KUcQk QPk•tı'll W. ?ıfto'P 
t\flnn> ı - Oiw..ts - Calur "'1fi"'ı Vt
nna şarlcısı 2 - GltSlmfl' _. ~\Mh 1e

lAmı: Fantezi, 3 - Künneke - Le(U Ha
milton Operetinden Potpuri, 4 - IClln
n•wt - Mıvt .ıa&aeıt htımllrtlfl' opere
t.it\d• Mırı\M\ '\AAl, 6,.. lltU8" - Ko 
pelya paleştrn.ten ~'iç cl~nşı ...- Vıll 23 
Son ajans haberleri ve yarıqıçt proıram. 
28.18 Müdk (Cazband - Pl.). 
ı aı sa w xm z- Jtsaız zw sa 

Km Kat1r111•ll 
.......... ÖltlUrllclll 

elen tretuvar yalnız bir geçit de- mı bafU\& kılmıt bulunuyor. Bu 
ğildir. Bunun eşi olan ve karşıld tepeciği yol sevlyeşine bir satln 
iki katlı kahveler ve dllkkAnlar &- mail Ue dettl, her biri bir kaç met

Süvari Albayı Rıza Ulgenalp eşi 
merhum eeyh Bay Abdillfilkdmn 
"111 Bayan Atike dün rahmeti rah· 
manı kavutmuıtur. Cenazeıt bugün 
öil• nalllunıı mütNkıp Tetvildy• 
aamUnctnı kaldıl'llaralmdaa bu ha .. 
ıdn merasime akraba ve dostları da 
vct olunur. 

Kursta 22 mayısta derslere başla
nılacak, kursa eski rüştiye mezunla
rlyle ortamektep memnlan alına

caklar. tmtihındı muvaffak olanlar I 
yetm~f lire üontUQ ptmı m°"Jdet.
şi sıhhat memqru tavin ol!lnıçıklar-1 
dır. EEE~fM:l~mma!Bmmı 

l•MIT '"ONU ON HÇJıtJ töıı.i 
RI - Mllll lieflrı ıeao den ıaaı IJ1"1Jn 
sonunı "ıdar ft6tıecmcı.rı nuıı&klar.,•n ,,e 
matbuattakl 1azılll)'ln<ıan seçt}miıı paJ'(' " 
lar, Cemal Kutay tarafından bir klıt'P h~" 

hlrll böcek, bir oraya baıvurur, bir 
8teye bai•1Unn, dHrt tarafmm 11._pa
b oldutun11 g8rilnce lı.uyruta ile kar
nım deşerınlş. l'uhaf detti mi! Bay
.. güle gille .. Simdi belıim lflm vaY, 
aeain ele 'aktln,. hdmlı bir aracla e
•911leylz artık .. 

re genişliğinde iki üç ba.ıwnakla 
tndirtnlz. Tramvay yolunu da iki 
taraftalıl J•Y• kaldırnnları yani 
trttuvarlar btıa .. na ıatürünüz. 

17 Mayıt ~· ek .. ıuı TURAN TiyatroMID~ Unde nC!fl'oıunmuttur· 
Refahlyode llkmek.._p San'atk~r MÜNiR NURETTiN TORK ~AN~KKALI - M· ŞevkJ Y• 

Bö;ylec:o meydan da, abide d• 
ortaya çıkrıııf ve biraz dahıı hey
bet kazanmış olmaz mı? Meydqn
dakl nakliye vwtalan geçt$fni kes-

•• 1111 man, Cihan harbinde lfUrak etti.ti çana"" 
Efıinçan (T Af() - ~fahift!Qe -·•• •utt•Nlııeltrilll .e 1ııta ttupı.nıt " 

bet sııııfh bir ilktnektep bm~ı in11- ve arkatl.,lan Okuy11cu lurh•11 l•ı Yd111•• "'""" Mfall•'"" ~ı· tdu.- "'"-'• ..--;, 
ın, sekiı bin lireye müteahhide ff9 için verilecek lftii...,.,.,. itdrik edecektir. nuıw. lu ...,, rt1imltr" Mri"'11111 

rtlmiştlr. --------------·-----------• süslüdür. 
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Mlllctlcrarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mOddct sıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adres dcğietinnek 25 kuruştur. 

Cevap fcln mektuplara 10 kuruşluk 
pul itrıvesl lftzımdır. 

iz Kimseye 
Tecavüz 
Niyetinde Değiliz 

B erlin . Roma mihveri birdenbi
re §<lŞkına dônilü. Onlar kuv

vete dayrınarnk harp etmeksizin bü
tün istediklerini elde edeceklerine ve 

dünya üzerinde biiyiik bir hegemon
ya kurabileceklerine inanmışlardı. 
Birkaç kolay muvaffakiyet onları 
sarhoş ctnıcğe kafi gelmişti 

Fakat Çekoslovakyanın işgaline 

kadar takayt bir seyirci gibi 
duran demokrasiler, totaliter dev· 
Jetlerin dünyadti kuvveti hakim kıl
mak istediklerini tecrübe ile anla
ymca, harekete geçtiler. İstilanın ve 
taarruzun ;;nüne geçmek için, derhal 
taarruza maruz komşu devletlerin 
hudutlannı garanti nltma aldılar ve 
bir taraftan da bir sulh cephesi kur
mağa teşchbii ettiler. 

o vnkH 1otnliter de\•letlerde tellş 

başladı. "Etrafımı7da bir ihata zin
ciri çeviriyor, ve bizi imha etmek 

istiyor." diye feryadı bastılar. Çiln

kii demokrasilerin kımıldaması bile 

ilk anda tnıırru7U durdurmaia ka!i 

gelmişti. R.omnuyavı istila planları 
suya düşth. Dnnzıg ve koridoru al

nmk ic:.Uı y,anıl:ın tı>J\ditler ııetice 
· rmedı •. .aımany ınlaha s nlar k 

davasını kıızanma~n da te~ebblis et

medi. 

Demokrnc:iler sı•'h cephesini tah

kimde devam cdiyrJrlardı. Bu teşeb

biisiin ııctkcsi olarak nihayet Türki

ye ile İngiltere arasında Akdenizde

ki emni~·etı koruııuık için bir ittifak 
aktedilcli. 

Bu haber, Bertin \'f? Romayı biitiin 

hiitiin telfısa dU iırrlU. Bu ittifakın 

sulhii muhnfaza ve Akdeniz cmniyc· 

tini korum1'k mal-.: adile.: yapıldığı i

lan cdlidiği halde, Tofolitcr devletler 
hu anlaşmanın te<"avilzi bir mnk:.at 
takip cttiğjni idöinya kalktılar. Bu 
iddia, denwkrns!lcrin totaliter de•
letler ctrnhndrı bir çevirme harekt>ti 
Ynptıklnrr 'ddi.ısı kadar. güliinçtiir. 

Biz kimo;cye tecnvfrz niyetinde de
ğiliz. Bi7. ı:ndecr. hudnllarımızın em
niyet altınc!a huhmın~Mnı istiyoruz. 
Ve biz A kdcniz emniyetini temin i
çin İngilizlerle llnlaşnken, bunun 
Yalnız Akt?enizde değil. Balkanlarda 
dahi biitüıı diinyada sulhe hizmet e
den bir fmıil olduğuua kani bulunu
Yoruz. 

Totaliter devll•flerhı iddiası, ça
buk hırsız ev snhibini ba!ıtırır, ıne.;c. 
linin bir iC:ıdesiclir. 
Arnavutluğu biz mi işgal ettik? 
İtnlynn sahilleri yıuıındaki Ada

larda biz mi tahkimat yapıyoruz? 
Balkanlnrdo lıir h<'~emonya kur-

111nk iddfasını güden Tfükiye midir? 
İtalya her vak1t <'.,ki Roma imp:ı· 

l'atorluğuna kurm.1k htediğinl ilnn 
ctınekte Jevam efmemış midir? 

l>nhn tlün Mussoliııi irad etti !i 
rıutukta: ''BizJm prcnsıbiıniz Jlerl<1-
111ck, kurmak ve ~::ırbctmektir." 
dc111emiş, ,.e H:ılJl"~ic;;f3111n Arnavut
luğun işgalini de birer misal olarak 
2:İkrctıncnıi midir? 

nu istila ve horp sı~s'jeti nereye 
kndar ve ne vakte kmhır devam ede
cektir, bilt1'1iyoruı.. JMylc bir vazl~·rt 
krırştsında bir miJJt'tin hudutlarını 
Ve hayat: menf ::ıatlcnni korumak ve 
ernııiyet ııltına almak iı;;tcmesi kadar 
tabii bir §ey olqmaz. 

llakikatlt.•r atlık biitfü.1 çıplaklığı 
ile anla~ılmı~t•ı Kimin hıırp, kiınin 
sulh istediği, kimin miHttavlz, ki
lllin suH1cli olJtıi!'l meydandadır. 
Bunun iizcrinde Jwuuşınak bile zait
tir. 

TAN 

TÜRK • INGIL.IZ ANL.AŞMASI KARŞISINDA AKDENiZ EMNiYETi : 

FRANSA 

FAS 

600 f<m. 

Akıl iz emniyetini kurmak için Türkiye ile İngiltere arasmda aktedilen anla mB, şUmullü lıir sahayı ntakadar etmesi bak1mmd:ın çok chem-
en miyctlidir. Yukarki haritadn, Akdenizln sevkülcey~i ehemmiyeti haiz. geçitleri topnrlaklar l~ine nlınmı tır. 

.. 

T ARiHTEN Y APR,.AKLAR 
. . . . . . . ~ . . 

~ . - . 

Tarihte lngiltere -

I• ngiltere büyük bir impa
ratorluk kurmak yolu

na girmek üzere bulunduğu 
yıllarda Osmanlı İmparator
lugu da -sagını soıunu ve 
belki yarı cihanı yıldıran za
hiri bir haşmet içinde- in
hitat ve tereddi devrine gi
riyordu. O sırada İngilizle
rin hükümdarı büyük Eliza
betti, Osmanlıların hüküm
darı Üçüncü Sultan Murattı. 
Elizabet, kendi milletini asır
larca sürecek ilerleme, ge

nişleme ve zenginleme ham
lelerine hazırlıyordu. İspan
ya Kralı İkinci Filibin "ye
nilmez donanması,• heni.\~ 

Manşın dalgalarına mağlup 

olmamış ve İspanyollar deniz 
hakimiyetini İngilizlere he
nüz devretmemiş bulunma
sına rağmen o iki millet ve 
devlet arasında yaman bir 
rekabet hüküm sürüyordu. 

Bu rekabet, İngiliz devlet a
damlarını daima uyanık bulundu
ruyor ve İspanyanın Avrupadn ta
kip etmek istediği siyaseti -her 
devlet merkezinde- baltalamak 
için onları faaliyete sevkediyordu. 
İşte böyle bir sırada Londra, tica
ri menfaatler elde etmek ve ayni 
zamanda Türklerin dostluğunu ka
zanmak için Madrit hükumeti tara
fından teşebbüslere girişildiğini 
haber aldı. İkinci Filip namına 

Don Marten adlı biri Sad
razam S o k u 1 1 l u Mehmet 
Paşaya müracaat ederek haşmet
meap İspanya Kralının elçisi ola
rak İstanbula göndermek istediği 
Milanlı Don Marigilyano için yol 
ruhsatnamesi talebinde bulundu. 
(Mar: 1577) 

Osmanlı Imparatorluğunu in
hitat çukuruna hızl,.a düş

mekten korumak için azami kiya
set, azami feraset gösteren Sokul
lu Mehmet Paşa bu talebi is'af et
mekle beraber Don Marlgilyano
nun İstanbula geldikten sonra yap 
tığı teklifleri tetkike bile tenezzül 
etmedi, İkinci Filibin ümitlerini 
suya· düşürdü. 

İşte Londra hükumeti bu vazi
yette harekete geçti, ticaret mak-

Yazan: 
M. Turhan TAN 

sadiyle İstanbula gelmiş, daha 
doğrusu gönderilmiş olan Vilyam 
Harebona, Edvar Elbon, Rişar Sta
pey adlı üç İngiliz, Kraliçe Eliza
betin Türkiye ile dostluk tesisini 
arzu ettiğini ve kendisine padişah 
tarafından bir mektup gönderilir
se onun hemen cevap vereceğini 
Sadrazama söylemek vazifesini 
yükledi. Tacir durumundaki bu 
İngilizler o vazifeyi yaptılar, rn
kullu ile görüştüler, Kraliçeye se
lamlar, saygılar ihtiva eden bir 
mektup yazdınp Londraya götür
düler: (Mart: 15799). 

O zamana kadar İstanbulla Lon
dra arasında siyasi bir temas vu
kun gelmemişti, Sokullu, Lehistan 
tacı ile -0.:-omanlıları kızdıracak 
şekilde- meşgul olan Fransaya 
verilmiş imtiyazlardan İngiltere
yi de müstefit etmek suretiyle ö
calmak ve Paris hükümetine nii
mayiş yapmak istiyordu. Bu dii· 
şünce ile Kraliçe Elizabete o mek
tubu yollamıştı. İngilizlerin şanlı 
hükümdarı Osmanlıların sadraza
mına cevap vermekle beraber, ilk 
günlerde elçi yollamadı, hatta İs
tanbulda -tacir Gabriyel Dezi
yens vasıtasiyle- ve cevaba cevap 
olarak gönderilen mektuba da 
1581 yılında karşılık gönderdiği 

halde elçiyi ancak 1583 te yollıya
bildi. 

. 
1 ngilizlerin İstanbula yolla-

dıkları ilk elçi olmak dola-
yısiyle tarihi bir haysiyet alan bu 
elçi, dört yıl önce Sokullu ile görü
şen üç tacirden biri, Vilyam Ifa
rebone idi. 29 :\fart 1583 tarihin
de İstanbula geldi, Kraliçenin 15 
Kiınunusani 1583 tarihli mektu
bunu Padişaha takdim etti \•e yıl
lardanberi Fransaya, Venediğe ve
rilmiş olup ileride kapitülasyon 
namını alacak olan imtiyazların 
İngiliz tebaasına \'e İngiliz hüku
metine de teşmil edildiğine dair 
bir ahitname almıya muvaffak ol
du. 

Bu suretle başlamış olan Türki
ye - İngiltere münasebeti on 'Se

kizinci asnn son yılına kadar yal
nız ticari mahiyette kalmış ve yal
nız bir, iki kere İngiliz sefirleri 
Osmanlı İmparatorluğunun harici 
siyaseti üzerinde -bir harbi önle
mek veya bir harbi sulhe bağln

mok yolunda tavassutta bulun
mak yoluyla- müessir olmuşlar
dır. 

Lakin Napolyon Bonapartın 

Hindistan yolunu tehdit etmek fik
riyle Mısıra baskın yapması üzeri-

1 SULH iÇiN YAPIL.AN GAYRETLER KARŞISINDA:: 

Chamberlain, tecavüze karşı bir sulh cephesi kurmak için 
azimle ilerliyor: Bütün lngiltere arkasındadır. 

,(The New York Times) den 

ne (1798) Türkiye =. İngiltere mü
nasebeti birden kuvvetlendi ve 
Frnnsızhırı l\1ısırdan ÇJkarmak 
için iki devlet arasında tedafüi ve 
tecavüzi bir ittifak mukavelesi 
imza1andı. Rusya da bu ittifaka 
girdiği için Akdenlzde üç devlet 
donanmnsr bfrllkte dolaşıyor, Mı

sır sahillerinde de Lord Nelson 
Fransız donanmasını ateşe veri
yordu. 

C evdet tarihi bu ittifakın na
sıl yapıldığını anlatırken 

şöyle diyor: "Seferin (1213 H.) on 
dördüncü giinü Reis Efendi (Hari
ciye Vekili) İngiliz elçisi ile görü
şüp Mısır meselesine dair müda· 
velei efkar olunmuş ve bu tarihten 
sonra devleti aliye nazarında Fran 
saya bedel olarak her hususta sal· 
tanntı seniyenin mahremi esran 
ve müşfiki vefaşiarı olmuştur.,, 

Fakat o devirde Avrupa siya
seti anarşi içindeydi, dün dost o
lanlnr bugün düşman oluyorlardı. 
Bu sebeple Osmanlı - İngiliz itti
fakı da çok sürmedi. Napolyonun 
entrikaları ile ve Eflak - Buğdan 
Beylikleri işinde Rusyanın pek ha
şin davranması dolayısiylc araya 
soğukluk girdi, Ruslarla Osmanlılar 
harbe tutuştu, İngilizler de Rusya· 
y3 dost kalarak Osmanlılar aley
hine harekete geçti ve bir İngiliz 
filosu İstanbul önüne gelip payi· 
tahtı tehdit etti. (1806) 

N apolyonun yıkılmasından son 
ra Türkiye - İngiltere mü

nasebeti yine samimi bir şekil al
dı ve İngilizlerin her vesile ile 
Türkler lehinde vaziyet aldığı gö
rüldü. (1854) tarihinde ise o sami
milik yine müttefiklik durumuna 
geçti, o yıl Ruslar, sudan bahane
ler bularak Osmanlı İmparator
luğunun başına çorap örmek te
şebbüsünde bulunuyorlardı ve 
Çar tarafından istanbula gönderi
len Prens Mençikof: "Bir Türk 
Prensesini bizim Grandüklerimiz
den birine almıya geldim,, gibi ka
ba latifeler savura savura Babıali · 
yi -kendi notalarına- boyun eğ
dirmek için sıkıştırıyordu. 

İngiliz Başvekili Sir Aberdeen 
işte bu vaziyette -Fransayı ar
dından yürüterek- Türklere el u
zattı, Babınlinln mukavemetini 
kuvvetlendirdi ve Rusların Sinop· 
ta Türk donanmasına -harp ilan 
edilmeden- baskın yapmaları ü
zerine de -yine Fransayla birlik
te- Türkiyenin ittifakım kabul et
ti, Kırım muharebesi namilc me~
hur olan seferde donanma ve or-

İç · i Mücadelesi 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

F ikir adamlarının üzerinde an
laşamadığı meselelerden biri 

de içkidir. Doktorlatın bir kısmımı 
göre, içki hangi nc,·iden olursa ol
sun, içinde alkol bulundukça zarar
lıdır. Bunun fizyolojik sebeıllerhıi, 
alkolik tiplerin gerek kendilerine, 
gerek nesillerine yaptıkları zararln
rı canlı nümunelcriyle ortaya koya
rak gö terirlcr. Doktorların diğer 

bir kı mınn göre, bugünkü medeni 
hayat içinde lüzumundan fazla asnl>1 
yorulan fertlere itidali muhafaza et .. 
mek şartiylc içki faydalıdır. 

Zaten itidal hududunun haricine 
çıkan lıerşey 2arardır. Fakat içki iıı

tilii haline geldikten sonra, itidal· 
den bahsetmek mana iZ olur, 

is-tlmaiyatçıların bir kısmına gö• 
re, içki ferdi zararlarından başkn, 

içtimai biinyede yaptığı zararlar iti-

bariyle miihimdir. Bir çok cinayet

lerin, bir çok ahlaksı7lıklann men

şei içki iptilasıdır. Hapisnneleri dol• 

duran mücrimlerin, canilerin bir ço• 

ğu bu iptilanın kurbanlandırlnr. 

