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y o N • 1 p E K 
Bugün saat 14 de açılıyor. Bu Milli Müessesenin Töre

nine saygı değer müşterilerini davet eder. 
(Yeni Postane Caddesinde 53 No. da) 

(Huıuıt Davetiye makamındadır.) 

Mihver Faaliyeltel Galatasaray F~neri 4-3 Yendi) 
' ~ 

Almanya, Türkiyeyi 
Balkan Paktından 

• Yugo•lavya Hariciye 

~~--·-- •• • .. 

41manya ile 
Ticaretimiz 
t cızan: M. Zekeriya SERTEL 

A lmanya, beynelmilel ik
l>oı tısadi münasebetleri 
lik ~ bi~ m~mlekettir. Ame-

a ıle tican alışverişi yan 

~rıy~, be~ de ondan aşağı 
!n~us. İnınltre ve Fransa ile 
l Unasebeti azalmış. Sovyet -
erle ticareti yok denecek de

l'eceve · ·stir ınmı • 
~~~~anın müstemlekeleri de ol
libid~ ıçın hariç paı;a:ları da yok 

ır. 

Onun·· '•-ı· ıçın Almanya bütün iktısac:U 
şat~etini Orta Avrupa ile, Cenubu 
Şatıt Avrupası, Balkan ve Yaku:ı 
tit- ))·ıtıemleketlerinde teksif etmi~ 
''h ığer yerlerde kaybettiklerini bu 
~lt &<la telafiye çalışmış ve bu mem
tas~lerj kendi iktısadi niifuz. mınta
._1ll. h ha!Ine getirmiştir. Yugoslavya
"ılltı. arıci ticaretinin yüzde 80 i, R~ 
)ü~:annı yüzde 60, Bulgaristanın 
~~ 70, Yunanistanın yüzde 50 ve 
~art Yenin yüzde 50 - 60 kısmı Al-

Ya ile yapılır. b,i1a J\.vrupadaki i.:;tila hareketi 

~ke~~=~n Doktor Funk da bu mem
.._lard rı. ~olaşarak Almanyanın bu
lıaf.. akı ıktısadi hakimiyetini mu-.. ~ .. 
diler ıçın mukaveleler akdine, kıe-
l'i§rru açrnağa, ticari taahhütlere gi

"SaıYe ınecbur olmuştur. 
~h"tkan devletlerile iktısacli müna· .. ın. 
'bir eh ıdaınesi, Almanya için hayati 
:l)\ernı ~rnrniyeti haizdir. Almanya bu 
~adde etlerden temin ettiği gıda 
)'erae esi ile ham maddeyi başka. bir 
•a ne~ bulamaz. Bunlan da bulamaz
)'Unı . tlkrnı beslemlye, ne de sana-

llö;~ etmeğe muvaffak olabilir. 
leketı e Olduğu. içindir ki, bu mem
~eka~~ de lngilizlerin kendileri!e 
Yasay ederek buradaki pi -
di~l k:d el koymalarına E;linden J 1:
bttnllll ar ınani olmıya çafı1*Jlış,. v 

en kestirme çaresi olar.i 
(Sony Sa: ıo.~~ 

. .. . 
. ·' . .,., 

Belgrad ve Bükreş 
Uzerinde Tazyikler 
Yapıldığı Söyleniyor 

ltalya Hariciye Nazırı, Hitler Tarafından 

Kabul Edildi, Markoviç - Gafenko Görüştüler Fener •taJınJa yapılan dünkü milli küme maçından güzel bir görünüf 
' 

Berlin, (Taymisin muhabiri yazıyor) - Almanyamn 
diplomatik nüfuzu, Türk - İngiliz anlaşmasına mukabele için, 
Türkiyeyi Balkan paktından çıkarmak üzere Bükreş ve Bel
gratta, bütün. kuvvetini kullanmaktadır. Almanlara göre Le
histan, nasıl Ingiiizlerin Balkanları kontrol için şimalde kul
Jandık1an bir üs jse, Türkiye de ayni maksada cenupta hizmet 
eden bir üstür. Onun için Almanlara göre, Yugoslavya iJe Ro
manya, İngiliz nüfuzunun Balkanlara hululüne karşı gelmeli
dirler. Çünkü bu şekilde hareket ebnedikleri takdirde: mihver 
devletlerine kar~1, hiç olmazsa iki yüzlü bir vaziyet alını~ 

----... Maçta ... ~!!!liiıj 
Halifax • Maisky Görüıtüler 

V.l.YiJ.c:U. 