Bir kısmına göre, sabahtan akşn• 

ma kadar ağır şartlar altında çah· 
san aile ha'-·atlarında bir çok fela• 
'ı: J J 

ketlerin ve yoksuzlukların acılnrmr 

çekenler, kendilerini unutmak için 

alkolUn uyuşturucu tesirine nefis

lerini terkederler. Bu önüne geçile

miyen bir zarurettir. Bunlan içki

den menetmek, daha zararlı bir şe

kilde im ihtiyaçlarını tatmine se\:• 

keder ki, daha biiyük zararlar verir. 

Ahllikçılara göre, içki insanı uu

rundnn uzaklaştıran, tnhtcşşuuro ile 
ynşıyıın bir hayvan haline getirir. 

Şuursuz bir insandan fazilet, ve ah

lôlô kıymetler beklemek abestir. İç• 
kiyi menetmckten başka çare yok

tur. Terbiyeciler de, n ağt yukarı bu 

tezlerde birleşirler. 
Nazariyecilerin bütün mantıki id

dialarına rnWııcn bugün içki mede
ni dünyanın öniine geçemediği Afet
lerden biridir. Bununla beraber her 
memlekette yeni nesiller, eski ne
siller kadar içkiye düşkiin değiller
dir. l\Jcldcplerde, sinemalarda, mek
tep piye lerlnde, muhtelif vasıtalar
la çocuklara verilen terbi~·e, yeni 
nesilleri nisbeten iı>fila halinde içki
den kurtarmıştır. 

Eski nesiller zaten ej;rrl büyümüş 
nğnçlnra benzer. Bunlnrı doğn11t

mak miimldin değildir. Yeni ne ille
ri tamamen içkiden men miiınkün 
olmasa bile, gençlere bir meyhane 
arho u olmıyacak kadar yük ek iç• 

timai bir terbi)·e vermek, onlan fU
urlnriyle hareket edecek bir in un 
haline getirmek mümkündür. 

Gençleri içkide?? kurtarmanın en 
hliyük ~aresi yasak değil, kendi ira
de i ve uurlyle içkiden kaçacak bir 
terbiyeye ahip kılmaktır. Her kö e 
bnşmda bir meyhane yerine bir kü
tüphane, gençlerin bir arada eğlen
melerini mümkün kılacak muhtelif 
şekillerde kliiplcr açmak, gençleri 
kahvehane \'e meyhaneden kurfa
rncnk ma um eğlence yerleri kur
mak en ke tirme yoldur. 

Kütiiphnneye kliibe, temiz bir eğ
lence alonuna ahip olmıyan gen
cin, bir gün fena saiklerle içkiye \'C 

meyhaneye dü mesi, sakınılması 

mümkün olmıyan bir neticedir. Ze\'k 
ve eğlence ihtiyacı, hiç bir devrin \'C 

hiç bir neslin inkar cdemiyeceği bir 
ihtiyaçtır. 

du göndererek Türklerle ayni saf
ta İngilizlerin de harp etmelerini. 
kan dökmelerini mümkün kıldı 

E vvelld gün ~eş:edilen be-
yanname, Turkiyc - İngil

tere arasında yapılan ittüaklann 
üçüncüsünü temsil ediyor. Birinci 
ittifak, Fransanın haksız bir taar
ruzunu, ikinci ittifak -Çarlık 
Rusyanın yine haksız bir hamlesi
ni önlemek için yapılmıştı. Son it
tifak ta --Sulhü bozacak herhangi 
bir taarruza meydan vermemek ül
küsiyle yapıldığına göre iki dev
letin daima haksızlığa mukabele 
için birleştikleri tezahur etmekte
dir. 

Tarih, böyle ittif aklan ancak 
takdir ile karsılar . 
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IFUT.~DlL AT·lL~TüZ 

a ımlar 

a ç arı 

l?era - ;stanbulspor 

Muhteliti Galip Geldi 

Dün Taksim stadmcla karı51.1ı 
tak1m!a.- rn::ıçlannda Pera, 

Istanbulspor muhtel ıtı Kasımpa
şa Galata spoı·fa oynadı. 

Bu müsabakalar günden güne 
alakasını kaybetmektedir. Tak1m o
yuncuları kendi nıa ;I:ınna gelme
miş bulunuyorlardı 

Pera yalaız kendi kadrosile çık
tı. Galataspor Ka;:;ımpaşn ela saha
ya dokuz kişi ç.ktt. 

Bu müsabakalar maalesef hir he
yecan doğurmamaktadır. Esasen 
böyle karışık takımlar çıkarmanm 
manasız olduğunu ili< tertip edil
diği günlerde de yazmıştık. Gün 
geçtikçe bu kendim açık bir şekil
de göstermekteciir. 

Bu oyunu Şazi idare etti. Oyun 
mütevaz.in bir şekilde devam eder
ken devrenin son dakikalarında 

Kasımpaşa Galataspor sağ açığı ilk 
golü yaptı ve devi"e 1 - O bitti. 

!kinci devreye Peralılar canlı 

başladılar ve hakimiyeti alc.lılar. 
Dördüncü ve yedinci dakikalarda 
iki gol yaptılar ve Kasımpaşa Ga
lataspor penaltıdan bir gol kazan
dı. iki gol daha yapan Peralılar, 

maçı 4 - 2 lehleri11e bitirdiler. 

ikinci küme maçı 

!kinci küme klüpleri arasındaki 
kupa maçlarımı dün Şeref stadın
da devam edildi. 

Ilk karşılaşma, Kadıköy6-poda, 

Bozkurt arasınd:ı oynandı. llk dev
r e O • O beraberlikle neticdendi. I
kinci devrede Kadıköy spor daha 
güzel bir oyun çıkararak üstüste 
üç gol yaptı. Buna Bozkurt bir gol 
ile mukabele etti ve maç ta 3 - 1 
Kadıköyün gallbiyetile neticelendi. 
Maçı Fikret idare etti. 

!kinci maç Gnlata gençler ile De
mirspor arasında oldu. Çok çetin o
lan bu karşılaşmanın ilk devresi 
1 - 1 berabere bitti. Ikinci devrede 
Demirspor iki, Galatv gen:;1er bir 
gol yaptı ve ma çta 3 - 2 Demir
sporun lehine kapandı. 

Galatasaray - Şişli maçı 

Dün sabah Taksim stadında ol
dukça mühim bir kalabalık öniin
de Galatasaray Şişli ile hususi bir 
karşılaşma yaptı ve maç 2 - 1 Ga
Iatasarayın gali~iyetile neticelen
di. 

Takımlar sahaya şu şekillerle 

çıktılar: 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Adnan - Musa, Yusuf, Celfil - Be
d ii, Salahattin , Cemil, Buduri, Sa
fim. 

Şişli: Armenak - Martyan , Ru
h i - tbrahim, Pançef, Arşavir -
Hraç, Nobar, Suldur, Mikrop, Di
r an. 

Oyuna Galatasaray başladı. Ve a
vutla neticelen:ii. 

!kinci dakikada Galatssaray k a
lesi ilk tehlikeyi atlattı. Mukabil 
bir Galatasaray hücumunda da Sa· 
tahattin bir gol fırsatı kaçırdı. 

Beşinci dakika: Galatasaraylılar 

Şişli klesine indiler. Budurinin sı
kı bir şütünü Armenak güçlükle 
kurtardı. 

Oyun mütevazin cereyan ediyor, 
hücumlar karşılıklı oluyordu. 

Otuzuncu dakikada Şişli müda
faası Buduriyi hatalı bir şekilde 
durdurdu ve penaltı cezası verildi. 
Saliıhattin bunu avuta atarak bir 
gol fırsatı kaçırmış oldu ve dev
r e de O - O beraberlikle neticelendi. 

I kinci devre 

Oyuna Şişli başladı ve kırıldı. 
Galatasaraylılar soldan hücumlar 
ynpıyorlardı. Hfıkimiyct Galatasa

r aya geçti. 
(De'\•nmı 10 uncuda) 

Şeref stadında oynanan Vela - Beşiktaş maçından güzel bir enstantane 

Fenerbahçe İzmirde Yenildi 

Beşiktaş - Vefa Maçı Karışık 
Bir Oyunla 3 -3 Berabere 

D ün Beşiktaş - V efa takımla

rı, Şeref Stadında iki üç bin 
kişilik bir seyirci kütlesi ön ünde 
karşılaştılar ve her dakika bir ha
dise çıkması beklenen karmakarı
şık bir oyundan sonra 3 - 3 bera
bere kaldılar. 

Maçın tafsilatına geçmeden ev
vel oyunun heyeti umumiyesi, bil
hassa hakem üzerinde durmak 
icap eder. 

Her zaman bu sütunlarda hakem 
derdinden bahsederiz. D ün bir de
fa daha gördük ki, bu hakemsizlik
le futblümüzün ilerlemesine, spo
rumuzun keşmek.eştcn kurtulma

sına imkan yoktur. Dün Vefa, ga
libiyeti hak eden bir oyun oynadı. 
Bu güzel oyunla da üstüste iki gol 
çıkarınca hakem ortadan silindi. 
Ve oyun da tabii çığırından çıktı. 
Eğer birinci devreyi 2 - O biti

ren Vefalılar, ikinci devr enin kıs
mı azamını galip vaziyette geçir
dikleri halde yapılan harek etlere 
mukabele etmiş olsalardı, maçın or 
tasında da bir hadise çıkabilirdi. 

Hakem o kadar fena idi ki ve o 
kadar ambale oldu ki, verdiği ka
rarlar herkesi hayrete düşürdü. 

Mağlubiyetten kurtulan Beşiktaş· 

lıları bile memnun etmedi. 
Beşiktaşlı oyuncular, iki gol ye

dilcten sonra sinirlendiler. Bu sin;r 
buhraniyle hakem de ne yaptığım 

bilmez bir hale gelince oyun tabi
atiyle çığınndan çıktı. 

Vefa, dün oyunun dörtte üçünü 
hakim oynadı. Bilhassa V efa hü
cum hattı Beşiktaş müdafaasını her 
zaman için . müşkül vaziyetlere 
soktu. Yaptıkları her hücum bir 
gol tehlikesi oldu. 

Maç Nasıl Oldu ? 

Her iki takım sahaya şu şekil
ıerle çıktılar, Beşiktaş takımında 

Eşref ve Feyzi yoktu. 
Beı;lktaş: M. Ali - Hüsnü, Taci -

Ahmet, Bedii, Hüseyin - Hayati, 
Ilıdvan, Hakkı, Şeref, İbrahim. 

Vefa: Safa - Vahit, Süleyman -
Lı'.'ttri, Hakkı, Şükr il- Necip, Muh
teşem, Sulhi, Gali, Mehmet. 

Hakem: Suphi Batur. 
İlk hücumu Beşiktaş yaptı. Mu

kabil Vefa hücumunda Mehmet 
Besiktaş kalesine kadar indi. Topu 
:Muhteşeme geçirdi. Sıkı bir şüt a
vut oldu. 

Vefalılar arka arkaya hücum ya
pıyorlar. Her iniş tehlike olu
vordu Bilhassa Mehmet günün en 
~üzel . oyuncusu, Vefa oyuna hô.
kim, oyun Beşiktaş nısıf sahasında 
oynamyordu. 

Maçtan Sonra Kavga 
Çıktı ve Zabıta 
Mildu:lıule Elti 

Ortadan bir Vefa hücumu. l\.foh
met topu Gaziye geçirdi. Gazi ka
leci ile karşı karşıya kaldığı halde 
muhakkak bir gol fırsatı kaçırdı

lar. 

Vefanın ilk Golü 
28 inci dakikada soldan bir Ve

fa hücumu. Top Muhteşeme geçti. 
Sıkı bir şüt direğe çarparak geri 
geldi. Yetişen Necip sıkı bir vu
ruşla Vefaya ilk golü kazandırdı. 

Bu gol Beşiktaşlıları sinirlendir
d i. Hatta, bozdu. Muhacim h at-

tında Hakkı topa değil adama git

miye başladı. 

Vefanın hakimiyeti, muhacim 
hattının güzel oyunu devam edi

yor. 

32 inci dakika, ortadan bir hii
cumda Sulhi topu kaptı Müde. 

fileri sıyırdıktan sonra çok sıkı bir 
şütle Vefaya ikinci go1ü de kazan
dırdı. Birinci devre Vefanın gü-

zel, Be~iktasın asabi oyunu arasın
da 2 - O Vefa lehine kapandı. 

pandı. 

~ r 
1 Milli Küme Puvan Cetveli 

'- - J 
Takım Maç G. B. M. A. Y. p 

A . G ücü 11 6 1 4 27 18 24 

F ener 8 6 2 17 7 20 

Beşiktaş 8 4 1 3 20 10 17 

Demir s. 7 4 1 2 15 10 16 

Vefa 8 3 1 4 21 17 15 

Doğan 8 3 1 4 11 23 15 

Ateş 9 1 1 7 6 23 12 

G. Sar ay 6 3 3 9 12 11 

Dünkü maçtan diğer bir görünüş 

İkinci Devre 

Beşiktaşlılar ikinci devrede İb
rahimi muavin hattına almak sure
tiyle tadilat yaparak çıktılar. O
yun başladı. Hücumlar karşılıklı 
oluyordu. Vefa daha şuurlu oynu
yordu. Beşiktaş takımında ayni ,, 
Sağdan açılan bir Vefa hücumu. 

Sulhi muhakkak denecek bir gol 
fırsatı kaçırdı. 

Oyun bundan sonr a mütevazin 
bir şekil almıya başladı. Hakem 
hayret edilecek kararlar veriyor
du. Hükümlerinde hiç isabet yQk
tu. O kadar asabi idi ki seyircilerin 
haklı protestolarına cevap vermi
ye bile kalkıştı. 

6 ıncı dakikada Beşiktaşlılar Ve
fa kalesine indiler. Şeref, topla 
ilerlerken hakemin düdüğü işitil

di. Penaltı yerini gösterdi. Hakkı 
bunu gole çevirdi. Ve ilk golü 
kaydetti. 

8 inci dakika: Ortadan bir Beşik

taş hücumu oldu. Hakkr topu kap· 

tı ve kaleye giriverdi. Vefalı Lutfi 

Hakkıyı fanilesinden yakalıyarak 

durdurmak istedi. Buna rağmen 

sıyrılan Hakkı sıkı bir şütle topu 

ağlara taktı. Avantaj kaidesine ri

ayet etmesi lazım gelen hakem 

bu golü saymıyarak daha evvel di.i.· 

dük çaldığı için favul verdi. 

Vefa yine oyuna hakim, üç orta 

çok güzel anlaşıyordu. Mehmet 

yine yirmi iki kişi içinde en iyi o
yuncu idi. Vefa hücumları biribiri
ni takip ediyor. Beşiktaş müdafa
ası bu hücumları durdurmakta 
müşkülat çekiyordu . 

Bir Vefa hücumu. Beşiktaş ka
lesi karıştı. Gaziyi kasdi bir hare
ketle durdurdular. Fakat hakem, 
bunu da göremedi. 

30 uncu dakikada ortadan bir 
hücum. Hakkı topu kaptı. Ve ka· 
leye kadar gitti. Sıkı bir şütle be
raberliği temin etti. 

Bu beraberlik golünden sonra o
yun büsbütün şirazesinden çıktı. 

Tatsız'bir şekil aldı. 37 inci dakika 
da top Hakkıdan Şerefe geçti. Şeref 
şahsi bir hücumla üçüne~ Beşiktaş 
golünü de yaptı. 

43 üncü dakikada Vefalılar son 
bir gayretle Beşiktaş kalesine indi
ler Bu hücum kornerle neticelen
di. .Korner atışında Şeref topu eJie 
uzaklaştırdı ve hakem bunu pen
altı ile tecziye etti. 

Hakkı bunu gole çevirerek takı
mını beraberliğe ulaştırdı. 

(Devamı 10 uncuda) 

Dün Güreş 
Birinciliği 

Neticelendi 

J<asımpaşa Grekoromen 

Birincisi Oldu 

D iin Süleymaniye klübü lo
kalinde İstanbul Greko-Ro

men giireş birinciliği yapıldı ve 
çok muntazam cereyan etti. Heyet 
Günesli güreşdlerin Güneş klübü 
namtna girmesinde mahzur gör
memekle beraber vaki itiraz üze
rine i~t.;.,..ak ettirilmediler. Beşik· 
taş, Beykoz. Kasımpaşa, Boğaziçi 
spor, Galatasaray güreşçileri işti

rak ettiler ve aşağıdaki dereceler 
alındı: 

56 kiloda Beykozdan Vahdettin, 
61 de Kasımpaşadan Mehmet, 66 
da Kasım!'aşadan İzzet, 72 de Ga
latasaraydan Faik, 79 da Kasım
paşadan Salamon. 87 de Beşiktaş
tan Şevki, ağırda Beşiktaştan 

Samsunlu Ahmet birinci oldular. 

Umumi tasnifte: Kasımpaşa bi
rinci, Beşiktaş ikinci oldular. 

"Atletizm seçmeleri 

İstanbul atletizm birincilik 
seçmeleri dün Bebekte Kolej sa
hasında yapıldı. 

Bu müsabakalar için Mı-

sıra giden atletlere de yer ay
rılmıştı. Aşağıdaki neticeler alın
dı: 

100 metre: Nazmi, Neriman, 
Vedat, Cihat, İrfan. Derece: (11.2) 

saniye. 

200 metr,e: İrfan~ Muz:ı.ffer. Fij

sar!iye. 
400 metre: Cemal, Zare. Ame

rikalı (55) saniye. 

800 metre: İbrahim, Vladimir, 
Hüseyin. Kazım, Recep, İbrahim 
Cemal, (2.10) dakika. 

1500 metre: Hüseyin, İbrahim, 
Cevdet, İzak, Hüseyin. 4.24 daki

ka. 

110 manialı: Nazmi, Kalfopulos, 

Nejat, Vasfi, Yavru. 

Gülle: Ateş İbrahim, Veli, A

rad, Bülent, Şerif, Sabahattin, As

manidis. 

Disk: Veysi, Yusuf, Arat, Bü

lent, Sabahattin. 

Cirit: Şerif, Arat, Kemal, Ame

rikalı, 4P metre. 

Yüksek: Süreyya. Jerfi, Kalfo
pulos, Vladimir, Süreyya. 1.80 
metre. 

Uzun: Muzaffer, Çaroğlu, R aif, 

Şahap, Amerikalı, Muzaffer. 6.40 

metre. 

Sırık· Sudi, Vahit, Selim, Mü
nir, Viçaropulos. 

Üç adım: Namık, Süreyya. 

iNGILTERE • ITALYA 
2 • 2 Berabere Kaldılar 

Cumartesi günii Milanoda 50 bin 

kişi önünde oynar.an Ingiltere - Ital

ya milli müsabakasında iki taraf 2-2 

ye berabere kalm1şlardır. Ingillzler 

ilk yarı zamanında 2 sayı yapmışlar · 

ken Italyanlar ikinci haftaymda be

raberliği temin tıtmişlerdır. 

Atletlerimiz Mısırda 
Mısır federasyonunun !ertip ettigi 

1'eynelmilel müsabakalara ıştirak et

mek üzere davet edilmiş ve cuma gü

nü Istanbuldan hareket etmiş olan 

atletlerimiz Iskenderiyeye varmışlar

dır. 

Dün başlayan nıiisabakalara jşti

rak edememiş ulan atletlerimiz. pro

gramın 19 ve 21 mayıs tarihlerine te

sadüf eden kısnnlarrna girecekl~rdir. 
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GlüJZEILILüK 1 

Zar af et v e Gevşeklik 
Temin Eden Hareketleri 
Sık Sık Tekrarlayınız I 

•••••••• 

~ . 

(Be/kemiğinin düzlüğünü, gevşekliğini ve vücudün zeraletini temin eden hareketler) 
1 - DUmdüz diz üstü vaz.ıyette dlk 

otunınuz. Ve kollarınızı gevşdk olarak 
yere bırakınız. Bu vaziyette h'lfü lı:ış 

hareketleri faydalıdır. 

2 - Birinci vaziyette otururken el
lerinizle bacaklarınızın altından ycı·e 

dayanınız ve başınızı kaldırarak ?el ~e
miğinizı hafi! öne bükünüz. 

Küçük Çocukların 
Cildine Hususi 

Bir ihtimam iste 
Alınacak Tedbirler Nelerdir 1 

Ç ocu'ğun cildi, diğer uzuvları gibi nazik olduğundan çok 
fütimam etmek lazımdır. Bunun için çocuğun cildini 

banyo ederek beslemeli ve kireçsiz yumuşak sabunla yıkama
lıdır. Çocuğun vücudü sabunlandıktan sonra tamamen duru
lanmalı ve yumuşak tüylü havlu ile kurulandıktan sonra dn 
bilhassa koltuk altlan, kasıklar ve şişman çocuklarda katlan
ınış yerler çocuk tuvalet pudrası ile pudralanmalıdır. 

1 Çocuğun bezlerini ve çamaşırıarı-Ev B ütçe 
5 
i , ~;ıu•l• kireçli sabunla y>k•m•m•- ı 

1• ç ·, n p 1 aA n Kız çocuk yüzlerinin cildi 
Kadınlar için güzelliğin ehemmi

. yeti, erkeklerden daha çok ol.-luğu 1 

Y 1 
için kız çocukların yüzlerinin cıldi- · a p m a 1 ne bilhassa dikka-. etmek l:i.zımdır. 
Bunun için de çocu_ğu yüzünü tahri~ 
edecek sert rüzgarlı havalarda bı· ---(>.-

Başrıca Esaslar 
t Bir ailenin maddi hayatının mun-
azarn yürü~bilmcsi için kazanrlan 
~aranın veya gelirin bir plan dahilin

.. e taksim edilerek sarfedilmesi la
ıınıdır. Bunun için de ev kadının bu 
~<ll'Uri masrafları hesap edip geliri 
.U.n.Iarın ehemmiyetlerine göre tak

•~nı edip muhakkak bir kısmını da bi
~lttirrnesi lazımdır. Aşağıdaki bütçe 

0 deli ayda 150 lira geliı üzerine he
sap edilerek haz.rrlanıp nüfus adedi
~~ göre değişiklikler yapılmıştır: 

ıle efradı adedi 2 3 4 5 

lhr G 1Yat para 17 15 9 5 
lda 35 45 50 55 

~" it' ırası 38 38 :rn 3d 
Giyinıne 25 25 28 30 
'l'en · t vır, teshin 15 15 15 15 
efris 

h{·· , 
Uteferrik mas- 20 12 10 7 

l'af 

A:ı 

rakmamalı ve çocuğun yüzi.i rüzgar : 
alırsa cildinı sertleşt irmemek için ak l 
şam ve sabah yüzüne hafıf kremler 1 
sürmeli. Bu suretle hem yüzü çatla-. 
maktan kurtulur, hem de sertleşmez .. 
Ayni zamanda çocuğun yüzünde si- 1 
vilceler <;ıkarak cildini lekeleme~ j 
rnek için de gıdasına nikkat etmelı 

1 
ve barsaklanm temiz tutmalıdır. 

Müzmin ekzemalara karşı 1 

Egzema cildin muhl~lif yerlerine 

yayılmağa müsait otan bir cil: hasta

lığıdır. Bilhassa müzmin bir hale ge

lirse geçirmesi güç olduğu gibi cildi 
de tahriş eder. Bunun için e~zemnlı 1 

bir çocuğu tamamen yıkamamalı. 1 

' Çünkü su ve sal'un egzemaya m'uzır-ı 

dır. I 
Ayni zamanda doktorun hwsiycsi'- • 

ne göre hareket ederek hastalığı u
zatmamalıdır. 

Kurdeşene karşı tedbirler 

3 - Başınızla beraber vucudiinüzü 
yavaş y:ıvaş ve yere değinceye kadqr e
ğerek kollarınızı da yerden geri u..:atıp 
tabanlarınıza değdirinlz. 

Çok Zarif 
Bir Sokak 
Kıyafeti 

Giyinişte Renk ve 

Biçim 1 ntihabının 

Güzel Bir Nümunesi 

Y ukardaki resim, giyinişteki 
1 

k
. ; 

zev ın en mütekamil bir ör-
ı 

1 e efradı sayısı 2, 3,4, 5 olan ai-
e b" · 
da utç~l~rinde deği~en rakamlar, ~~-
f Ve gıyınme ve ihtiyat paradır. Nu
~:. arttıkça gıda ve giyinme artar, 

1Yat akce de azalır. 
le)l\ıtektebe. giden çocuğıı bulunan ai
hr erde de müteferrik masra: coğa
raa VeUıasıI bütçe yapılırken aile ef
lar ının adedi, mevsim, sıhhi durum
~·uit naza~ı iitibara alınmalı ve gel"r 
eu·ı ardakı esasla.- dahilinde taksim 

1 tnelidir. 

Çocuğa ya sert bır :;ey giydirme
den ve yahut ta kalın gıydirmeden 

olur. Bunun için mümkün olduğu ka

dar hafif ve serin tutacak şeyler giy

dirmeli ve çocuğun .:ıanyo suyunu beş 

litre suya bir kahve kaşığı karbonat 
koymak esası üzerine hazırlayarak 

çocuğu bu suda banyo etmeli, kuru
ladıktan sonra da !!Ünde bir kaç de
fa vücudünün kabaran yerlerini pt.ıd

r-ılamalıdır. 

neğidir. Düz siyah ince yünlü tay

yörün yaka ve ceplerindeki be}az 

parçalar kalın ipeklı pikedendir. 1-

çindeki bluz ve eldivenıet de yine 

beyazdır. Bu kıyafetin en büyük hu

susiyeti şapkanın kenarlarındaki pli

selerdir. Kumaş hasır veyn fötr ola

bilir. Baştan aşağı sade olan bu kı
yafet te en zarif bir sokak kıyafeti
dir. 

Faydalı bilgiler : 

Kiirkleri 
Muhafaza 
Etmenin 
Usulleri 

K ürklerin. soson ve musamba
ların muhafazası için ~,)k usul 

ler vardır. Kürkleri, zarar görmeden 
saklamak için yapılacak ameliyede 
şu malzemeye i.htlyaç vardır. 

10 gram alkol, 5 gram Ether sul
fureux, boraks, amonyak, su .. 

Temizleme ameliyesi şöyle olacak
tır: 

Boyun, kol ağzr ve koJtuk altında
ki ter ve kir lekelerini temizleme!c 
için: evvela 10 gram alkol, :> gram 
Ether sulfureux alara!c biribirine ka

rıştırdıktan sonra, diğer tarafta ya
rım fincandan az suyun içine biraz 
boraks atarak hasıl olan mahlUlün i
çine de bir kaç damla amonyak ila
ve ediniz ve hepsini biribirina karış
tırdıktan sonra temiz bir bezi bu 
mahllıle batırıp kirli yerleri iyice si
liniz ve sonra da temiz suya batırıl
mış bezle bir defa daha sildikten son
ra basılmış tüylerini kaldırarak te
miz bir yerde hava e;ereyamna bıra
kınız. 

Şoson ve musambalar . 
Şoson ve lastikleri evvela yıkcyıp 

temiz yünlü bir parça ile oarlatmız. 
Sonra da başka yünlü bir parc;ayı 
gliserine batırarak bu bezle uvustu-

:ı; 

runuz. içlerini yumuşak kağztla dol-
durarak havalandll'dıktan sonra ka:
dırıruz. 

Şoson veya lastiklerin bir yerin- 1 
de yırtık varsa ou temizlik işinden l 
evvel ya tamir ettiriniz, yahut ta 
kendiniz tamir ediniz. Bunun ıçin 
bir parça kauçuk aiarak ke
narlarını ince bi.r bıç:ıkla ınceltiniz. ! 
Sonra terpentin yağı alıp bu kauçuk l 
parçasma sürerek ve yırtık yere ya- ı 

tnstırıl). üzerine ağu: biı: şey koyarak l 
yirmi dört saat bırakınız ve sonra 
kaldırınız. Eskimiş empermeabl veya 
muşambalar da bu tarzda tamir edi
lebilir. 

Gözkapakları için 

Vücut jimnastık ve diğer sporlar
la ne kadar taravetıni muhafaza et
se de göz kapakları tizerinde hiısıl 
olan buruşukluklaı· yüze çok yorgun 
bir mana verir ve yaşı, çok büyiık 
gösterir. Buna mani olmak için tav

siye edeceğimiz hareket gayet kolay 
ve basittir. Gözleri kapatarak gi)Z ka
paklarına ve kirpiklere soğuk su kom 
presi yapmak. 

y Bunun için içinde buz eritilmiş so
guk suyun içine göz kapaklarını or
tecek büyüklükt~ dort parça pamuk 
parçası atıp evvela ikisini sıkarak 

gözlerin üzerine iyice yapıştırmalı ve 
o esnada da uzanıp istirah:ıt etmeli 
ve pamuklar ılıklaşmıya ba~layıııc-a, 
bunları çıkararak, suya atıp di
ğerlerini almalı. Bunları da göz ka
paklarına yine ayni ;;ekilde koyarak 
uzanıp istirahat etmeli. Bu hıncketi, 
her seferinde aıtı yedi riefa tekrar
lamak üzere her sabah yapmalı. 

Şapkaların temizlenmesi : 

1 ' • ' ••· • • .. -"'~---· ._ _ •" , r ";. f.• :~ .. ;:•.,.--.. ~,1 

r-.... ~--··--·-"·-.. ·---
fı Bol Plise Etek Modası 
.... aılllilHl_l __ 17np ... ' ~I 

y ukıırclaki kıyafet_: blrkııç, sc.rıcclı·nberi görülmiven plisenin tekrar moja sııha
sın:ı çıktıgını gosterme ~.cdıt' Etcıt ve kısa caket, ince yünlü ı:ıçı'<: renk ku

maştan yn!.'ılm~ş~r :Cıynfetin hususiyctı, eteğin plirr-si, caketin robası, omuzdan be-
le gelen dm: dıkışlerı, belde \'C ônd,.ki birbirine aı•çm{s ve aYnı· kuma t:: lm 

, • , .,. > •. Ş :uı y:ıpı J~ 

fıyonga!Dr:dır. Bılhassa spor gıyincnlcr .cin mevsımın en güzel kıyafeti obbilir. 

Ev Mutfağı 

Tavuk 
Nasıl 

Rostosu 
Yapılır? 

Şapkaların alın kısmına ·~elı>n yağ
hırı temizlemek i ı:f.n bir bez pa•çasını 
benzine batıraral< yağlı yere sürme
lidir. Benzin cilt yağrnı hı: llettığin
dE>n kolaylıkla t.Pmizlenir. Baıan da 
sürülen esansların yağı şapkanın i
çine siner. Bu lekeyi çıkarmak için 
de tütünü az miktarda suda kayı;a
tıp soğuttuktan sonr:.ı c;üzerek hasıl 

olan koyu ınayiin içine bir bez batı
rarak silmelidir. 

leyiniz ve eski şeklini •rcriniz. 

içinin doldurulması 
Yarım kilo genç dana etini kuşba

şı doğratarak tavuğun içmi bu et:e 
doldurunuz ve üzerıni ince bir ıp· 
tikle dikiniz. t3ir ince •ülbcnt ıçine 
koyup uzun bir şekil vererek sıkı sı
kı sarınız ve tekrar iplikle bağlaya
rak şeklini muhafaza ettiriniz. Sar
dığınız eti alaca'.c derec:?de genişçe 

B ir yaşında bir t;:;vuk alınız. 
Tüylerini ispirto ateşi üzerin

dC' yakınız. Budlan, kanatları ve boy
nu gövdeden ayırınız. Bundan son
ra tavuğu boynundan b.;ışlamak üze
re aşağı kadar yarınız ve içini te
mizleyiniz ve yavaş yavaş sivri bir 
bıçağın ucu ile tavuğun etini kemik
lerden ayırınız ve ynlnız etini bıra
kınız. Bundan sonra mevcut i<emik
siz etin her tarafını luzlayıp biber-

~ _ _ bir tencerenin içine ye.rleştiriniz ve - ·-r --, tencerenin içine birmiktar Jana ke-t ____ M_o_d_a __ H_a_b_e_rl eri ) .. ---~ miği, havuç, soğan. defne yapragı ko-
' yarak, tavuğun üzerine kapanacak 

' kadar da tuzlu su ilave ediniz ve ü-
1. l pekli siyah elbise ve tay- 4. Yelek biçimi, önleri sivri zerini kapatarak ağır ateş üzerintle 

yör üzerine beyaz ipekli blUzlar. bir saat bir çeyrek müddetle kavna-

1 
tınız. Ateşten indirdikten sonra. bir 

kumaşlardan yapılmış şap· 5. Ç ilt kloş siyah etek Üzeri- ·· dd t 
mu e soğutunuz Bezden ÇL't:ırıp 

kalar. ne uzun kollu tafta ceket. dikişleri yavaşça s..lkünüz. Bir taba-

2. Gündüzlük elbiseler için 6· Siyah ipekli elbiseler üze- ğ~ ~oyup üzerıne soğuk su ıçinde e-
siyah krep saten kumaş- rine makine işlemeler ve- ı rımış jelatin dokünı.iz. Sonra da bır 
l ya jabolar. ı yumurtanın beyazını kabartarak'" bu-
ar. "/. Emprime tayyör ve elbi- nu da etrafına dökünüz ve soğuk bir 

3. Bol, kısa, kloş eteklikler. seler. yerde muhafaza ediniz. Yirmı dert 
~-------~---------~~~----------Jtsw~ra~ililim ili~k~~~ 

sofraya getiriniz. 
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Baf a Nikihlanıyordu 
Hemen Vekalet Almasını, Şehzade, Haremağasına 

Şehir Kadısını da Derhal Çağırmasını Emretti 
...- Sultanım, dedi, ben yoldat- hastalanırım. 

larm hızlarını alıp susmalarını Şchıcade katlarını çattı: 
bekliyorum. Bu söz ummanı Jçin- - Haseki, senin adını duyma-
de ağız açmanın ne yeri, ne do- ğa tahammül etmiyor. Çünkü bu-
ğeri var. raya geldi#i gUn korııanlardım ye-

- Demek bir şeyler s8yliyecek- dJğin dayağı biliyor. Onun ic;ln, 
ıin. Haydi, durma, bildiğini açığa tedbirini sınamayı başka bir haııta 
vur. buluncıya kadar bırakalım. Def-
Kadı bozuntusu defterdar §Öylo terdarm dediğine bakalım. 

bir toparlandı. dü§Üncelerlni iza· Vo yüzünü ona çeıvlrdi: 
ha giri~ti: - Sözün yabana atılmaz ama, 

- HasQki hazretlerinin ne mi- biraz kapalı konuştun. Bir şehza-
desi bozuk olacak, ne yiireği. E- denin en aziz malı, en aziz mül-
fendimin &ıuayında, naıla, naim- kil ne olnblllr? lfü: mala, mülke 
le yaşıyım bendelerln ve cariye" değer mi veririz? Hazinemlzdeki 
lerln ahlatı erbaas1, (1) mutlaka cevherlerJn yanımııda çakıl ka-
denktir, nizam üzeredir. Şu halde dar kıymeti yoktur. Altını, pulla 
hastanın manevi bir derde uğra- müsavi görürüz. 
muı ihtimalt galiptir. Manevi Ve biraz tereddüt gösterdikten 
dertlerin dermanı ise, efendime sonra, ilnve etti: 
ayandır, manevt olmak gerek. - Tanrı bir gününü bin etsin. 

Sustu. Derdi teşhis etmi§ gibi Babamın §evketi önünde yeC:l dü-
görUnürken, dermanı ıöylemiyor· vol boyun kırar, diz çöker. Knf 
du, Adeta na;danıyordu. Şchzndo dağından Hint denbdne kadar ya-
onun bu kaba durumundan sinir- rı cihan elimizde. LAkin biz, bu 
lendi: mülkün bütün nimetlerini sevdJk-

- Bre Uveys, dedi, hayvanlığı lerimizin bir gülü~ilne !eda ede-
bir yana koy, sözü tamamla. Bul- rlz. Gözümüz o kadar tok, yüro-
duğun derman nedir senin? ğlmlz o kadar cömert. İmdi bann 

- Mal nıımına, mülk nnmma hasekiden daha aziz bir n~sne bu· 
bugüne, bugün en aıi;ı; §eyJniı ney- labilir misin?. 
lie, onu haseki hazretleri uğnına - HasokJ hazretlerinin dilek-
feda ediniz. Hnstanın bir §eyciğl )erli 
kalmaz. Allnhın inayetiyle ııılıha- Murat, bu kısa cevab1n taşı dıJtı 
ti yerine gelir. büyük mAnayı kavradı, bir za-

şeyh Şüca, nedimlerden biri- mantar Safonun nikiihlanmnk için 
nm kend\ :rnül•h .. •"'"''"ftdan ~'erd\B' '"' ..... ~" ll'l"SU')'U bft'h'r'" 

üstün bir likir ileri sürmesini çe- lıyarak rikkate geldi ve hemen 
kem.etli, kuvvetli kuvvetli öksüre- karar vererek, kızlarağası rolü oy-
rek şehzadenin dikkatini şahsına nıyan köleyi çağırdı: 
çevirdikten sonra, şöyle bir mü- - Tez, dedi, yanma iki ağa alıp 
talca yürüttü: ' hasekinin odasına git. Benimle 

- Ulvi ruhlarla alakası olan nikahı kıyılmak için vekaletini 
batını saf kimseler, erenl~rirı him- al. 
metiyle, hastalardan hastalığı alıp Ve o çıkarken de şu emri hay-
nefislerine geçirebilirler. İrade kırdı: 
buyurursanız, iki rekat namaz kı- - Şehir Kadısına dahi adam 
layım; yaradanıma, pi:rime sığı- koştur, saraya gelmesini söylet. 
nayım. haseki hazretıcrin tn fira§ı v enedikli Bafa, işte yerinde söy-
etraf mdn "Ya hayy! 11 dıye diye bir lenmiş acıklı bir kelimeyle ve 
döneyim, dertlerini üzerime ala- yerinde yapılmış dokun3klı bir i-
yım. Onlar - izni Huda ile - niltiyle, nikahlı kadın almamayı 

de Muradı yenmişti, kendini ona 
nikahlatarak, istikbalini saga ç:ı

karınıştı. 

Tarihlerde (Eğri Fatihi) diye 
kaydolunan Üçüncü Sultan Meh
met, bu nikah hadisesinden iki 
ay sonra dünyaya geldi ve anası 
Safonun zaten kuvvetli olan mev
kiini bir kat daha sağlamlaştırdı, 
yıkılmaz bir duruma soktu l2). 

Fakat o, htinkar bahçesi dönü
§ünde çizdiği plana sadaketini mu
hafaza ediyordu, ktiçük bir şıma
rıklık göstermiyerek tam bir ta
hammül hayatı geçiriyordu. Ko
casının hemen her gün taze bir 
koz kırdığını bildiği halde, göster
diği bu tahammül, - başta Murat 
olmak üzere - saraylılarca onun 
"Erenliğine,, harnlolunmaktaydı. 