Yeni Bütçe 
Müzakeresi 
Başlıyor 

Maliye Vekili Bugün 
Beyanatta Bulunacak 

.... ,. 
Fual 'Airalı 

' Ankara, 21 (Tan Muhabirinden)
Büyük Millet Meclisi, umumi muva· 
zene bütçesinin müzakerelerin~ yarın 
(bugün) başlryacaktır. Bu toplantıda 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, ye.ni büt
çe hakkında beyanatta bulunacak ve 
on beş cümhuriyet bütç~i içinde bir 
yükseklik rekoru veren yeni yıl büt
çemizin ana hatlannı izan edec~ktir. 

Bütçe eneümeni yeni bütçe hak
kında mazbatasını hazırlamıştır. En
cümenin teklif ettiği yekun 261 mil
yon 64.192 lira masraf ve 261.110.000 
lira varidattır. 

..... , Yeni bütçenin eıa•lan 
cümen mazbatasında yeni büt

l 
l•tiftıre ( I) etmemifi2 

Almanlar bundan başka Yugoslav
ya ile Romanyaya, Ingihz siyaseti· 
nin diğer bir tehlikesini de göster
mektedir. O da Sovyet Rusyanın, as
keri ve ihtilalci bir devlet olarak 
Balkanlarda görünmesidir. Boersen 
Zeitung gazetesinin diplomat :nuha· 
birine göre, ispanya hadiseleri, In
gilterenin bir memlekctı, Sovyet nü
fuzuna feda etmekten çekinmediğini 
isbat etmiştir ve onun için Yugoslav· 
ya ile Romanya, Türkiyer.in Balkan 
birliğinden ayrılması dolayısile Bal
kan vaziyetini yeniden tetkik etmek 
lazımdır. Ayni gazeteye göre Türki· 
ye, Ingiltere ile anlaşmAdan önce, 
Balkan paktının ikinci maddesi mu
cibince, Yugoslavya ve Romanya ile 
istişare etmemiştir. 

101000 Kişi Bulundu 

Dün, şehrimizde, ve Ankaradr. 

çok canlı soor harekcilerı 

yapıldı. Fener stadyomunda 10.000 
den fazla seyirci 8n0nde yapılan 

Fenerbahçe - Galat<ısaray karrıraş

ması 4 - 3 Fcnerli'l'rin aleyhine 
neticelendi. Vefa, AnkRrrda An
karegücüne 3 - 1 mnğlOp oldu. 
Karışık takımlar macında T_oı:ıka· 
pı - Arr. .. ttkö.> n hfollU Bcy
kc-t - Kurtuluş muhtclltınl 1 e 
kal'fl 11 11871 ile Y""ldl. 

Deniz Harp Mektebi tıırafından 

Fenerbahçede tertip edilen ya7 
eğlencesi de çok zevklı ve ne§eP 
gt!ı;U. 

GilnUn spor: harcıtetlcrlne alt 
bütiln tafsilatı rcsir Jcri ne blrlik · 
te SPOR sayfamızna bn~acaksınız 

Alman· Leh 
Hududunda 
Bir Hadise 
Naziler Bir Gümrük Alman noktai na:zanna göre 

Taymisin Sofya muhabiri de şu 
maıumatı veriyor: Binasmı Tamamen 

"Muhtelif Balkan merkezlerinde 
Alman noktai nazarını ifade etmekle Tahrip Ettiler 
ta-.ılan muharrirler, Türk - Ingiliz Varşova, 21 (A.A.) _ Pat Ajansı 
anlaşmasının Türkiyeyi bjtaraflıktan bildiriyor: 
çıkardığını hep birlikte ı:ınlatıyor ve Dün akşam Denzig ile şarki Prus
bu yüzden Balkan antantının da bi- ya arasındaki hudutta kain Kalthoa'
taraflığını ve hikmeti mevcudiyetini da bir Alman _ Leh hudut hadisesi 
kaybettiğini il~ve ediyorlar. Belgrat- ı cereyan etmiştir. Bu noktada ateş 
ta ~a bu noktaı nazar ileri sürülmek-, teati edildikten sonra Naziler, Leh 
tedır. ·· ilk" b" · l" l · t gumr ınasını ısti a ve ta ırıp e -

Kont Ciano Berlinde mişlerdir. 
Berlin, 21 (A.A.) _Kont Ciano ve Saat 20 ye doğru Naziler, Leh güm 

refakatindeki zevatı hamil bulunan rük müfettişlerinin oturduğu bina
hususi tren saat 11 de buraya gel- nın önünde toplanmışlar ve bir ka; 
miş ve istasyonda merasimle karşı- el ateş ederek binayı istila ctınişler
lanmıştır. dir. Polonya müfettişleri mukabele 

Hitler, bugün öğleden sonra Kont etmemişlerdir. Saat 23 de Danzigli 
Cianoyu kabul etmiş ve kendisile, bir polis komiseri Polonyalı müfet· 

tişleri binayı tahliye etmiyc davet et
( Sonu Sa: 10, Sü: 5) 

miş, aksi takdirde me3uliyet kabul 
============== etmiyeceğini söylemiştir. 

ı Kuvvetli Türkiyenin 
1 

ı Sulh Cephesindeki 

Baı Rolü 
Winaton Churchilrin 

Türk • /ngUiz ittifakı mü 
nasebetiyle yazdığı bu ta
yanı dikkat makaleyi be
finci aayf amızda okugu • 
nuz. 

Polonyalı müfettişler o zaman Si
monsdorfa hareket etmişler ve halk 

ı hticum ederek gümrük binasını tah
rip etmiştir. 

Danzigteki Leh komiseri Marian 
Şodald, vaka mahalline muavini Per
kovski ile iki memur göndermiştir. 
Ayan meclisi bunlara bir polis me
muru terfik etmek istPmerclştir. Ko
miser muavini ile iki memur otomo
bille Kalthoaya geldikleri zaman beş 
kişi şoföre taarruz etmiştir. Şoför ken 
dini müdafaa etmek mecburiyetinde 

(Son.u So.. 101 Sü.. 6) "~:~!!!!!!!~!!!!!i!!!!!!!!!!!l!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll (Sonu: Sa. 10: Sü: 6 ela) 

Uç Devlet Arasında 
Bir __ Karşılıklı Yardım 

•• 
Formülü One Sürülüyor 
Bonnet "Fransa, Tecavüz ve Şiddetin Adalet 
ve Akfısefime Galebesini Kabul Edemez 

11 
Diyor 

Cenevre, 21 (Hususi) - İngiltere Hariciye Nazırı Lord 
Halifaks ile SovyeL Birliği Londra sefiri ve Milletler Cemiyeti 
nezdinde mümessi!ı Maiski, Cenevreye muvasalat etmişler ve 
uzun U7adıya göriişmüşlerdir. Görüşmelerin, Halifaks - Dala
dier ve Bonnet mülakatında bahis mevzuu olan yeni anlaşma 
çareleri üzerinde yapıldığı anlaşılıyor. 

Bonnet de, bugün saat 20.40 da o
tomobille buraya gelmiştir. Bonnet, 
dah~ bu akşam, Aland adalarının ye
niden askerileştirilmesi meselesi hak
kında konseydeki Finlandiya ve Is
veç mümessillerile görlişmüştür. 

İngiliz heyeti azaları , Jngiliz - Sov· 
yet anlaşmasının yakında akdini 
mümkün kılacak bir mahiyet arzet
miş bulunan dünkü Paris _görüşmele
rinden memnundur. Maamafih Ce
nevrede bir prensip anlaşmasına va
rılsa bile, bunun kati mahiyet alabil
mesi için, çarŞamba günü Londrada 
lngiliz kabinesi içtimaında tasvip e
dilmesi lazımdır. 