İhtidası bile düzme ve yalan olan 
bir kadını bir, bir buçuk yıl için
de evliya menzilesine çıkarmak, 

şüphe yok ki, gülünçtü. Lakin o 
devrin zihniyeti böyle saçma t~ 
lak.kilere ve hükümlere pek mü
saitti. 

Bununla beraber, unutulmamak 
gerektir ki Murat, aşkından sıy~ 

rılmış değildi. Safoyu, yine kuv
vetle seviyordu, sık sık bu sevgi
nin ihramına boyun eğerek, onun 
yanında hürrunalı geceler geçiri
yordu. Ancak aşkına, irsi ve cibil
lt bir iradesizlikle ihanet etmek
ten geri kalmıyordu. Onun zu'-

ya sünbüle küskün kalmak icap 
etmez. Zevk, esas itibariyle güle 
mail olsa bile, arasıra başka çi
çekler de koklanabilir. İşte bu dü
şünce, onu kucaktan kucağa do
laştırıyor ve sonunda yorgun, bi
raz da mahçup Safoya döndürü
yordu. 

yo vermek ıztıranm - hissen -
duyar ve o ihaneti sezmemiş gö
rünmekle kıymetini katmerlendi
ren Safoya, kıymetli hediyeler Eu
nardı. 

B ıı vaziyet, hiç bir kırgınlık, 
hiç bir gürültü ile sarsıl

madan tam yedi yıl devam etti. 
Safo, aşkına sık sık yapılan iha
netlere kar§ı gösterdiği evliyavari 
tahammülle, şehzade Muradı ken
dine tamamiyle bendetti, velvele
si• bir hülıil ve nüfuzla sarayın 
ruhu kesildi. Mehmet Sultuırlan · 
sonra, Ayşe ve Fatma adlı iki kız 
doğurduğu için kendisi, kuvvetli 
bir müsellesin içinde yaşıyor de
mekti. Değme kuvvet, bu müsel
lesi yıkamazdı, Safoyu - şehza

denin ve saraylıların Uzerinde 
kurduğu - saltanflttan cüda eyli· 
yemezdi (3) . 

(Dı!vn.mı var) ._...,._ ______ ...._.._..._. 

(1) Ii:lkl tabııbette hayatın ttme•mi 

ce~kn ttı•llne lmınılan dl:lrt unsurdur 

ve 1afra. tııuııım. kım, llf'Vdadım ibaret

tir. BunlArın muva!enell butunmıuııl" 

•ıhh11Un Uım olduğuna hUkmolunur"n 
(2) O~ilncil Mehmedln dofr•Jmu half

kında muhtııllt rivııyetler varhr. (> m,.. 
yanda Se'1tın!ldl tarihinde (S: ~2) ııu tllt• 
raya rastlıyoruz: ıZilkııdenln (97~ H ... 
llill6 M.) on Uı;(lncll günU •ratıtrpıızıırı 
yakınında bir yere kopuldu, Orada bu
lunulurkeı' Vet•~n• Sf'llm Sı Hanın otlu 
Mımlıa vallşl Şehıade Muradın bir ol-
lu dllnyaya gp,ldlli h11kkınd11 tne\<tu,111r 
teldi. Saııdetl(~ hUdavendlJAr h11ıretı1:

rlnden yeni do#ım CQcuı!a bir isim vt'r
mesl rlefl olunuyordu, d!;cdftojı Ktrıınıı
mı!da Murat o,t!lu Mehmet evvf'lA gt'l• 
mlştlr, adı Mehmet ol.ıını b•ıyur
dukları !lıkattan du:rııMu!:o Sicilli 
OsITJani (C; 1. S: 69) onun 7 : zilkade : 
974 tarihinde ve sabaha iki saat kala, 
yani Kanunt Sultan SilleymRnın ölü
münden dokuz ay ıonre dolduğunu ya
zar. MnlQm olduğu üzere K11nunl, Sigeti 
muhM:ara için kıırarl111tırdı!tı c; .. f Pre İ•
tanl:ıı.ıldan 11 : Şevval ; 973 te çıkmış, 
974 saferi içinde ölmüştü. 7 : Ey
lül l!lfi6). So1akzade fle on
da!'\ lktibM eden başka tarihlerde Ü
çüncü Me-hmedin doğumu (9'74) gös
terilir. Yalnız Peçevi onun (9711) da, ya- ı 
ni (1563) te doğduğunu ya1.ar. 

Biz Peçeviye kıymet verdik ve onun 
rivayetine göre Mehmetli doğurttuk. 

Çünkü Mehmet (1582) de sünnet edil
miş ve 1583 haziranında - bi.ilfığa erdi- 1 
ğinden dolayı - Manisaya v11U yapıl- l 
mıştır. Eler o, 1!166 da doğmuş olsaydı 
on altı vasını hiti".ııw ... a .. l"\&2 ft"' lral~•a 
ken. yani 17 yaşına basmak üzere bu-
lunurken sünnet edilmiş olurdu ki bu, 
hele onun yıı~ac'lığl devir zihniyetine 
sı~ar bir ~ey değildir. Yine o, 1566 te
vellütlü bulun.aydı 18 yaşına b11smak 
sıralarına kadar sarayda kalmış olmak 
icap ederdi ki bu dahi an'aneye aykırı 
düşerdi. Su htılcle SalAnllcll tarihlrıdeki 
kayıt ya çocukken ölmüş bir ı;eh7ı:>deyc
aittir, yahut mevşuk değildir Zaten 
«Murı\t oğlu Mı>hmet evvrlA .l(elm'itlrı

sözünderı de rivııyetin sakatlıih snı,1ş:

lıyor. Çünkil Sultan Süleyman111 dede
lerinden yıılnıır İkinci MurRdın o~lu 
Mehmet adını ta,ımıı olup Birini'! Mu
radın oiullan araııında Mehmet yt'l>
tu. 

(S) B<ı ku:lardan Ay!le Sutt:m. bl\yO· 
dUkten ıonrn lbrııhlm Pıııava, Fııtma 

Hınısta Yardım 

yardım cören çocuklar 

Hınıs (TAN) - Pek kısa bir ma
ziye malik olan kazamız çocuk hi
maye heyeti, halkın ve memurl:ırın 
yardımiyle, 39 fakir çocuğu giydir
miştir. 

Bigada Aygıra 

ihtiyaç Var 
.ı:ııga (TAN) - Bunıdakl aıım du

rağının btrer ~ubesi olarak Çanpa
zar köy nahiyesinde ve Gelengeç 
köyünde birer aşım durağı yaptml
mış, bunlara blr~r ıoY,iı ve birer 
beylik aygır gönderilml,tlr Merkez
de de dört aygır vardır. 

160 köyümüzün bUtün kısrakları 

bu aygırlardan istifade edememek
te, bizzaruro yerli ayglrlara da baş 
vurulmaktadır. Bu yi\zden on beş 
sene içinde burada halis Arap kanı 
olmak üzere ancak on bet tay yetl§
tirilebilmi§tir. Çekilen emoldere nlı
betle bu netice pek a:ı:dır. 
Kazamız hayvanlarının ıslahı ve 

orduya daha çok cins hayvan yetıt
tirilmesi için yirmi aygır4 ihtiyaç 
vardır. 

Simdiye kadar bu gibi hayır mü
esseselerinden mahrum kalmış olan 
Hınııı'ta da himaye heyetine karşı 
gösterilen şefkat ve alaka şayanı 

~iikran derecededir. 

Kazaen Kaynanasını 

Öldürdü 
Niğde (TAN) - Sirkat maddesin

den mahkOmiyetini bir kaç gün ev
vel bltirip hapiııhaneden çıkun Rauf 
oğlu arıbac:ı Kfımil, niaanlıs Sıdı
kamn evine giderken avlanmıık ıçin 
tüfeğini de y~nına elmıg ve Yeşll
burçtıtki müst{l.kbel kaynataliı M:s
kin Şahoğlu Hllkinin evine gitmiş· 

tir. Bunlar rakı içerlerken düğiinün 
bir an evvel yapılmasını kararlP§tır· 
mıglar, buna ı~vinen KAmil, havaya 
bir el atef etmek isteml§tir. Fakat 
kaynanası Hidayet, kom§ular nyıplı
yacağı için. ateş etmemesin\ s8yliye
rek çiftenin namhıunı tutmuı1 bu 
esnada nasılsa ateşlenen tUfek pat· 

lamıı. bütün şaçmalar vücudüne gi· 
r~ıı Bayan Hidayet hemon ölnıüstür. 

Kamil tutulmuştur. 

.............................................. 
Y omoklorinizin 

lezzet ve ne-

f asetini, ancak 

ÇAPA 
MARKA 

BAHARATINI 
Kiillanmakla -~·-

temin 

edebilirsiniz. 

15 gramlık Salep 
ve baharat 
Paketleri 
her yerde 

5 
•nıruştur. 

mutlak iyileşirler. Dainiz belki yıllardanberi tasarlamış olan şehza-

Safo, iradesini hissine hikim 
kılmak yüzünden yalnız: dağdağn· 
ıuz bir ömre kavuşmuş olmuyor
du. Madde bakımından da çok şey 
kazanıyordu. Çünkü şehzade, onun 
aşkına ihanet sayılabilecek her 
hangi bir hareketi ihtiyar ettiği
nin ertesi günü, sevgilisine tarzi- • Sultıın dıı H11ll1 Paşııva vrrllmlııl~rdlr, 

ı··························· ... ···················································ı 

ı · GtUınah Ben<dl<e mü? 
i. ...•. Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 55 ..... J 

Bütün bir geceyi uykusuz geçirdim. Fakat snbah· 
leyin, kararımı vermiştim: Kaçacaktım .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Haluk Giray'ın hatıratında, "Semerkand., ten 
itibaren lstanbula kadar yaptığı me§nkkatll seyahut 
pek mufassal yazılmıştır. Lftkfn, romanın esasiyle 
münasebeti olmıyan bu kısmı, hulAsa ederek geçi
yoruz.) 

On beş günlilk bir mezuniyet alarak "Semer
kand,, ten ayrıldım. Mevsim ilkbahar sonlarıydı. 

Rus ihtilali hala devam ediyordu. 
Artık ne olursa olsun Istanbulıı dönmeğe karar 

vermiştim. 

"Buhara,, ve "Merv,, den geçerek, üç gün süren 
bir tren yolculuğundan sonra "'Aşkabat,, a geldim. 
Lakin bu yolculuk çok garip oldu: Çölden geçerken, 
harp eden Beyaz ve Kızılorduların tahrip ettiği is
tasyon binalannı yıkıyor, ve kömürsüz kalan loko
motife taşıyorduk. Zira, başka türlü yola devam 
etmek kabil değildi. 
' "Aşkabat., istasyonuna çıkar çıkmaz, iki polisin 
bana doğru ilerlediğini gÖrdüm. Pasaportumu mua
yene ettiler ve karakola gideceğimi bildirdiler. Is
rar ettim ve bir Türk zabiti olduğumu söyledim (1). 
l"akat ne sözlerim, ne de elimdeki muallim olduğu
ma dair bulunan vesika kar etmedi. Şüphesiz beni, 
bir casus zannediyorlardı. ünlerine katarak götür
düler. 

Karakolun karanlık odasında kaldığım iki gece, 
bana çok güç gelmişti. Kurtulmanın çaresini düşü
nüyordum. 

Bu şehirde bulunan bir arkadaıım hatırıma gel
di. Bu adam evvelce, Türk zabitleri gibi "Semer
kand,, de muallimdi. Sonradan buraya tayin edildi-
ğini duymuştum. ı 

Kendisine haber gönderdim. Geldi ve beni kara
koldan çıkararak evinde bir kaç gün misafir ettL 

.Bu miseferetim esnasında Iran hududundaki :müs
lüman köylerini gezip görmüştüm. 

Fakat, derhal yola çıkmak mecburiyetindeydinı. 

ŞerHin peşimden yetişmesinden korkuyordum. 
Dört gün sonra, hareket eden hususi bir trenle, 

Hazar denizi sahilindeki "Krastnovotsk,, §ehrine 
geldim. Burası kayalık bir memleketti. 

Sahildeki çadırlarda yaşıyan Türklerin tuz nakli~ 
yatı yapan yelkenli gemilerinden birine, gece ka
çak suretiyle binerek 12 saat süren bir deniz yolcu
luğundan sonra "BakU,, ya geldim. 

Vakit sabahtı. Büyük şehirin, denize nA.zır olan 
parkları, otelleri ve yeni binalarlyle güzel bir man
ı:arası vardı. 

üzeri petrol tabakasiyle örtülü bulunan denizin 
biraz açıJııncla demirlediğimiz için, sahile sandal
larla geçecektik. 

Lakin buno vakit kalmadan, karşıdan kontrol 
çatana:ıı göründü. 
-1\fornurlaı' yolcuları yokladılar. Sıra bana gelin
ce, "Aşkabat,. ta olduğu gibi tevkif ettiler. 

Tilrk zabiti olduğumu söyledim. Şansım uygun 
gitmişti. Bir sımf arkadaıtım karjıma çıktı. 
Buluşmamıza çok sevinen bu iyi yürekli adam, 

beni diğer arkadaşlarına tanıttı. Ve bu suretle s~r
best kaldım. 

"Baku,, yu bolıevikler almak üzereydi. Şehir ka
rışıklık içinde bulunuyordu. Burada on bet günden 
fazlcl kalamadım. Arkadaşımın vasıtasiyle, bir pasa· 
port aldım. Bu pasaportta "Azerbaycanlı,, olduğum 
yazılıydı. 

İki günlük bir tren yolculuğundan sonra, yüksek 
dağlar arasında bulunan ve şirin bir manzarası 
olan ''Batum,, a geldim. Fakat şehire yakın bir yer• 
de, İngiliz Hint askerlerinin sıkı bir kontrolünden 
geçmiştik. Bu sıralarda Istanbulun, müttefik ordu
ların, işgali altında bulunduğu söyleniyordu. lçim· 

de gari~ hisler uyanmı3tı. Her halde müteesıtir<lim. 
LAkin teessürümün mahiyetini tahlilden a~iı bulu
nuyordum. 

"Batum11 da, iki gün kaldıktan sonra, bu şehiTle 
"Riıe,. arasında işliyen LAzların küçük motörlerin
den birine binerek "Rize,, ye geçtim. 

Artık vatanımdaydım. Geniş nefesler alıyordum. 
61Rlıe11 de bir gece dinlendikten sonra, kaz• luıy

mııl<ıunından. tüccar olduğuma dair bir tezkere ala
rak "'rrab2on,. a hareket ettim. Niyetim, orada bir 
hayli kalmaktı. 

Tehllkeaiz ve serbest bir yolculuktan sonra, şehl
re VaıJ\l olmu~tum. Burada blr çok Ziilbit arkad11Ela
ra raııtladım. Hepsi, harbin meşakkati ve mihnetile 
yıpranmıfi, yorulmuş ve yaşlanmıştılar. Beni ıie pek 
yorgun ve hırpalanmış gördüklerini söylediler. 

lyi blr otele yerle§erek iki ay kadar dinlenmiş
tim. Ldkin bu müddet içinde elimdeki harç-lık tii· 
kendlğlnden "Buhara,, dan aldığım ve yakası kuzu 
derisinden mamul paltomla, yine ayni der1den olan 
kalpaA1mı satarak (60) lira kadar bir para elde et
tim. Bu para yol masrafımı temin edecekti. Ve ôyle 
oldu. Iklnct 11yın nihayetinde, bir Italyan vapuruna 
binerek denlır: açıldım ve bir hafta sonra da Istan
bul rıhtımına ayak basmağa muvaffak oldum (1920) . . . . . . . . . . . . . . . .. , . 
...... ~·"·''"'" "' 91._,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•• . . Bebeğe geldiğim zaman, akşam üzeriydi. 

Penbe bir güneş, Anadolu sahilini yaldizlıyordu. 
Yalının kapısını korka korka çaldım. Heyec-an 

içindeydim. Bana öyle geliyordu ki, senelerce evvel 
olduğu gibi, içeri girince, karşıma Nüvid çıkacak ve 
boynuma atılacak; uzun zamandanberi nerelerde 
kaldığımı sorarak hıçkıracak, tazallüm edecek ... 
Ben, onu göğsüme çekip, kollarım arasında bütün 
hasretim, biitiln muhabbetimle sıkacağım .. 

Fakat, kıtp1 açılmıyordu. Tokrar tekrar cnldım. 
Yine sükut! .. Bu sırada, e.rkamda bir ayak sesi hasıl 
oldu. Başımı çevirince, iri cüsseli bir bekç~nin dik 
dik, bana baktığını gördüm. Yanıma yaklaştı: 

- Orada kimi arıyorsun? .. Diye sordu. 
·- Ev sahiplerini, dedim. 
- Bt1 yalı metruktür.. İçinde ihtiyar bir kadın 

oturuyordu.. O da, geçen sene öldü.. 

Ba§ımdan aşağı sıcak bir su dökülmU§ gi'bi oldum. 
lstanbuldan ayrılırken, zavallı halamın nasıl göz 
yajları döktüğü gözlerimin önündeydi 

- Yalınnı anahtarı nerede?. Dedim. 
Beni, daha dikkatli süzerek: l\ 

- Saıtııı sen, o dedikleri olınıyasm, dedi 

- Ne demek istiyor~un? .. 
- O ihtiyar kadının cenazesi kalktıktan 9onra; 

bir hanım bana, yalının anahtarını teslim etti ve 
dedi ki: "Bu yalı, şimdi harpte bulunan bir adama 
aittir. Baı;Y.ı\ varisi yoktur .. Sen, bu anahtan al, dö
norf;e kendisine verirsin .. ,, 

Bekçinin bahsettiği bu hanım, şüphesiz kllçi.lk ha· 
lamdı. K ııını insafsızca terk eden damadııun malı 
ile meşgul olmayı bile lüzumsuz görmüştü. 

Acı bir tebessümden sonra: 
- işte, o harpte bulunan mal sahibi benlmt de

din1. 
Br:kçi iyi bir adamını~ kl, meseleyi uzatmadan 

anahtarı hemen getireceğini söyliyerek ayrıldı. 
Yarim saııt sonra, bir senedenberi kapalı duran, 

büyük kapıyı açıyordum .. 
Eşyası bile ~ski yerinde duran ve hiç bir deği

şiklik göze çarpmıyan yalıya girer girmez, birden
bire o kadar eski hatıralarımın es\ri oldı.ım ki, ken
dimi tutmasam, çocukluğumun ve gençlil?lrr.in en 
mefiut kahktlh8larmın çınladığı yi,iksek tavanlarda 
hıçkırıldarırrı akisler yapacaktı .. 
Doğru kendi odama çıktı111 .. 
işte. Niividle beni tam iki bucuk sene koynunda 

taşıyan geni~ karyola!.. işte, üzerinde en bahtıyar 
saatlerım!zi geçirdiğimiz sedir!. işte, kar1mın çok 
sevdiği küı:ük komod!.. işte, etajer, işte kit&pla
rım ve yazıhanem! .. 