Karfılıklı yardım lormülü 
Havas Ajansının Paristen bildirdi

ğine göre, diplomatik mahfillerdeki 
ketumiyete rağmen, dün gece topla
nan umumi intıba, Moskova ile ya
pılmakta olan görü~meler neticesi 
hakkında oldukça nikbindir. Bu gö
rüşmeler, Cenevrede kati değilse bile Bugün Cenevrede temculara 
çok faal bir safhaya girecektir. Jevam edecek olan Fran•a 

Lor.d Halifaks, Londraya dondüğü Hariciye Nazırı Bonnet 
zaman temasları hakkında, çarşamba 
günü yapılacak toplantıda. kabineye r=-
izahat verecek, kabine de pek muh- ı Kar ısını 
temel olarak kati vaziyetini alacak
tJr. 

Dün öğleden sonra yapılan müza
kereler hakkında iyi habe alan mah· 
fillerde söylendiğine göre, iki mem
leket mümessilleri, bilhassa. Cenev· 
rede pazartesi ve salı günü yapılacak 
müzakerelerde bir esas aramakla uğ
raşmışlardır. 

Kuvvetle tahmin ecll1diflne gi). 

re, Fransızlar, yardım bahsinde 
karJ1lık meseletıi üzerinde, Dal.· 
dier'nln mebusan mf'clisfndekl 
son beyanatı ruhuna uygun ola· 
rak İngiliz ve Sovyet naktai na· 
urlannı uyu§turmak için teklif 
lerde bulunmu§lardır. Maamafib. 

(Sonu: Sa. 10, sü. 4) 

ve 
/Ki Çocuğunu 
O/dürdü 

Canakkale. 21 (TAN Mu
habirinden) - Polislikten müs
tafa 35 yaşlannda Halil ismin
de biri, karısı Ayşe ile iki çocu
ğunu öldürmüş ve cesetlerini 
denize atmıştır. Facianın, bir 
kıskançlık yüzünden vukua gel 
diği anlaşılmaktadır. 

Halil, Cümhuriyet mi.iddei
umumiliğince tevkif edilmiş ve 
tahkikata başlanmışbr. 



PENCEREMDEN 

Garibeler 
Yazan: M. TUThan TAN 

Eski tarihlerde sık .uk &örülen ATATÜRK iRŞAT ABiDESi 
bir başlık vardır: Garibe!.. Heykeltraş Kenaıı Yontunç ta-

Bu baılıim altına, siya:;i, i~timat, rafından hazırlanan Harp Okulu 
maJi, hatta edebi lıak.ımdruı tuhaf frpt heykeli merasimle açılml§tır. 
&örünen vakıalar kaydolunur. Bir Heykel kaidesinin bir tarafında 
J.:oyunun iki ayaklı ve üç ba,Jı bir kumanda vaziyetinde bir subay, di
l.uzu doiurması, l>ir bostanda elli ğer tarafında bir subayın siperden 
kilu ağırlığuıda çekirdeksiz kaT~uz atıh§ı görtilmektedlr. 
IK'Yda olması, bir papağanın sekiz Kaidenin bir tarafında da Ata
dille konUJması ıihi tabiat kanunla- türkün kıymetli bir cümle»i mah
r:Jıa aykın vakalar da, )"iııe o ba21ı- kfıktlir. 
i• bailanarak yazılır. 

Bunlardan benhn •önblldiklerinıi 
bjr deftere kaydetuütıtlm. Şimdi o 
defterden ıel!ıi stlzel bir örnek alı
yorum. Nalına tarihinin biriııcJ <"ildi
nin 189 uncu aayfuından alınarak 

hususi defterime ıeçtiii - sayfa al
tındaki iıaretten anla~ılan - garibe 
ıu biçimde yazılıdır: 

"Bu yılda (1006 H. - 1597) zuhur 
eden işlerden bir ıaribi de budur ki, 
bazı kalem ehlinin kaltımiylo bir 
mecmuada yazılı oları.ık ıörüldü: 
Rcbiulihınn on ıeki71nci cuma lt\lDÜ 

öf J., vakti, Şamı Şerif alay beyiJi 
Bekir bey hatunu ki, Şam 6yanından 
Çeriba§ı kızı Ayşe hatun derlerdi, 
doğurma vaktinden üç ay müddet 
mürurunda ikiz iki oğlan meydana 
ıctirdikten sonra bir cerab (Dajar
cık demek ise de teırih ıstılahı ola
r&k kullanılınca torba manasını ifa. 
de ecler) dilıilrilp fak olundukta 
içinden bütün uzuvlan tamam olan, 
f&kat 1*nUz hayat sirayf!t etmemiı 
bulunan on dört çocuk :ıuhnr eyledi. 
İkisi erkek, on ikisi kız olup ü~er ay-
hk cenin halinde bulunuyorlardı. 
· ''Bu makule işler haddi imkan
dan dllr değildir. hük~mn lmna ''Ga
latı tabiat,, derler. Kesreti madde ve 
i'Udali mizaç, ve kuvveti tali yardı· 
nıı ile kuvveti musavvire tahammli
lti miktan maddeyi taksim ,.f! tasvir 
Vt! mahallin genişliğine ıöre tenasü
bü a'zayı tetmim ve t:ısgir edip 

Burhan iyede 
Bir 

Müsademe 

Kuruçeşmedeki Kömür 
Depoları Kaldırılıyor 

Jandarmalar Kadın 
Kıyafetine Giren Bir 

mebdei feyyaz canibir.den istidnt ve Azıhyr 
kabiliyetine iÖre, tenasübü a·za ve Balk . 

eıdürdüler 

Dolmabahçe - Bebek Yolu iki Milyon Lira 
Sarf ıgla As/ alta Çevrilecek, Rumelilıisarındaki 

Kablo Tesisatı da Kaldırılacak 
ruh-bah olur ı esır - Bürhaniye jandaı:;pıa 

1 n kuvvetleri bir haydut öldürmÜ§ler-
. Son satırlar Na~Dlllll hMlse~ dlr. Asker kaçalı ve kattı..3-- ıa
mundığıru ve tef clsuf etmek Buretı.e mindeki haydudun öldü ·· ı d 
k la d . ı. •.. . d·-· ru me en 

o uyucu rı a ınan'"rıııa~ ıste ıgı· bd- kar gün e el ı:ı •· • · · S ·· 
~ .. . . . ,. vv r:;P.rnan~.l'enm u-

nı gostenr. Demek ki Naın~a, zama- beylidere köyü ynylasır.da olduğu 
mmızda y~şasaydı v':, Ame~ikada beı jandarmalar tarafından haber alm
yaşıdnda hır kızın dogurdugunu duy- mış ve hemen takibe başlanmıştır. 
say ı, vakayı hemen kaydedecek, Kendisinin arandığını i 't H _ 
b lk. d .. 1 b. ülih şı en am 

e . 1 ekst~nuna şo.) e ır m aza za, bu köydeki Ali ağanın evine an-
gecırece ı: sızın girmiş ve karısının kulaklarını 

''Eski zamanlarda yel ve kürek kesmek, gözlerini oymak ve oldür
yardımiyle denizin sathında nice bin mekle tehdit ederek kadından çar
tehlikeye göğüs gercrclt yiizebilen şr.t ,başörtüsü ve iki yüz lira da pa
vc hükemaya selametin kennrda ol- ra istemiştir. 
duku vecizesini söyleten zevrakçe- Emeline kavu,an katil Hamza, ka
lerle onlann atabeyleri olan mavna- dm kıyafetine girerek Bergama ci
Jarın, kadırıalann ve lraJyonlarm varındaki Avunluk yaylasına doğru 
yerinde birer memleket bUyllklU- gitmiştir. İzini bırakmtyan jandar
ğilnde zırhlılan ikamo etmekle ik- malar, bu azılı haydudu yaylada bas
tüt1 etmiyen medeniyet nasıl deni· tınnışlar ve teslim olmasını istemiş
zaltı semileri icat ederek insanları lerdir. 
balıldaıtınmı veya tayyareler yapa- O, jandarmalara daha uzaktan a
rak Beni Adem zümresini kuşlaıtır- teş açmış ve müsadem•? başlamıştır. 