(De1'amı 1·ar) 

(1) Esaretin ilk yıllarında "Çaflık,. idaresi vardı. 
O zaman esirler çok sıkı muhafaza altınrla bulunu
yorlardı. Halbuki, "Bolşevik , idarcsindP. b1ı vaziyet 
değişti, Herkes hür oldu. Bir Türk esiri, ilk zam41n
larda ne derece gidcnmeğe, ele geçmemcğe çalıştıY· 
sa, sonralan Türklüğünü öne siirerek serbestçe se
yahat edebiliyordu. 
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Müzakereler Çıkmaza Girmişti 
Ali Kemal, idare Heyetinden Karar Alınmadıkça 

lngilizlere Ariza Yazıhp Yerilmesine Taraftar Değildi 
- Ben, demişti. Bir şey teklif 

etmek istiyorum. Bu müracaatin 
muhakkak olarak bir ariza ile ya
pılması farz değil ya a efendim. 
Ali Kemal Beyin idare heyeti ile 
görüştükten sonra, fırka katibi u
mumisi sıfatiyle siyasi mümessil
liği ziyareti, ve bu zeminde ida
rei kelam etmesi de istenilen neti
ceyi pek ala temin edebilir. 

Bu hal sureti, Ali Kemalin yü
zünü güldürmüş ve fakat Agopya
nın hiç te hoşuna gitmemişti. Der
hal itiraz etmişti. Bu şekilde mü
racaatin istenilen tesiri yapamtya
cağını ispat sadedinde uzun söz
ler söylemiş ve sonunda da: 

- Çok müteessirim. Demişti. 
Sizin ve memleketinizin iyiliği için 
çalışan insanlarm ve bilhassa size 
hakiki ve çok samimi bir dostluk 
ile bağlanmış olan Kapiten Bene
tin bu kadarcık ehemmiyetsiz bir 
arzusunun yapılamaması bilmem 
nasıl karşılanır. Emin olunuz, bu
nun gecikmesi İngliz dostlarınız
da çok acı bir tesir uyandıracak
tır. 

O zamana kadar köşede oturan, 
müzakere mevzuunun leh veya a
leyhinde söze kanşmıyan Sait 
Molla da bu esnada dillenmişti. 
İtiyadı veçhile sinirli hareketlerle 
bir kaç defa gerdan kırmış, yerin
de kalkıp oturmuştu. Ve: 

~ -i 

Nafiz Berin arkadaşlarından 
Şeytan Mahmut 

Ertesi gün de istediği arizayı gon
dermekle kapiten (Benet) in Os
manlı dostluğu için çarpan gönül
cüğünü hoşedivermişlerdi. 

mavi beye bildirmiş ve keyfıyetin 
padişahtan istizanı ile sadır ola
cak iradei seniyyenin kendilerine 
tebliğini istemişti. Lütfi Simavi 
bey, bu dileği Vahdettine arzeder-
ken, bir sırasını getirmiş ve: 

- Müsaadei hümayunlarına is
tinatla1arzediyorum efendımiz. Ye
niden ihya olunan hürriyet ve iti-
18.fın bugünkü vaziyeti - mebu
san meclisi feshedilmiş bulundu
ğu cihetle - fırkadan ziyade a
lelade bir cemiyet mesabesinde
dir. Her ne namla olursa olsun, da
hili nizamnamesinı hükümete tak
dimle herkes birer cemiyet teşkil 
edebilir ve bu cemiyetler de, hür
riyet ve itilafa lütfen bahş buyu
rulan bu şerefe nailiyet istirha
mında bulunabilirler. Bu vesiley
le, mebusan meclisinin mürınkit 
bulunduğu zamanda bile mebu -
sandan mürekkep hakiki fırkala
rın makamı hükümdari ile mü
nasebetleri olamıyacağını nazarı 

dikkati şehriyarilerine arzetmek 
isterim. f Deııamı var J 

* Bir izah: 

3 - 5 - 939 tarihli nOsham"'d'l r l:nn 
tefrikad!l (C.) beyin konağında y,1pıl

dığında11 bahsettiğimiz toplant.nm C3-
fer adında tanıdığımız bir vatandaşı 

milteess!r ettiğini öğrenmiıı buh•nuyo
ruz. Ha!cukl, tefrikada isml ~ece:-ı (C.) 

beyle bu vatandaşın hıçbir )c!klld0 nHi
ka ve munasebeti yoktur. Es.ısı·n Fi. C;ı
lerin o sırada Erzunımda bulunduğu ve 
vazifel mllllyesini ifa ebnektd olduıtu 

bizim de mallımumuzdur. Bu cihetı tus
rihf lilzumlu ıörüyoruz. 

** 

Iz~ir Orta mektebine gitmek 
uzere, o gece ıapura bin

di. On on bir çaglarında idi. Yo
lu açık olsun da ertesı sene sağ sa
lim eve dönsün diye, çocuk sokak 
kapısından çıkınca annesi, sokağa 
bir maşraba su atmıştı. Babası 

dişten, tırnaktan arttırarak Meh -
mede bir ikinci mevki bilet almıya 
çalışmıştı. Fak:ı.t ne birincid~ ne 
ikincide bir boş yatak vardı. Ço
cuk güvertede gi<lecekti. zaten va
purun ambarı ve güvertesi mek
tep çocuklarile dolmuştu. 

Mehmede babası "paranı iç ce
binde sakla, sakm çaldırma,, de
mişti. Vapurun güvertesinde E-lin
deki ufak kumanya sepetile, ken
diiıe kalabalık arasında yol acrnağa 
çalışan çocuğa, adamın biri çarptı. 
Kumanya sepeti denize düştü. Meh
met yemek için cebindeki paraya 
güvendi. Fakat baş tarafta, bir ha
rarın üzerinde, geceleyin uzana -
cak kadar bir yer bulunca, cebini 
yokladı. Cebindeki parasının ça
lındığını anladı. Tan yeri o sırada 
ağarmağa koyuldu. Yepyeni bir 
gün doğuyordu. Vapıırda vinçler 
hırıldıyor, sesler, emirler v~riyor, 
selamlaşıyor, vedalaşıyorlardı. Ço
cuk o anın uyanı' ve hareketinin 
neşesile, neşelendi. !çinden "aca
nım ne olur? Iki gün sonra Izmir
deyim, Dişimi sıkar, açlığa iki gün
ceğiz dayanıTer~rim'' ::liye düşün
dü. 

Hararm üzerine çıktı. !(amara-
lar, pijamalar giyinmiş bir çok 
tüccar ve memurla ıskarça doluy
du. Tüccarlar biribirlerile "kaça 
aldın? Kaça sattın? Kaç para ka
zandın? Veyahut kaybettin?" diye 

• 
- Söze karışmtyayım dedim, ta

kat yine duramadım işte. Ali Ke
ınal Beyefendinin bu tereddüdünü 
\'e bu dolaşık sözlerini bir yaban
tı aöne. ve i§itM, analaakkak ki, 
l-ond · erinin !!izli bir İttihat ''P. 
'l'erilli taraftan o1dugu zehabını 
hasıl eder. Son fırka içtimaında 
tekrar ve katiyetle söylenmişti. 
Badema fırkada şahsi tesirlere 
meydan verilmiyeceği temin edil
lbişti. Şimdi, koskoca bir milletin 
selameti, siyasi bir fırkanın men
faat karşısında reisin istifa etme
si ihtimali ileri sürülüyor. Bilmem 
Yanlış mı düşünüyor ve söylüyo
rurn. Kastim Ali Kemal Beyefen
diyi muahaze ve tenkit etmek de
ğildir. Fırkada hüküm süren ve 
hariçte aleyhimize çok fena tesir-
1~: uyandırmağa sebep olacağı ta
bu bulunan zihniyet ve kanaati 
•nlatmak istiyorum. Bence bu 
işin ne uzun uzun düşünülm~ine 
\'e ne de yersiz ve yakışıksız te
l'edd üt ve endişelerle geciktiril
lnesine lüzum yoktur. Çünkü, b~ 
raz daha vakit geçirilir ise, Nuri 
PaŞa Hazretlerinin istifaları ile 
aa
1 

rsılacağı zannolunan fırkanın 

Müttefikler de, hürriyet ve iti
laf fırkasınca yapılan ve hain 
Vahdettin tarafından da teyit o
lunan bu müracaatı lutfen kabul 
etmişler ve o hafta içinde, getirt
tikleri askeri kıtalarla, Fransızlar 
Zeytinburunun ve kale haricin
deki kışlaları, İngilizler Kadıköy 
ve Moda taraflarını, İtalyanlar da 
Uskudarı hafif tertip ve sessizce 
i§Bal edivvnıişlerdi. Şuracıkta şu 
ciheti de kayıt ve ilaveye lüzum 
goriırüz ki, yapılan bu başı ortuliı 
fiili işg:ıle, hiç te Sanyerde faali
yete geçen bir avuç mücahidin ha
reketleri sebep olmuş değildir. 

Müttefikler, bu teşebbüsten bir 
hafta sonra, İstanbula gelecek o
lan işgal kuvvetleri başkumanda
nı General (Franşe Despere) yi 
selamlamak ve İstanbulda bulun
duğu müddetçe muhafaza etmek 
için esasen birer miktar asker ge
tirtmek kararını vermiş bulunu -
yorlardı. 

ARSLAN KAFESiNiN iÇiNDE ••• 

ttih ' atçı dostlarımızın himmetli 
ellerı· ·1 b bi ı '.: aşımıza yıkılacağına 

ç te şuphe etmemeliyiz. Darıl
~asınlar amma, Ali Kemal Beye-

endinin, umumi katip olduktan 
~nra, dimağını, tıpkı bir ahtapot 
ııbi, vükela zihniyeti sardı. Çok 
Çekingen bir tavır aldılar. 

S ait Mollanın bu sözlerinden 
lu dolayı hasıl olan hoşnutlu
l nu, arsız arsız sırıtmak suretiy
~ gösteren Mösyö Agopyan, elle
l{ i çırpmak suretiyle alkışladığı 

ollaya dönmüş. Ve: 
- Bravo Sait Molla 

l'ii I>erniş, ayni mevzu Üzerinde yü
h Yerek Ali Kemal ve Adili mua
t~zey':. yeltenmişti. Müzakere, ar
h 

1 
rnunakaşa şeklini alacak bir 

a e gel . . ıı·· rnıştı. Ali Kemal de uzun 
rozler söylemiş, esasa hiç bir iti-
azı ol d . y ı· . rna ığını ve fakat, ıdare he-
ı: ~.ıle görüşüp anlaşmadan böy
d ır ariza yazmakta mazur ol-

rUğunu ileri sürmüş ve müzake 
eyi b· }{ ır çıkmaza sokmuştu. 
bı albuki, o günün akşamı, bu 
da~le de damat Feridin salonun
fa S ola~ca hallolunmuştu. Musta
ld abrı, Zeynelabidin, Vasfi ve 
naUstafa Asım hocalar, kulluğu -

d·ı sığındıklan efendilerinin bu 
ı eğ ' · 

hl ~nı Yaprnakta hiç bir beis gör-
ernışlerd · li ı. 

ernen karan verivermfşlerdf. 

* S arkl Doryan'da verilen ma-
hut ziyafetle Aristıdi paşa 

ve Azaryan efendinin bazı ayan 
azaları üzerinde yaptıklan tesir 
nihayet semeresini vermişti. Hür
riyet ve itilaf fırkası, İkinci Ab
dülhamidin son başmabeyincisi 
Nuri paşanın riyasetinde teşekkül 
etmişti. Fırka birinci ve ikinci 
reisleriyle umumi katibinden miı
te,ekkil bir heyetin 1334 yılı ikın
cikanununun yirmi dokuzuncu gü
nü, Vahdettin tarafından huzura 
kabul ile fevkalade bir iltifatı se
niyyeye mazhar edildiği de işitil
mişti. 

Bu şayia, teşekkülleri o sıralara 
tesadüf eden "Selameti umumiye,, 
ve "Sosyal demokrat,, fırkaları re
islerinde de, huzuru şahaneye ka
bul edilmek arzusunu uyandırmış
tı. Selameti umumiye fırkası reisi 
ve eski Amasya mebusu İsmail 
Hakkı paşa, azadan Şerif Yahya 
Adnan ve umumi katip Ferit pa
şalarla ve "Sosyal demokrat,, fır
kası reisi doktor Hasan Rıza bey 
de reis vekili Halit paşa ile sara
ya koşmuşlardı. Fakat, ne yazık 
ki, düşmanlara bile ardına kadar 
açık bulundurulan saray kapısı -
nın kendilerine karşı kapalı oldu
ğunu anlamışlardı. Vahdettin, 
memleketteki mevcudiyetlerini bi
le fazla gördüğü ve hatta teşek
küllerinden ürktüğü bu fırka tara 
mensup heyetlerin, arzedecekle
ri tazimatı kabul etmemiş, saray 
kapılarını yüzlerine kapattırıver

mişti. 

Hadise çok gariptir. Huzura ka
bullerinden bir gün evvel, hiırri -
yet ve itilaf fırkası, teşekkülünü 
ve bir heyetin arzı tazimat için 
mabeyini hümayıına geleceğini bir 
t~zkereyle başmabeyinci Lütfi Si-

Rivayete göre, eski Osmanlı 
padişahlar.ından Abdil1aziz Bey
lerbeyi sarayına getirttiği nr.ılnn
ları, sf'vdiği paşalara göstcrrlikkn 
!t0nra, onlara en büviik iltirrıt ol
mak füere demir kdesin kııı>ısmı 
açar ve: 

- .uyurunuz! .•• 
Dermiş ... Arslanla bir kafes içi

ne girmek insan için en büyUk ce
saret olmakla beraber, bu derece
de cesareti o zamanın paşalann
dan hiçbirinin gösterdiğini tarih 
kaydetmemlırıtir... Uyanık iken 
- arslan terbiyecilerinden başka -
hl~ kl~senin arslan kafesine gir
mıyecegi şllphesizdir. 

• Fakat insan riiyasında kendisi
nı., ar.ll~n kafesinin içinde görür· 
s~ · ·· B~r lnırıanın uykusunda göre
bıle~~ğı korkulu rüyaların en deh· 
~t!ısı ~ud~r. Dört minareyi birbi
r•.?1~ U~ennde. kendisini ·de dör
dunun uzerinde gören adamın rü
yası. bunun yanında pek ehemmi· 
yetsız kahr. Bereket versin ki hu 
korkulu rü:vanın misalleri pek te 
lok değildir. Simdlve kadar işitl-
en. ya!n•z bir tanedir. Onun da 
netıcesı ne olduğu merak etmeie 
deim~:r:.. <:ün~ü bu rüyayı ırören 
pek ırın~ırh hır adam olduiundan 
çareslnı de kendi kendine bul-
muş: . ~ene rüyaınnda c~bfnden 
mendılınl cıkararak arsl 1 h. 

b
. an ara ı-

rer ırer koklatmış arslanlar ko-
~~n"~ güzelliifnde~ bavıldıklarr 
ıçın asta:va dokunmamıslar. o da 
rahat rahat uyanmıs 8 k d 
k k ı · ··· u a ar or u u rüvanrn hic k. 1 kusuna . • ımsen n uy-

.. Jrırmeııı istenilmez. Sadece 
ruvanın korkusundan dei!il, akhn 
sa.ilam olmadığına delalet ettiği 
lçın .. , 

Akıl bozukluhndan başka has
tahklar da korkulu rüy .. x.... 
sebep olurlar Mides· bo. a ırkormle5 ... 
ı · ı zu o an-
arın uvkuda korkulu l'Ü .. r 

düklerini herkes hı·lı'r 1 ya gok· . . nsan eo -
ça yemek vıyip te hazmetmeden 
yatınca. uykuda tizeTine basılryol'
!"u.ş gibi, ınkıntılı rüya cörmesine 
ıhhmal coktur ... Banaklan bozuk 
olan~arda riiva daha korkulu olur. 

Rüyada ttirlii türlü çirkin hay
vanl~r - en ziyade yılan - Jörmek 
a!kolık olmanın meşhur alimetf
dır. Fakat bu tftrlü tilrlfi rüyalan 

hiç alkol kullanmRdıklan halde a
te li bir hastalria, mesela kara 
hummava. ırlp hastahiına, zatür
ree hastalağına tutulanlar da gö
rürler. 

Nefes yolu hastahklarında da 
korkulu rüvalar haylice coktur. 
insan ıöğsünün üzer+ne bir hav
v~n .?t~rmuş, tazvik edivormuş gi
bı gorur. Burun delikleri herhan
ıri bir sebeptf'n tıkalı olunca kor
kulu rüya gelir. 
Fak~t korkulu rüyalann en mii

hlmlerı kalbi veya damarlan bo
zuk olanlann '°ördükleridir. Baırı
ka hıuıt~hkludan, meseli mide 
bozukluKUndan. atesll hastalıktan 
gelen koTkulu rüvalar pek az df'
vam ederler. Nefes yolu hastalık
larında uzun zaman devam etme
seler hile riiya pek korkulu, -pek 
sıkıntıh olur. Rvırderlilir. Yiirek ve 
damar hastalrklannda korkulu rü
ya uzun 7.aman devam etmekle be
raber nek te korkunc olmadr~n
dan ehf'!mmivet verilmez. Halbu
ki en zfvar',. işe yRnyacak olanlar 
hımlerrf•t'. insan rüyasında az sı
kıntılı fakat iio;tfüdr 2elen devam
lı riiva eöTdüiü vakit yilreiinl ve 
damBTlannı mnAvene ettirmekte 
ihmal ~tm .. melldir. Yüreiin yor
cunluh ~findfhı hinhit' tflrlü meş
'"11İYet icindP kendini belli etmP'Z 
de gece ritvada biraz nefes duh
iı. srkmtr ile mevdana cıkar. Bö:v
le. yiirekf Pn vahnt damın·lardan 
e:elen korkulu rüvavı avırdetmek 
için ivi bir alRmet httnlarm pek kı
sa olmasıdır. Korkulu "ıtva pek az 
SÜl'er. insan s1kıntr ile uvanır, 
yahtitnda oturma~a mechttl' olur. 

Çocuklann korkulu rüya ırör
mf'sl de, hekimlik balmnınıfan, 
pek ehemmiyetlidir Bazı cocuklll
rın haııtahsn daha mevdana rık
madan knrkuhl rü:valarla haşlar. 
Otte uvkusundan sıcnyarak. ai
lı:vRl'ak uvanan cocuia dikkat et
mek. atesinl almaln muhafRZa et
mPk ihttvatlr bir hareket olur. 

Bilyiicek, mektebe giden çocu
lun uykuda ,hi~ rOva görmemf'!Sİ
nin de manası vardır. Zihni fazla 
:vondmuıt çoc11k uykusunda hiç 
rUva ıörmH. Onutı kin arada sı
rada cocuklann rilyalarmı ıııormak 
ta fikir sailı~ın kontrolü için 
lüzumludur. 

Halikarnas Balıkc;ısı 

hoş beş ediyorlardı . .Memurl3r "Bay 
Ahmet nereye becayiı oldu? Maaş 
ne kadar? Çankmy~ Bay Mehmet 
mi tayin edildi? Yeni kazanç ver
gisi kanunu muçibince vergi yüzde 
kaç inecek''? diye tatlı tatlı konu
şuyorlardı. Dışarda m,,ktep çocuk
ları k~lar gibi cıvllda~ı) orlardı. 

Hava çok güzeldi. 

Güneş Mchmedin yüziinü gi1ğ
sünü ve gövdesini ısıtıyor

du. Her tarafııu hoş bir hal sarı
yordu. Sanki bütün gövdesi ~arkı 
söylüyordu. Çocuk bütün bir inanç 
ile istıkbale inanıyordu. istikbalin 
getireceği saadetleri, bakışlarını 

takmış olduğu ~u mavılerdc :ıçan 
yumuşak bulut parçası kadar va
zih görüyordu. Günler, aylar, se
neler, neşe ve ümitten birbiri ardı 
sıra çakıp parlayan kahk:ıhaJar gi
gi. çocuğun önüne çınlaya çınlaya 
yayılıyorlardı. Ç:>euğa dunyayı 
cennet ediyorlardı Mehmedin ıon
lünden emeJJer ve sevgiler taşıyor
du. Çocuk bilmiyordu neden, fakat 
insan olduğu için, öteki insanla
ra karşı derin bir şükran duyuyor
du. 

Mehmet o sabah Citt-ki c;ocuk -

larla konuştu. Karnı .;ok acıkmış

tı. Oteki çocuklar yemek yemek i

çin ekmeklerini önlerine serdiler. 

Ekmekleri görünce Mehmcdin ai'r-.., 
zı sulandı, imrendi. Yutkundu. Bu 

haline canı sıkıldı. Vapurun ta ba

şına gitti. Heybelerine ve torbala

rına yan gelmiş yolcular şarkılar 

söylüyorlardı. Mehmet provanın 

küpeştesi:le basını koydu. Gemi 
provasının denizleri !ışıldatarak 

nasıl yardığına dabka!dı. Dalga

lar üzerindeki, güneş çakıntıları, 

vapurun hızından muvazi ışık şe

ritleri halinde, hep arkayn kaçı -

yorlardı. Mehmet orada uyuya kal
dığı yerde, uyanınca vakit ıkindi 

idi. Çocuk yine hararın uzerine 
döndü. • ıaı.ı• i Wl4 t 

Çocuğun tam üstünde yukardaki 

birinci mevki güvertenin parmak
lığına yaşlıca bir kadın ve bir er
~~k yaslanmışlardı Akşam çayını 
ıçıyorlardı. Kadı:ı elindekı reçelli 
ekmekten parçalar koparıp. vapu
run yanı başındl uçmakta olan 
martılara atıyordu Marblar ha
zan, lokma suya ~üşmezden evvel, 

havada kapıyorlardı . Adam kadı
na: "Ne duygu !nceliği şu zavallı 
kuşlarda'' diy-0rdu •<'uk t .. 1.. .. r . ... a pu ur pu-
l ur esen sağnaklar c;özleri dudak-
~rdan alıp uzaklara uçuruyordu. 
adının attığı ekmek parçasının 

b~rinden, bir damla reçel Mehme
~ın !aslanmış olduğu küpeştenin 
uzerıne düştü. Çocuk yutkundu. 
Fakat dudaklarını reçel damlasına 
yanaştıramadı. Etrafına bakındı. 

Bütün vapur sankı göz kesilmiş ve 
ona baka kalmıştı. Bir iki saat son
ra, güneş batıp ta sular kararınca, 
çocuk, üzerine baca kurumları ya
pışmış olan reçel damlasını yaladı. 

Karanlıklar çöktü. Yolcuların 
konuşmaları dindi. Köşe, 

bucakta rüzgardan mahfuz kuytu-

larda, uyurken birbirlerinin omu
zuna ve goğsiıne yaslanmış olan 
insanların solukları duyuluyordu. 
Mehmet direk ucunda renk renk 
ışık iğneleri yıldıray:ın Venüse ba
kıyordu. Bir sralık insan şeklinde 
kara gölgeler, sinmiş bulundukla
rı, harar, küfe ve sandıkların ara
sından belirdi~er. Bir fiskos oldu. 
Uyuduğunu sand!klart çocuğun ü
zerine çullandılar. Çocuk bağırm:ı
ğa savaştı. Çocuğun haykıracağı

nı anlayınca onu küpeştenin üze
rinden denize ittiler. Denizde bir 
fışıltı oldu. Kaptan köpriisünün al
tındaki nöbetçi gemicinin " ne o?" 
diye sesi çınladı. Fakat bir cevap 
veren olmadı. Gem;de de gn.yri ta
bii bir gürültü ve bir hal yoktu. 
Vapur bütün hızi:e !'Oluna devam 
ediyordu. •I' 

• 
Kadın bir gece evvel çocutu 

Meluııedin yanıbaşmda uyu.. 
makta olduğunu hatırlıyordu da 
bir turlü göz yumamıyordu. Bir 

aralık kocası, "Merak edecek bir 

şey yok. Komanyasıi tam, cebinde 

parası da var. Hem vapur, bizim

ki gibi çocuklarla dolu. Izmire Bay 

Süleymana relgraf çektim. Çocuğu 

gidip karşılıyacak" dedi. Kadının 

çocuğu göresi gelmişti. lçinde acı 

bir özleyiş vardı. Ta neden !'onra 

kadını uyku yendi. Rüya görmeğe 

başladı. Ay ışığı ile ışıldayan. yapa

yalnız ve yoksul bir deniz görü

yordu. Bir vapurun kırmızı kırmı

zı parıldayan ışıkları ufka doğru 

uzaklaşıyordu. Bomboş denizin or

tasında küçücük bir gölge, belki 

de bir insan yavrusu, başını üstün

de tutmağa çabalıyordu. Gari.psi 

garipsi ağlamakta olduğu uzaktan 

uzağa farkediliyordu. Ay ışığı ile 

o karaltı fiskesi arasında, denizin 

yüzüne müselles bir !Jölge çıktı. De

nizi yarıyor, ve ardında ay ışığın

dan bir iz bırakıyordu Artık ka

dın denizdeki kücük fôlgenin 

bir çocuk olduğunu ıtolaycana se

çebiliyordu. O koca müse!les göl

ge çocuğun etrafında geniş bir ka
vis yapıyordu Çocuğun ;ırkasma 

doğru yüzüyordu.Ay ışığı o müsel

les gölgeye çarpınca. kadın sivri 

bir burun, ay ışığında soğuk soğuk 

bakan hain bir göz, çocuğun bo
yundan iki üç misli daha büyi..ık bır 

ağızda pırıl pırıl parlıyan ıki sıra 

diş görüyordu. Karlın çocuğa 

yanaşır gibi ol:.ıyordu. Çocuk denı

zin o koca canıwarını gôrünre iirk
tü. Bağırdı. Canavar Ul"'n , " şapır. 

şapır öttürerek çocug-a ynkl . - aşıyor-

du. Ikı çene "Ocu ••un b l l " o aca ; arını 
kıstı ki çocuk : h ' mı.:t ış çırpınışlarla 

batıyordu. Kadının kulağında "An
ne!" diye m · th u ı~ oır yaıvarış çın-
ladı Sonra ·· k A . · su ut. Dcnizi:ı yuzunde 
yıne yoksulluk.yine yapayalnız ay 
ışıgı, kadın ya•ağının çarşaflarını 
~arça parça yırtarcasına fırlarken. 
Mehmet!" diy acı bir çığlık salla

dı. Fakat yer yiızunde, .Mehmedın 
yüzünü bir daha gören olmadı. 
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Fenerbahçe 
lzmirde Yenildi 

(Başı 6 ncıda) 
Maç ta 3 - 3 beraberlikle ne

ticelendi. 
Maçtan sonra Beşiktaşlılar, a

vantaj kaidelerine riayet etmiye
rek bir gollerini saymadığı için 
milli küme tetkik heyetine itiraz
larını bildirdiler. 

M. Kemal 

Maç Bi tikten Sonra 

Asabi bir hav:ı içinde cereyan e
den maç, hadisesiz bittiği halde o.. 
yundan sonraki müessif vaka şöy

le oldu: 
Hakem, oyun esnasındn, tribün

lerden yükselen itirazlara karşı 
mukabele cttigi için seyirciler si
nirli bir vaziyetteydiler. Maç bit
tikten sonra hnkem sahadan çıkar· 
ken hücuma uğradı. Buna du mu
kabelede bulunmağ;ı başladı. 

Bu arada bir seyircinin bıçak çe
kerek hakemin üzerine yürüdüğü 
şayi oldu. Bu miltecavizln polis ta
rafından arandığı, fnkat buluna -
matlığı söyleniyor. Bu suretle kar
gaşalık büsbütün arttı. Zabıtanın 
müdnhalesi ve resmi tahkikatın a
çılması ne stnttadik mliessif saf· 
ha da kapanmış oldu. 

Dünkü hadise. işin çok ciddi bir 
şekil aldığını gösteriyor. Bu vazi
yetin önüne geçilmezse, artık stad
larımızda maç ynpmağa imkfın kal 
mıyacaktır. Beden Terbiyesi Genel 
direktörlüğünün ciddi tedbirler al
ması lazımdır, kanaatindeyiz. 

lımird ki Maç 

Izmir - Knr§tyaka, 14 (Tan Mu
hnbirindcn) - Fcnerbnhçe bugün, 
ikinci maçıın Doğansporln yaptı. 

Birinci devrede penaltıdan yediği 
bir golle mağlup oldu. 

Fener, daimn hakim oynadığı 

halde gol çıkaramndı. 

Mussolini Dedi ki: 

Mihver Dev eti r· 
· dalet Dai esinde 

Bir Sulha ar t rdı 
(Bıı~ı 1 incide) 

çarpışmak ve knzanmnk." Aranızdn 
bulunmak saadetini ve zevkini dn~·
duğum şu sırada geçen yedi seneye 
bakarken size soruyorum: 

Italyan milleti bu parolaya sadık 
kalmış mıdır? 

(Halk evet diye bağ1rm1ştı:-.) ltal
ynn milleti bu prensib .. sadık kalmı
yn hazır mıdır? (Hnlk tekrar evet di
ye bağırmıştır.) Filhııkika ltalyan 
mllleti yürUmliş ve çarpışmıştır. 

ltalyan millc!ti AMkada A.vrupc.lı 
askeri mütehassısların yenilmez ad
dettikleri düşmanla çarpış!Ilış ve 
muzaffer olmuştur. Bazı garantilerin 
edediyen muvaffak olncağını iddin e
denler vardı. (Halk uzun bir :~lJ\ 
çnlmı tır)_ Italyan milleti zecri ted
birler konliSyonu ile de çarpışmış ve 
onu mnğliıp etrni tir. Bu koalisyon 
~imdi Leman gölün~ı kenarında mer 
mcrdcn yapılan o büyi.ik türbeye ar
ka mdnn ağlayan kimsesi olmadığı 
halde gömülen Milletl~r cemiyeti tn
raf ındnn vücude getidlmiştir. ltal
yan mllleti lspanynda Frnnkonun 
kahraman kıfnatı ile yan yana çar
pı mı , (halk Franko ismini muttnri
den tekrar etmiştir) ve bn mücadele 
tamamile ezilen demo - bolşevıst koa
lisyonuna galebe çalmıştır.'' 

.Mussolini, geçen yedi senenin 
tahlilini yapnrnk nutkuna şöyle de
vam etmiştir: 

mu: bo6 yere btı§ımıza bir felfıket 

gelmesini beklemişlerdir. Daha çok 
bokliycceklerdir. Cesnretsizlik yi.i
zünden de harpten korkmuyoruı:. 

"Esasen korku hissi biz~ ~nmamile 
ynbancıdır. Yııkın hır hududun öblir 
tnrafında ba:ıı fuzuli sevkiHcP.y§ mli-
lchııs ıslurı ovada biı gezinti yap
manın kolny olduğuna dair bazı sac
•na sözler soylüyorlsr. Fakat birin
ci "Francoıs" ilo sek!zinci ''Charlcs" 
devirleri geçmlstir. ,'\rtık bu §ekili.la 
bir harp yapmak lmki'lnı yoktur. Al;:ı 
1crin arka ında bugiJnkü gibi 45 mil
yonlı.tk mühim bir kutle mevcut 01-

rnnd&ğı ?.amanlarda bıle ecnebi müs
tevhler 'rıılamone'dnn Fornovo'yn 
kadar İtalyndn uzun bir muvaffakı
vct kauınıımamıslardır. Piemonleli
lor erefle dolu nsknr! tarihiniıdc f
ı alyan topraklarında bir gezinti yap
manın pek sıhhi bir şey olmadığını 
gösteren unutulmaz . afhnhır var<hr 
Fakat totaliter davh·tlcrin gösterdiği 
ımı11imi sulh arzusun'! büyük demok
ra.!iiler de ayni samimt sulh arzusu 
ile mi mukabele ediyorlar? (Ilalk. 
hayır diye bağırmıştır.) 

Su sualin cevabın: siz verdiniz, 
ben sade hali hazırdaki şerait içinde 
bu arzuddn ~üphe etmenin meşru ol
c!uğunu söylemekle iktifa cdcce
ğ':m" 

Y ni Sistem Karş ı 

e 

<Bnsı l incid~) 

biı· Bulgarı kursunla Hldürmti;ılerc.lir. 

Katliam işareti ( ! ) 
9 Muyı!ita evvelden hıızırlnnaıı hir lis
tede isimleri yazılı 25 Bulgar tevkif 
edilpll§ ve kendllrrinn metni okut
turulmadnn bir beyonnnmc imza et
tirilmi tir. 

Bu 25 Bulgnr ~eceyi dizlerim• ka
dar şu içinde bır mahzen\fe geçirmlş
lerdir. 

10 mayısta 25 Bulgar elleri bağlı 
olduğu halde mitralyözle mücehhe:z 
kuvvetli bir jandunna •nuhafazası nl
tında Jnceköy orınnn!ar~na sc\'keclil
miş ve yolda jarıdarmalardrın biri u
zaklaşarak bir el sılfıh atmıştır. Bu 
katlliım işareti üzerine mitralyözler 
işlemiye başla.mış \ ' C 25 kişiden an
cak iiç kişi kurtulab!lmi~tir 'd bun
lar da yaralı ve b itkin 'Jlr halcie or
manda iki gec" kaldıktan sonra Bul
garlstana geçebılmlslerd!r. 
• Bu vakanın hikôvec;i hudut halkını 
dehşet içinde bır::\kmış ve Bulgar ef
karı umumivesindr' derin bir heye -

y 

can uyandırmıştır. 

1 y 
a e 

ce 
"İmparatorluğun fethi, Arnavut

luk Krallığının İtalya Krallığı ile 
birleşmesi ve her sahada kuvveti
mizin artması.,, 

(Baeı ı incide) 
?IIussolini, son zamanlarda dünya- Epoque gazete inden: 

run üç k1tasının hantasının değişti- "Lehler plcbi it knbul etmiyecek-

Mihverin Kanaati 

1 

(Bc\5t 1 incide) 
Italyanın Büyük Romn Impnrııtor

luğu haritasını ilk nc~redcn ve bt1 su
retle ff\~izmin Türkiye h11..kkmct~ki e
mellerini isbat eden vesikayı c;rtaya 
koynn TAN olmustur. 

ltalyanın Ti.irk cfkfırmmum iyesini 
zehirlemek için Bnrl rarlvosu ılcı yap

tığı ti.irkçc neşriyata kar ı milletin 

dikkatini celbeden yinr. ilk defa TAN 
olmu tur. 

TAN, yalnız bunun! dcı knlmaını , 
Çeko lovııkyımın i qrıllndenoerı, B. r
lln • Roma mıhvcı·inin füılknnlnro 

doğru nrkmnsa bn lrımn ından mu
tevellit bUyUk tchlik•'YC ilk dcfn nu· 
zarı dikkati celbcdlm ve bu akının 
önline durmak f ·in BUkreş Balkan 
kon eyi csmısındu bir Bıılkpn konfo
dcrasyonu tcfikili fikrini ortaya arnn 
cıızctcmiz olm~l tur. 

Arnavutlu~un i.gnlincien sonra do 
'f AN Ti.irkiyenln nrtık demol<rıısi ve 

ın 
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sulh cephesinde yer nlmasmın zaruri 
bulunduğu üzerinde ı ı·ar etmis. ha~
tlı bu i te geç kalmnnın znı•arlarını 
nnlatmağn çalı-;mıştır. 

Bugün Tiırkiyenin Ingilizlerle :ın

la ı:ırok sulh cephe ıne i .tıhııkı, 

TAN'm gbrlişlerinclckl i ·ııbcti ishnt 
ettiği için bizı herke» ten zı~ ade me

ut etmi§tir. 
Binaenaleyh. hilkiımetln hu karari

le Türkiye sulhu, 'i' • 1 da davaı;ını 
kaznnmıştır. 

* D ava kazanılmı~, fakat va7Jfe-
mız bitmem; tir. BıHıkıs asıl 

simden sonra ro ızrn ne mltcadele:.·c 
dahtı buyiik bir kııvvetle devam et
mek vazifesi lcr.rşısmdnyız. Çünkii 
propaganda, asıl şimden sonra ias
llyete geçecek ve hizi içim.zden boz
mnğa çntısacaktır. Bu propagnndava 
karşı uyanık. ihtiyatlı ve müdebbir 
olmak mecburiyetindeyiz. 

Molotofla Po emkin 

Londraya Dav 

Edilecekl r 

t 

• <Başı 1 incide\ 

1 ı lerinin bu arılaşmaya atfettikleri 
mahiyeti yani ' bir çenber]eme malıi

Lizbon, 14 (A.A.J - Huvns aje.nc:ı yetlni hakikaten haiz olduğunu idclia 
bildiriyor: etmektedir. Buna binaen bu gazete, 

Commercio de Colonias gazetec;i, anlaşmanın Avrupa emniyet ve ba
Almanyanın müsternl~k~ taicplodn- rışına hadim olmaktan uzak olduğu 

den bahseden bir makalesinde czcüm- knnııatindcdir. 

* le diyor ki: 
Londra. 14 (A.A.l - Lord Hali

''Elier Almanya, Afrikadn hakika- faks diln Polonya sefiri Raczyuski:.ri 
ten bir takım istıfadelcr arzu ediyor l&bul etmi~tir. zannedildiğine göre 
ise, her halde eskiden kendisine nit bu miiliıkat esnasındn bilhassa fngı
bulunan küçlik nraziyi ele geçirmek- liz Sovyet nıihmkerelerindcn hah· 
le bu arz\mınu tatmin edcm\yecektir. scdllmiştir. Lord Hallfaks İngiliz -
Almanya, bu ~rzusunu ancak, küçük Türk itllflfı hakkında ela sefire ma

müsternlekcoi dtıvletlcrin. Belçikanın lüınat vermi:.tlr. 
----0 

Oyunda Fikret, yüzüne tekme 
yiyerek yaralandı '\'e hastaneye kal 
dırılarnk tedavi nltınıı alındı. 

"Size hitap ettiğim şu esnada dlin 
yanın her tarafında milyonlarca in
s:ın. b \ki d üz ınil~on r .,.a inaa 

ğlni, fak:.ıt Japonya Almanya ve I- ]erini bildlrmis bulunu;v~rlar. Fran
tul,\•nnın bUyük demokrasilerden ne sa ve Ingiltcrı! de Polonynya müza
tek metre murabbaı arazi, ne de bir hcırct edec::('klerİ\lİ ııiılcme:nişlerrlir. 
tek adam almrıdıkJamu siiyliyerek Bu vuziyettc Almırnlara " ntc; le o ·
boşuna hiddet c.ttikıcrinı anlı:ıtmı~. namayınız" ve yahut ta bit Leh gn-
ve ceıziine s8 le devam etmistir: :Ptcsinin söv lcdi.WJdhi "B.o~ıe.m};a..v.--+~-..-'-'-'-'~·" 

•• r nı nır sısrem , • aınmn· Moravyada da plebisit yapınız de- ... '~'"'' """'~"'""" Saımıun, 14 (J\.A.) - Üç temsil 

Karışık 
Takımlar 
Maçları 

(Bafı 6 ncıda) 
Altıncı daki~ada Bediinin orta· 

sını Budurl sıkı bır şiltle ağlara ta· 
karak ilk G lntasaray golimil kay
detti. 