mq ise, henüz emeklenıckfon kurtu- Jandarmalar derhal Hamzanın etra
lan kızlan ana yapmak yolunu da fını ç-evirmlşler ve muhtelif yerlc
bulmıq demektir. Çünkü mrdC?niye- rinden vurmak suretiyle öldürmüş
tln en büyük umdesi ailrat ve 11üh11- lerdir. 
lettir. Şu halde hnıatı da hı~londır· Jandarma komutanı vakndan en 
mak ve kolaylaştırmak u.ruri olup yakın kaza merkezi olan Bergama 
bet yaşında ana oluveren Amerikalı jandarma komutanına h:ıbcr vere
kızın 111 hali de, o zaruretin temini· rek, ölüyü teslim etmişlerdir. 

Belediye Kuruçeşmedeki kömiir 
depolarını kaldırmağa karar vermiş-
1.b-. 'l!le..evaa n ...... Y11,w-...-.,a&M11Ul.1W.ı... -u....-.. 
caatı üzerine mahkeme de iki sene 
evvel bu depoların buradan kaldırıl
masına karar vermişti. 

Ancak o vakit Dahiliye Vekileti
nin müdahalesi üzerine karar tatbik 
edilememiş, depolar da yerlerinde 
kalmıştı. Vali ve Belediye reisi her 
şeyden evvel meseleyi bir doktor sı
f atile incelemiş ve d~poların, gerek 
bu semt, gerek bütün İstanbul hal
kının sıhhatine olan fenalıklarını 

takdir ettikten sonra bir belediye rei
si ve vali sıfatile de bunların kaldı
nlması için çalışmağa başlamıştır. E
sasen şehir mütehassısı Prost ta kö
mür depolarının şehir haricinde bu
lunmasını Jleri .sürmüştür. Maamafih 
depoların yerleri h2nüz kati olarak 
tesbit edilmemiştir. 

Dolmabah,e - Bebek yola 
Nafıa Vekaleti Dolmabahçe ile Be

bek arasında yapılacak asfalt yola ait 
keşifnameyi hazırlamıya başlamışt,r. 

Yapılan ilk tahminlerden bu yolun 2 
milyon liraya çıkacağı anlaşılmıştır. 
Bu güzerglhtaki inşaata başlandığı 

zaman Dolmabahçeden Beşiktaşa k3-
dar devam eden yolun her iki tara
fındaki ağaçlar da yeniden tanzim e-

Sıvas Avcıları dilecektir. Saray duvarının dibinde-
Sıvas (TAN) - Avcılar klübü kon- ki ağaç sıraları büsbütün kesilecek

gresi yapılmış, reisliğe inhisarlar baş tir. Trotuvann kennındaki sırada 
müdürü Sadi, mutemetliğe Hüsnü, eksik ağaçlar varsa buralara yeniden 
katipliğe Tüccardan Mehmet Erdem, ağaç diktirilecektir. 
azahklara mütekait Hasan ve Mu- Yolun Beşiktaşla Ortaköy arasın
harrem Balta seçilmişlerdir. 1 daki kısmı yapılırken yolun alt tara-

fındaki duvarlar. yıktırılacak, bu du- büt~eye icap eden tahsisatı koyacak
varların yerine alçak bir parmaklık tır • 
__ 1. ___ ..._..._ 

Vekalet, bu yol için önümüzdeki 

Konya Valiıi Nizamettin 
Ataker 

Kon ya Valisi 
Evlendi 

Geçende nişanları icra edilen Nar
da eşrafından merhum, Sadık İbra
him Berkanın kerimeler. Saadet 
Berkan ile Konya valiliğine tayin e
dilen Üçüncü Umumi Müfettişlik 
Başmüşaviri Nizami Asızn Atakeri'!'l 
dün niklhlan kıyılmış ve bu rneıııut 
hadise ailece kendı aralarında tesit 
edilmiştir. Bay Nızami bugün vazi
fcı;i başına gitmek üzere şehrimiz

den ayrılacaktır. 