Bir Şi li hücumundn Diron kalc

cilc kar 1 karşıy kold\ğı hıılde to

pu ııvut ntmnk suretile pir gol fır

satı kaçırdı. 

On befinci dnkikadtt Bediidcn 
güznl bir pas alan Saltıhattin knle
ciyi gafil avhyarak uzaktan bir i\t 

ile ikinci Galatasaray golünü de 

yaptı. 

Otuı: üçüncü dakikndıı Mikrop 

~opu Nuhara geçirdi. Topu güzel 

bir vuru~ln kale önüne diişiirdU. 
Osmnn topa çıkı§ yaptı, topu blo

ke edemedi. Diıan hafif bir vu -
ru§la Şi§linin golünü yapmağa mu

vaffal~ oldu. l\faç ta 2 - 1 Galntn
sarayın lehine neticelendi. 

Matbuat takımı yenildi 

Dün Matbuat takımı Bakırkö

yündc l3akırköy tekaütlGrile kvr
şılnstı. Matbuat Şnzi Tezcan, Niya
zi Ccltıl ve Ulviden mahrumdu. 

' Birincl devrede 1 - 1 berabere 
neticelenmiş, ikinci d~vre hake
min fena idaresinden otsayttan iki 

gol yiyen Matbuat takımı ma~ı 3-1 
kaybetmiştir. 

nikbinlik ve bedbinlik içinde ç.:ılka-

nnrak şu suali soruyorlar. 

"Sulhc doğru mu gidi~z. 
roks:ı harbe doğru ınu?.11 
Bu sual herkes için fakat, bilhas· 

sa karar vermek mesuliyetini hir 
aralık yüklenmiş olanlar için vahim 
dir. Bu istifhıuna ben, vaziyetin ob
jektif ve soğuk kanlılıkla tetkikin
den sonra hali haztrda Avrupadn, 
bu kıt'ada başlflytp bütün dünyı\yn 
yayılması zaruri olan bir harbi mu
hik gösterecek bir vüs'atte ve ehem
miyette meseleler mevcut olmadı~ı 
şeklinde bir cevapla mukabele ede
rim, 

Anupn iypsetiııdeki diiğiim1cr 

heli 1 de kılıç ku1Jnnn1oğ11 hncet 
kahnadan kc ilchilir. IJununla lıe· 
raher bu düğümlerin knt'i suret
te çHzlilmesi lfızımdır. Çünkii ha
zan ncı bir hakikat uzun bir karar 
sızlığa tercih edilir. Yalnız ftnl· 
yanın dc~il Almonyanın da ''e bi· 
nncnale) h mihverin de kan11ati 
hudur.,, 

"Mihver uzun aenel~r iki rejimin 

ve iki ihtilalin muvazi bir hareke
tinden ibnret kaldıktan sonra "Mi· 

Uı.n,, paktı VG bu ay Berlipde imza 
edilecek olan askeri ittifakla iki 
devleti ve iki milleti biribirinden a
yıramıyacak şekilde birleştirecek

tir. Her sabnh ellerinde bir dürbünle 
belki de muhtemel bir çatlak ara
yanlar şimdi mahcup olacaklar, ve 
küçük düşeceklerdir. 

Harpten Korkm11yoruı 

"lCJmse hulyn bakiyelerile geçin
meye kalkmasın, kimse faydasız li
mitler beslemesin, çilnkü faşizmin 

sarih bir doktrini benim de sarsıl· 
...... _ .. __........,. mnz bir iradem vardır. Biltiln millet-
: KIS lerin derin arzusu olan adalet dai· 
;··~ .............. _., resinde bir suTh istediğimizin daha 

Sls, İnglll:ı: hOkilmdarlarını Kanada- iyi anlaşılabilmesi için eskisi gibi 
ya götüren vapurun ilcrleme!llne mftnl ol- ve eskisinden daha iyi bir şckUde 

ınıya dcv41m etmektedir. Vap\Jr, Keb k'e Almanya ile beraber yilrümeye de
ancak salı gUnU muvaııılııt edebllcccktlr. vam edeceğiz.. Büyük demokrasile-

Achen - HJtler tatlhld'ımlım tettll$ rin polemik'cllerini bu noktal naz.ar 
etmek (izcre bu'"oya golmlıtır. Derhol ı hakkında mümkünse Adiltı.ne bir hU
mU tnhkcm botları g6rmeğe gltmlııtlr. kilm vermeye davet ediyorum. Biz 

sulhU herkesce malum olan dahili 
Londrn - General Veygand, Lon-

vaziyetimizin kötülüğünden dolayı 

istemiyoruz.11 

yay:ı ve İtnlyaya k:lrsı tabımcaları mektcn ba ka bır şey yapılamaz.' ' 
çevirmek sıstemi ıt.das edilmlştı. Oc\lvre gazetc!linde Tabouiii n~k-
Şi;nrli bu sistem tfımır edilemiyecel{ bindir ve diyor ki: 
surı:>tte yıkılmış oldu[!u için onun ye- "Berlindeki yab ncı müşahitler 
rine az çok tnlep edilen az çok tek ta- Fiihreriu Danzig mesclesinclekı ıor
rarıı garantiler ikamesine uğraŞll-

luklardan vnhi.rp sıkıntılnrı göze al
mnktndır. Dcmokrası1erin samımı~ 
yetle suih davasma bağlı bulunma- madan sıyrılmak lçin blr tarzı hal 
d.kı(lfJ itim? götürmcı bir vakıa ile bulmak i tediğinl hisso~ınektedıı-!er. 
:sbat edilmiştir. Demokrasiler beyaz Bu müşahitler btitiin Alman tehdit

hnrp ismi verilebilect k olan bir hnr- lerine rağmen bugUn Danzigclr. teza
be naha şimdiden bv lamışlardır. hi.irattan faıla bir §CY olmıy{lcpğını 

FJ harp iktısadi s:.ıhada yap11mak-
zannedivorlnr.'' 

:adu·. onlar biz1 zayıflatmak hulya- " 
sınp kapılmtşlnrdır. Fakat harpler Ordrc gçızeteslnde Vivier yazıycır: 
yalnız altınla )cazanı~maz Azim nl- "Danzigde bir plebisit mi? Her hal-
tındıın daha milhim ve cesaret eır- de Pragda bir plobisi~ ynpıhnadan o
zcmdir. lamaz. Her şey sıra ile ynpı\ır. Bo-

"Siir' tlc toifşlnn ''O Baltık de- hcmya vQ Moravyn ah~lisiııin rcyle
ııizindcn Hint Ok~ an usuna kodnr rino müracaat ettiğin il ı:amnn belki 
uznnnn 159 milyonluk mUthi~ bir Dnnzig halkının rln reyine müracaat 
11111011 kiitlcsi ezilemez. Yapılacak edebilirsiniz. o zamnn\1 kadar Leh 
her tiirlii hiicum en kari bir ka- gnzctelerinin haklı olarak tavsif et-
rnrln reddedilecektir. Tnhancalıı!' 
ıdstcnıindcn sonra garantiler Is- tikleri gibi plebisit koınedynnıza se

vı·ı·c·ı btılı"anız İlltip1:ıli yoktur.'' 
t<>mi de :yıkılaf.aktır. J •· ~ 
"Arktldaşlar, bunu size siiylcmck Polonya Ncuıırları nın 

vaz !emdi. Çünkü etr&fa fazla limit

ler ve ıılrlatıcı hülyaıar sa~mnk !ıı

şizmin ş\ rı değildi:ı İtalyun mille
ti gibi kuvvetli bir millet ha
kikati sever, Sulhii muhafaza 
P-~lııok ve bir.i tehdit edocck olan he:
tii rlu te::Aviizü her an tnr<letmek ;_ 
,·in silfıhlal'Unır.ın kuvvetim arttırl

yoruı.'1 

l\fo5solini, nutkunu ~öyla bitirml5· 
tir: 

seyahatleri 
Varşova. 14 (A.A.) - Snğ conl\h 

pnrti inin nfışiri cfkfırı olan A. B. C. 
gazetec;I, Harlciye nazır munvini Ar
clzevski'nin bilpossa ekonomik mese
kler üzerinde Potcmkin ile göriq;me
lorde buhınmak üz re yı:ıkmda Mos
kovnya gideceğini yazmaktadır. 

Polonya, iptidı:ıi maddeler mukabi
lind~ Sovyetler birliğine dahü !a:ı!a 
mikturdıı çelik ihrnç etmek arzusun· 
di\dır. Haber henüz. re men ıeyit o

Garanti muahcdelerinc emniyet et
mediğini bildiren gazeıe makale

sine şöyle devnm ediyor ve diyor ki: 

"Klıçük müstemlekeci devletler i

çin yegane garanti, ancak, Afrik-ı 

Santı..'quo'sunda yapılacak Lir değiş· 

menin Fransa ve Ingilter(:: i<'in bil

yuk bir sirk teskil etmesindedir. 
Nihayet §Unu da hesab;ı katınıılı

dır ki. Afrikadaki eski Alman miis
temlekelcrindeki nraziuc oturan a

hali de, Almanyanın bu araziyi ye

niden kendisine almasını arzu etme

mektedir. 

vermek üzere ~ehrimize gelen Sinop 
Halkcvlileri, gençlik tarnfırıdan ha
raretle kar~ılandılar. Atatürk hey
keline merasimle çelenk konııldu. Ge· 
ce "Haydi Suna,, piyesi büyük sine
mayı dolduran binden fazla halkın 
huzuru ile muvaffakıyetle verildi. 

--..... o~ 

Samsuna Dolu Yaijdı 
· Samsun, H (A.A.) - Dün ak anı 

saat 19 da bardaktan bo anırcllııın.ı 
yağan yağmuru fındık büyüklüğün· 

de dolu tnkip otmi tir. 15 dakika de
vam eden dolu fırtınasından ka ubo 
civarındaki tarlalar ve tütün ;fideleri 
büyük ıarnr görmüştür. 
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ı h t lyat ~çesl : 

10.000.000 inglllz Lirası 
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r ürkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARİS, MARSILVA ve NIŞ'de 
LONDRA w MANÇESTER~e 

MISIR. KIBRIS, YUNANİSTAN. IRAN, I RAI<, FiLiSTiN 
ve MAVf;RAVI ERDÜ N'de 

Mırkoz ve Şubeleri 

"Kuvv~tl1 bir kô!JrU kurulmuşt1.1r. 

İ:itlkbali ınızden kim ~üphe edebilir! 
Ark.1daslar size kat"iyetle ıunu söv
lcnıt J.. isrer1m ki ne olursa olsun bii· 
tün J1edeflerimlzl elde edeceğiz." 

lunmamaktadır. 
VUGOSLl\VVA, RUMANYA. YUNANiSTAN. SUR İVE. LÜBNAN 

ve HATAV'da 
Bu seyahatin hiçbir siyasi mrıhiye- ~ '.J! filycı lleri ve \>ütü n P ü nvada Acenta ve Muhabir leri vard ı r 

Fr ansadaki Kanaat 

Faris, l4 (A.A.) - :Fransız ı:;iyı;ı.si 
mahnfili Mussolininin nutkunun iti
dalli olduf,runu ehemmiyetle kayde
diyorlar. Bilhassa Almanya ve Itnl
yanın sulh istecllklcrin~ dair MussP
llnlnin verdiği teminat naıan dikka
ti celbetmektedir. 

ti mevcut değildi: ~ 

Milli müdnfna ve ekono!l1i me ele· ~ I , 
leri hnkkırıda hükUmete verilen tr.m l 
salahiyetler kanunu general ~klfld· ~l~ 
kovsld hükfrmetinirı dördüncü yıldö- 1~ 
nümü olan yarın meriyet girecektir. ~J~ 

H er nevi l)anka Muameleleri ya pa• 

MeSllbı cari ve mevcluat hesapları kü adı. 
Tıcari krediler ve vesail<ll krediler küşadı, 
TurkıvQ ve Ecnebı menılckerlcr üzerine keşide &cncdill 
Borsıı cmirlcrı. 
~shnm ve tahviliıl, allın ve cmtaa üzerine avans. 
ı;cncdaı ı.ıhfı ı rntı vıt ı;air~. 

F n yüksek emniyet şartlarını haiz kiralı\< 
Kasal•r Servisi vıırdı r. 

ıskontosu 

rnağı istihdaf eyl~diğinı teburilz. et- JJE 
tirmektcdir. Jl;ğt:r Mussolininın iddi- 9Ir 
ası gibi mi~vcr de~letlerj hiçbir ~e- ~ 
cavüz emelı be lemıyorlarşa, mezkur :J;E 
si temin yıkılaca~ını söylemek man- ~ Pi va a"1n en milsait tart1arile ( kumbar la u va 

drııyn varmıştır. Kendisine 100 kadar 

l"r n ız lhtıyat subayı refakat etmek~dlr. 
Bu seyah tin, Fransız ihtiyat subayları

nın lnglltt.-rcyl ziyareti çerçevesi haricin

de hiçbir mftnası mevcut değlldir. 

"Halk bu milstchziyane cümleyi 
handelerle karŞılamıştır.,, 

Nutkun, demokrat .memleketlerin 
tehdit edici vaziyeti hnkkmdaki par
çasına gelince, Fransız siyaı;t maha
fili demokrat devletler tarafından ku 
rulan garanti ı>isteminin münhasıran 
tr:hakküm teşebbüslerine knr koy-

tıksız olur. Ch~mbe.r!nln -~e. D<lladle.~ m kumbara~ilZ) tasilrruf heuplifl çı lm 
de ııyrıca bu sıstc;mııı butbn sıılhçu 
milletler için Pçık bulundurulduğunu 1 .~™m~~~~~ 
müteaddit dofalnr il n etmi terd.ı-. ~~~ ~~ i"d~~~ "On yedi encdenberi dlişmanları-
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Bir Seyahatin Notları: 

Balkanlar~a lktısat ve 
Ticaret Mektep erine 
E emmiyet Veriliyor 

Okul M·marisinin Örnekleri Sayllabi ecek Olan 
Bu üesseseleri. Z nginler Ya rmışlardmr. 

il 

Bükreşte, Romanya Ticaret Akaclemisinin bulunduğu bina 

S eyııhatimiz esnalitnda gezdiği·\ çin bir de çay. '~erdi~er. İstanbulu an. 
mtz ilim ve t hı;il mUesş~scle. lntn anlata bıtırcınıyorhır. 

ri nrnsındn en ziyade alaka ve teces· I V iynnadaki H~hschule . für 
sijsümüzü toplıyanlar, mesleğimiz i- ~ethand:l ~~ksek .. Tıcarc:i 
tibarile yük ek "İktısat ve Ticaret,, mektcbınde kafılemm rektoı: karşı
mekteplerl oldı.t. ladı. Kabul salonunda nnıiknn~ bir 

Atlnn Bclgrad, Viyana ve BUk· nutukla "Ho geldiniz,, dedi. Bızıımt 
reştcki bu tip okulhırı gcıerken he. moktebi gezdiriyor, frilns1zca iz hat 
yecan ve gıpta duyduk. Vak~imizin ~~riyor. Ahnany~d~ ;iyana !e B:r
darlığıml n Budape~tedoki bılha si\ lınden ınanda Leıpzıg de de- bır Yuk
ibcynelmilcl şöhreti olan Berlindoki sek İktıııat ve Ticaret mckttıbi bulu
Yüksek İktısat ve Ticaret mektebini nuyor. Buradn "Doktor,, unvnm kn
gezomcdik. Fıtkat bunlar:ın da mu ?." zanılabiliyor. Rektörün mükellef a
zam binalarını gördük vo Türk tal~ d sını, imtihan ve doktora ·alonları
belerindcn aldığımız izah<"tla mera- nı, şeminerleri, iktisadi co~rafya ve 
kımızt tatmin otmclie çahııtık. teknoloji enstitülerini gezerken Pr. 

Garp medeniy tinin büyük mer- Beutel bize izahat veriyor ve okuttu
keılcrindcki okullıı.rı bir yana hıra- ğu Türk talcb"'1crinln hat,rıılarındnn 
kalım, fakat Balkanlı kom ulnrımt• bahsediyor. Emtln enstitüsünde yııl· 
zm " ktı n ve '.J:'caret" mekteplPr· nız iktısat okuyanlar dağil, m ~la 
dahf bize ço güzel örnel{ler hal;_rı- polis amırleri de kurs ~örmüşlE>r. 

de göründü. Büyük bir cKOnomi Sl- Burada dört ay kurs gören poli mü
vaşı içinde bulunan ticaret ve sana- fettişlerimizin hiırmetkar yazılarıııı 

yli inkişaf ettirmek için tükenmeı profe örün hatıra defterinde gör. 
gayretler scırfedcn bu memleketler- dük. Burndn gördüğilmüı hususi a
de "İktısat ve Ticaret" yüksek mck· lctler sahte ve hakiki eşyayı birbl
tcplcrlnc havaU bir ehemmiyet ve- rinden ayırdetmeğe yarıyor. Mektep, 
rilmektedlr ... Gittiğimiz her mcmle- Viyanamn hıısuşiyetlerinden biri el. 
kette bu mekteplere gösterilen husu· mak ü~en:, dört tarafı parklarla çcv
si alaka ve itina tasavvur Hiilemiye- rili ve bütün Viyanaya hakim bir 
cek derecede idi. Büyük ve yepyeni yerde bulunuyor. 
binalar, memleketin ilim sahasında Bilkreşteki ticari ve sınai yüksek 
en otoriter şahsiyetlerinden mUto- etüdler akademisinde gördüklerim 
şckkil bir öğretim kadrosu. mektep bende çok iyi bir intiba bıraktı. Tah
rektörlüklcrine bağlı birçok cnstlti\. silini Almanyada bitirmiş genç ve 
ler, lnboratuar ve kütüphaneler. nazik dostum Dr. İvanesc;.ı. üç bin 

Bu yazımda bUtiln bu mUkemmel talobcli nkndemiyl. bana gezdirmek 
ınilcsscsclcrin işleyişlerini, tcşki16.t- vo izahat vermek !utfunda .bulundu. 
l~rını ve randımnnla~ını mukayeseli R omanya ~Uku~e.~~ ~carct A 
bır ur tte nnlatm k ıstcrdım. Fakat kademisıne bliy uk bır ehem
buna gazete sütunlan müsait olma· miyet ~eriyo.rmu · Roma?,yadn ayrı
dığından sndcce bazı noktalara temaıı ca CluJ şchrındc de mu!nnsll bir 
edebileceğim. mektep bulunuyor. Akadeır.inin s:-
A tina ve Belgradda y..cpyeni ve kiz yüz kişilik kon~erarıs s~loııu bı· 

okul mimarisinin muvaffak zim Gıılntasarayınkıne benzıyor. Ay" 
olmuş örnekleri ımyılabilen binalar, rıcıı seki~ yüz kişilik bir, b_eşer yüz 
birçok hayır tesislerinde olduğu gibi kişi alan iki amfi var. 1\Ii!lı ter~lyc 
lenginler tarafından verller. paralar- nezaretine bağlqnan f aknt hus.usı bır 
la y ptınlmış. Bizde bugi..ın tesnduf otonomiyi haiz olan nkadernının rck. 
eclilmiycn bir hal, Eskiden dedeleri- törü Prok ör ~aducanu r•ez~retle~· 
ınlzin cami, çeşme, kcrvam:aray yap- de bulunmuş yuk ek bir ~ansıy t. ıı .• 
brrnnk gibi hayırlı işler görmckLc snsen 32 kndar profe .. B~~n. ~e?1en 
rökor sahibi olduklarını hatırladım hepsi naıır, banka muduru glbı en 
\re zenginlerimizin böyle mektepll·r salfıhiycttnr idare makam:rrını i g .. 1 
Yaptırmalarını beklersek ne zamana ediyorlar. Tedris kadrosundn bu.n
kadar intiıar edeceğimizi kestireme- dan başka otuz konferansçı ve a u;-
dirnı. tan vıır. Profesörlerin hususi odalu-

Af y-k k İkt t mektebinir. rında. masalarda, cın son çıkan muh-
ına u se ısa ı·r d"ll d 1 k. k" 

erntia lnboratuarlarınr, amfilerini ve te ı ı er e mes e "l mecmua ve ı-
kütüphanesini gördükten sonra bil· taplar duruyor. 
hassa dikkatimi çeken mektebin tıı.. Talebe te kilatı mükemmel. Mek
~-a tarafın.daki geniş spor suhaları ve tep ınezunlnrma iktısot doktoru ol-

mak hakkını da veriyor. Akademiye 
Jı~nşstik yerleri oldu. Açık hova ''<' bağh talebe yurtlnrı çok bilyfik bir 
agaçhklar içinde yapılan svor hat'C-
ketlerinden yüksek tahsil gençleri- ihtiyaca cevap vermektedirler. 
nir. ne kadar istifade edereğini dü- Burada taşradan gelen talebeler 
§ilndUm. Esasen havadar, geniş ve ucuz bir para ile muntazam ve toP-
b ı tu bir hayat yaşomaktadırlar. 
. o Işıklı dershanelerde sıhhi şartlar Salahattin Birkan 
ıçtnde okuyan Yunanlı meslekdaşla-
:tınıız bir de böyle beden hareketleri 
Yrıprnak imktı.nma malikler.. Boıöyükte Hayvan 

Yugoslavyanın iki muhtelif şıoh· lslahatı 
rinde Yükııek İktısat ve Tiruret mek· .f3ozöyiik CTAN) - Kazamız koy-
tebi var. Bclgraddaki dahfi yeni ku ]erinden otuı beşine evveloe getir. 
ı-ulrnu§. Aynca model bir ticaret li- tUml~ olan boz ırk bonaıarın yavru. 
sc i diyebileceğimiz Belgrııd Ticaret ları alınmağa başlanılmıştır. Diğer 
.\kademisini gezdik. Bu mektebin 1 köylerim1zde de bu sene ayni boğa· 
talebeleri bir iki sene evveı f stanbu- j lardnn alınacak, bu suretle kazamı
~a Gelmişler. Bizi sevgi ve hararetk 1 zın bütün hayvanları ıslah edlle-
ilf§Ilndılar, M kteplerindo biılm I· 1 ektir. 
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BULMACA 

DünkU bulmacamızın 
tıalledilmhı ekli 

1 2 1 • o o ' 8 o 10 

KUGÜ.:'K() BULMACA 

SOLDAN SAÔA VE 
YUKAROAN ASA~I: 
ı - istırrıı. 
2 - Bi .. mabet .. B ıt-mek. 

3 - Emmelı;ten emir - Tanrı DUYJ'\ICU • 
JI.o:ap. 

4 - Futbol sahası - Bir şart edatı • P;ı;ı 

5 -- B•i" sesli hnrf - ~skıırnbllde birli .. 
Bi· r nk .. bir uııll harf. 

G - BI:· rcsli harf - Bir nota - Bir no
tn - Bir hart. 

1 - P~ değil - BaC.!!lamak - Cltt 'e· 
ğll 

8 -· İJP - A.letler - Mezenin blr hece<.ı\, 
O - Şlit ırr - Evveli oımaınak. 
ıo - }31• hayvan. 

Tir de Bir 
Tehdit Hadisesi 

Tire - Cümhuriyet mah~llesinde 
Nuh sokağında 19 numarada oturan 
Mişon o~lu Yosef Böber ismindeki 
zengin şııhsın evine, 500 lira verme
si, yoksn l<endislnin ve oğlunun bı

çakla öldilrüleccği hakkında imusız 
bir td1dit mektubu bırnkılmıştır. 

Zabıta, paranın verilmesi için ta
yin edilen mahalde tertibat almış, 

tehdit mektubunu gönderdikleri an· 
!aşılan uncu Emin oğlu Nuri zabıta
ya ilah çckmt , fakat tabanca ı a
teş almamış, bilmukabele atılan kur
şunlarla sol elinden vurulduğu hal
de kaçmış, fakat tutulmuştr. İkinci 
mütecasir Güzel Mehmet oğlu ve es
ki bekçilerden J{asım da kaçmışsa 
cJn bilfıhare tevkif olunmuitur. 

Adana Jandarma 
Kumandanı Bir Kaza 

Neticesinde Öldü 

Her Eve Lazım Olan 
YENJ 

Çocuk Ansiklopedisi 
M üessescmlz • tarafından nc;r 

rcdilen Yeni Çocuk Ansik· 
lopedisi llor çocuğun mutlaka sa· 
bip olması Ulzım gelen bir eserdir. 
ÇU11kü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bil· 
tüp malUmatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlnnna tercüme e
dllıniştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlanm ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faile 
Sabri ve M. Zokcriyadır. 

Es~r 1500 sayfalık iki büyük 
cllttcn mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimler ve 

11111111111 

mektep talebesine aynca tcnzilM 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
~11. bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün

ü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş mah1mnt ile zen
ginleştirllmistir. 

Es r hakkında bir fikir edinmek • 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dnva bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlntncnktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

YcnJ Cocuk Anıfklop dl'1 broıOrOn. 
den bir ıane göndermentzJ ve mu. 
alllmlcre alt son fiyatınızı blldlrmo
nlzl rica ederim. 

lıtm: • : : : : : : : • • • 
Adres: : : : : : • • il • • • 

\ 

Adana - Villıyet jandarma kU

mandanı Ali Rıuı Oyman, yanında 
bölük kumandanı Bczmi Altıntop 
olduğu holde, Misis köyü jandarnı:ı 
karakolunn giderken, bir kazanın 

kurbanı olmuıtur. İkisi de Misis' is
tosyonundnn bir arabaya binmişler, 
yolda beygirler ürkmüş ve arabayı 
süriiklcrneğc başlamıştır. Yolun bir 
tarafı nehir olduğu için buyük tch- -------·----1-------------------........ --------.----_.. 
likeden kurtuımak maksadiyıe ara- Mutta Ayllar a 
badan atlamışlar, Ali Rızanın başı ., 
taşlnra çarpmış ve oğır surette ya- Bir Boguşma 
ralanmıştır. Hemen buraya getirilip Mut _ Kasabamızln Gülnar nra· 
tedavi nltınn alınan Ali Ru:a ölmü~- sındaki Kılıçkc iği mevklinde yol 
tiır. yapan mükellef ameleden bir kısmı, 

Bölük kumandanı, dizlerinden ha- bir çobanın teşvikiyle, içindeki nyı
fif 5urcttc zedelenmekle kurtulmU§· lan çıkarmak üzere bir ine girmi -
tur. lerdi:r. Ellerinde yanan çıralar, bı

-----0·--

Bllecikte Pirinç 
Ek11miyecek 

Bilecik (TAN) - Halkın isteme.. 
mesine ve komisyQn uzasından hir 
kısmının muhalefetine rağm 1l ge

çen sene burada pirinç ekilmcsıne 

müsaade edilmiş, bu yüzden bütün 

şiddetiyle sıtma kendisini göster
miştir. Komisyon bu s rıe pirinç eki
mini menetmştir. 

Sıtma mücadele teşkilatına dahil 
bulunan Bilecikte, bu mücadeleye 
devam olunmaktadır. 

-<>-

Yeni Kaymakamlar 
Sivas (TAN) - Açık bulunan 

J{angal kaymakamlığına Boğaılıyan 
kaymakamı HulUst öıelçi, Haftk 
kaymakam vekaletine İstanbul mai· 
yet memuru Kemal, Suşehir kaymıı
kamhğına Amasya maiyet memuru 
Kemal Eren tayin edilmişlerdir. 

çaklar ve tabancalarla nerllyen ka
file elli metre kador ilerlediği ve 
birbiri içindeki inlerde dolaştıgı hal
de bir şey bulamamış, nıhayet en 
dipte bir kayanın arkaı;ına üç ayı
nın gizlenmiş olduğu görülmü~tür. 
Bunlardan ikisi öldürülmüş, Uçün
cüsü kaçarak, inin kapısında r.öbct 
bekliycn Halil oğlu Mustafaya sal
dırmıştır. İkisi ba~ başa kalıp ya
rım saat kadar dövüşüp yerlerde yu. 
varlanmışlar, nihayet inin içindeki· 
ler yeti erek ayıyı öldUrmU ve 
Mustafayı muhakkak bir fcUlkettcn 
kurtarmı§lordır. 

TrQhomlu Bir Köy 
Kazan (TAN) - Koyunevi koyil 

halkmın yüzde şeksoni trahomlu ol
duğu ve bu vahim h~stahğırı yakın
daki kom§u köylere de sirayet (:t
mekte bulunduğu teesşürle görül
mektedir. 

Hilk\lmetin acil ve môni tedbirler 
ittihaz etmesi bekleniyor. 

Türk Hava u umu 
BÜYÜK PiYANGOSU 

.ikinci ketide : 11/Haziran/939 dadır 
Büyük ikromiye : 4 5. O O O Liradır ••• 

Bundan ba~ka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 
(20,000 ve 10,000) liralık iki adet mUk fat vs.rdır. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz 
Siz de Piyanaonun meıut ve bahtiyarları raıına girmit olur-
unuz. ... ............................................ . 
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Bar· 

sakla· 

rımızda 

lianlarımı· 
zı emerek üre· 

yen ve bezleri 

gayri tabit bir çok 

şekillerde rahatsız e· 

den solucanlardan 

( iSMET SOLUCAN 

B ISKÜVITJI 
sayesinde tamamen kurtulduk. Ga

yet nef eli bir sıhhata kavuştuk. 
kikaten her çocuk senede iki üç 

i S M ET SO LUCAN BI SKOYITI 

Ha· 
kutu 

be he-
mehal almahdı r. Tesir i kat'tdir. He r Eczanede 
20 Kuruştur. 

Toptan satış deposu; İstanbul İş Bankası arkası Rehvancılar sok:ık Can Laburatuvan Tel: 21939 

~ Deylet Demiryollan ve Umanları işletme U. idaresi ilariJaiı 
Muhammen bedeli 30400 lira olan Dökme boru ve teferruatı 26-6-939 

Pazartesi günü saat 11 de kapalı 7.arf usulile Ankarada İdare binasın
da satın alınacaktır. 

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

Şartnameler (152) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. "3189,, 

DABKOVIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentahijı 

• a CHUL DT • ORIENT • LI Nb 
Eşyayl ticariye nakli için seri posta: 
ŞARK - GARP HATT I (Hamburg, 
Bremen, Anvers, Yunanistan, Tür
kiye, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 
Eşya tahliyesi için beklenen va

purlar: 
Glucksburg vapuru 11 Mayısa doğ
ru. Troyburg vapuru 28 Mayısa 

doğru. 

Tahmil için beklenen vapurlardıın· 

DUBURG vapuru 11 Mayısa doJ?n.ı. 

Ghıcksburg vapuru 22 Mayısa doğ-
r u. 

H. P A J KUR I Ç 
Vapur Acentası 

•ZETSKA PLOVI OBA A. o... de 

TAN 
4 ...................... 1~ 

UTUK 
Şarapları 

Sıhhat ve Neşe 

Kaynağıdır 

~ ......................... , 
1 # • Dr. HORHORUNI • 

11 
Hastalarını akşama kadar Sirke

ci Viyana Oteli yanındaki muayc-ne-
tı "n,..qfnil., tedavi eder. JI. 

Telefon: 24131 

ı ~-------' 

SAÇ SABU. NU 
Eczanelerden ve ıtriyat 

mağazalarından arayınız. 

15 - 5 - 93!) 
~ .............................................. ~ 

Vapurların Haftallk Hareket Tarifesi 
15 Mayıstan 22 Mayısa Kadar Muhtelif Hatlar a 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış g ün ve 
saatleri ve lcalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Cumhu
riyet), Pazar 16 da (Aksu). Galata rıhtımın-
dan. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ul
gen). Sirkeci Rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 

Tophane rıhtımından. 
Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi vapur
lardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da ve 
Pazar 20 de (Trak). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak). 
Ayrıca Çarşamba 20 de (Ulgen), Cumartesi 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 
<Bartın) Sirkeci rıhtımından. 

lzmir Sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara), Galata rıhtımından. 

\\lersin hattına Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Et
rüsk). Sirkeci rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda tele
fon nuınaları yazılı acentelerimizden öğrenilir. 
Karaköy Acenteliği Karaköy, Köprü başı Tel: 42362 
Galata Acenteliği Galata, Deniz ticareti 

:\ıüd. binası altında Tel: 40133 
Sirkeci Acenteliği · Sirkeci Yolcu salonu Tel: 22740 

. ................................................... , 
inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - Şartnamesi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 38750. Muvakkat teminatı 2906.25 liradır. 
III - Eksiltme 30/ V, 939 salı günü saat 15 de Kaba taşta levazım şu

besi müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile Jzrnir ve Ankara baş

müdürlüklerinden 194 kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi nü
mune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya bnnk<a teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarfların eksiltme için tayin edilen günde eksiltme saatinden bir sttat 
evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. t324fl--

•.L.-•~ "'"·~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~. 
HER YERDE SAT/LiR 
DEPOSIJ:GALA TA. GÜM RÜJ< 

SOJ<AK N~ 36 

~IZMIR PAMUK MENSUCATr. 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Otedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 

Pamuk Fiatlarının yükselmesinden dolayı yeni Satı~ fiatlarımıza 
Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S . En 36 Metrelik 715 Krş. 

4 ,, ,. ,, 7 5 ,, ,, ,, ,, 645 ., 
5 ,, ,, Değirmenli 90 ,, ,, ,, ,, 8 ı O ,, 
5 ,, 

" 
., 85 " ,, 

" " 770 .. 
8 ., ,, Geyikli 85 ., 

" 
,, 

" 
765 

" 8 
" " " 

75 .. ,, ,, 
" 

695 
" 9 " 

,, Tayyareli 85 .. 
" " 

,, 695 
" 9 ,, ,, ,, 75 " ,, 

" " 
630 ,, 

11 " 
,, Köpekli 85 .. ,, 

" " 
670 

" 11 " 
,, Leylekli Astar 90 ,, ,, 

" 
,, 630 " 

ı - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
rıdaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalfıj masarifı 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hı:mında 12 numara-

dadır. _ , 

611 .............................. . ............... ....... 

CiLDiNE KIYMAYAN 

Her Yerde P O K E R traş bıçağını arayınız 

konferan11nda teıl• edilen enter· 
balkanlk hat. BOyOk lakı modern 

Dr. Celal Dinçer 
1 inci sınıf idrar, tenasül hasta- 11:••liıl•••liliı•••••••••••••••••••-~ 

"LOVCEN .. 
vapuru ile latanbul, Kllıtence, Pi· 
re, Korfo, Ar navutluk, Da lmaçya 
ıahlll, T rlyeate, Venedlk v Susak 
araeında muntazam posta. 

Yolcu ve eşyayl ticariye alır. 
Tenezzüh ve :zevk seyahati için 

Milstesnıı fırsat. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 16 Mayıs snat 13 de 
PİRE, KORFU, Arnavutluk, Dal

rnaçya sahilleri, Venedlk ve Trlycs
tcye ilk posta 19 Mayıs saat 15 de. 

Her nevi tafsill'ıt lcln GalatAda 
(Yolcu salonu karşısında) umumt 
acenteliğe: Telefon: 44708 ve biltOn 
seyahat idarehanelerine mnracaal 

lıkları mütehassısı. Her gün 3 - 7 ye 
kadar. Fakirlere meccanen. 

Beyoğlu Galatasaray Balo sokak 
No. 8 Sağ apartman. 

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

SAÇ EKSiRi 

KOMOJE 
Saçları besler, kökforini kuvvet

lendirir, dökülmesini önler, kepek
leri giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZA HANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Tesviyeci ve Tornacı 
Alınacaktır: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirliiğiinden: 

Kırıkkaledeki Fabrikamızdr. çal1ştırılmak 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) 

Sayın Müşterilerimiz 
Tokalon Kremi vazol.:ı.rının müsabakasına aid ikramiyelerin vüru

du geç kaldığından keşidesi tehir edildiğini ve bilahara yapılacak 
keşide tarihi ayrıca gazetelerle ilan edileceğini beyan ve bu ml!buri 
teahhurdan dolayı mazur görrrıenizi rica ederiz. ,: ................................................... ~ 

lstanbul C. Müddeiumumfliğ inden : 
Istanbul Adliye dairesi için satın alınacak 75 ton mannıave maden 

kömürü açık eksiltmeye konulmu§tur. Muhammen bedeli beher tonun 
yerine teslimi 13 lira 50 kuruştan 1012 lira 50 kuruş olup muvakkat 
teminat 75 lira 93 kuru~tur Istekliler şartnameyi tatil günlerindc."l ma
ada her gün Sirkecide Aşir efendi sokağında 13 numarada Istanbul ad
liye levazım dairesinde {!Örebilirler. Eksiltme 27 / 5/ 939 cumartesi gü
nü saat 11 de Adliye levazım dairesinde yapılacağı ilan olunur. (3269) 

YESARi ASIMIN iKi PLAKI 
MIZAN_I 

Bayanlar, SUZAN, MAHMURE, F AIKA 
ve Betmıa.Iı KEMAL SENMAN 

17557 uönü) Bahçeleri 
Ayte T eyze l 

COLUMBIA 

BAYAN F. Ö •• 
17547 Atkından usandım 

Yakan dudaklar 

Plaklarındadır. ' 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Senelik muhamme nkirası 54 lira olan Usküdarda Selmanağa ma

hallesinde Karacaahmet caddesi sokağında 79/ 81 numaralı dükkan bir 
sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ıse de 
belli iha~~ .~ününde isteklisı bulunmadığından arttırma 25/ 5 1939 Çar
~an~~a ~unune uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde gôrü
lebılır. Istekliler 4 lira 05 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber yukarda yazılı günde saat 14,30 da Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B) (3370) 

KAYIP - Yük arabama ait 131& ~--••••••••••• 
numaralı plakayı kaybettim. Yenisi-

ni alacağımdan hükmü yoktur. 

Mehmet oi lu Mus tafa Silen 

SEBORIN_, 
Yüzdeki her nev'i sivilceler H_e 1 
baştaki kepek, kaşıntıyı kat'ı

yen geçirir. Saç dökülmesine 
mani olur. Eczanelerde bulunur. 

Dr. Hayri Ömer 
ZDhrevT ve cllt haetahltları mDtel-ıtS$1! 

>ğleden sonra Beyoğlu Ağacam 
l{ınımımı'tıt No 133 1'f'lpfnn·43!';~ 

Sahibi ve Neşriyat Müdiirü Halil 
LCıtfii DÖRDÜNCÜ Gaıetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 
TAN Matbaası 