ISebek • lıtınye yola 

Bebek - Istinye asfalt yolu inşaa
tına devam edilmektedir. B uyol, Be-

bek iskelesinden sonra birisi geliş i
çin, birisi gidiş için olmak ve arala

rında bir set bulunmak üzere biribi· 
rine ll)Uvazi iki istikamet ta~ip ede-

cektir. Yol, Rumeli Hisannın alt ta

rafında bulunan eski Tekke binasına 
kadar yapılmıştır. 

Bu tekke binasından sonra posta
hane binasile Kablo şirketine ait te
sisat bulunmaktadır. Bu binaların 

yerleri de yola gidecektir. Bunun i
çin kabloya ait tesisatın Anadolu lli

sannda kurulması ve Rumeli Hisa
rında cfa biraz daha ilerde, arazinin 
müsait bir yerinde küçük mikyasta 
bir tesisat yapılması takarrür etmiş
tir. Bu yeni tesisat yapılmadan ev

vel es.ki tesisatla postahane binası 
yıktırılmıyacaktır. 

Maamafih, Nafıa VekAlett sonba
hara kadar bu yeni binaların yapılıp 
kabloya ait tesisatın buralara nakle

dilmesini allkadarlara kati olarak 
bildirmiştir. 

Bebek - Istinye yolu bu noktada 
Hisann yola dojru çıkmb tcf)dl et
mesinden dolayı darlapcak ve her 
ikl yol burada birleşecektir. ~cak 
ilerde burada denizden 10 ~lik 
yer doldurulmak suretile yola mat
lup bir ıenltllk temin edilecektir. 

ft(' artık çare bulunduğunu söster
mektedir. Bu sebeple v4Juinm hay
retle karıılanmasuuı mahal yoksa 
da, feri erbabını ve merak ashabını 
aJ&kalandıran mühim bir nokta var· 
dır ve o da beı yaşındaki Aıneıikah 
kızın (binefsihi tenasül - genera
tion spontantee) yolu ile mi, yoksa 
mutat olan tarik ile ml, yavru çı
kardığı meselesinden ibarettir. l\te
mnldür ki, bu meçhul dahi yaJuuda 
mahlm halini aJa! . .., S U A L ICARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

Yeni Maliye Binalan 
Maliye Vekaleti Istanbulda mali

ye tahsil şubesi için birer yeni bina 
yaptırıruya karar vermiştir. 

Kadıköy ve Usküdar mal müdür
lüklerile bu iki semtin tahsil ve ta
hakkuk şubeleri için Kadıköy iskele
sinde yaptırılmakta olan bina bugün
lerde ikmal edilecektir. 

Bunlardan başka Beyoğlu maJmü
dürlüğü için Şişhane karakolunda, 
Fatih malmüdürlüğü için de Kır:ta

şmda birer bina yaptırtlacaktır. Bu 
iki binanın da yerleri kazılmış bu -
lunmaktadır. Onümüzdeki haftadan 
sonra bu her iki binanın temel atma 
merasimi yapılacaktır. 

S - Liberya Cilmhurlyeti nere
dedlr? 

C - Afrikada Gine körfezinin 
başladığı yerdedir. Şimalinde ve 
şarkında Fransanın müstemlekesi, 
cenubunda Gine körfezi ve gar -
binde de İngiliz müstenılekelerin -
den Sierraleone vardır. İklimi çok 
sıcaktır. Hük\ımet merkezi Mon -
rovia'dır. Liberya, 1816 da §imali 
Amerikacla azat edilen zenci esir
ler tarafından 1822 de kurulmu~ 
tur. Liberyada yalnız zenciler var
dır. Nüfusu, 1,5 milyondur, 

• S - hkmektep müfettişlerine 

merkezleri dıpnda seyahat ettikle
ri zaman verilecek ikamet ye,·mi
yed miktarı nedir? 

C - Maaşlan 3500 kuruş ve 
daha fazla veya 3500 kuruştan az 
olan ilkmektep müfettişlerine ve
rilecek seyahat ve ikamet yevmi
yelerinin miktarı, Maliye Vekale
tinin en IOD tamimine göre §Öyle
dir: 

Maaflan 3500 kuruş ve . daha 
fazla olanlara 939 numaralı kanu
na göre seyahat ve ikamet yevmi
yesi verilecek, maaşları 3500 ku
ruştan az olan ilkmektep müfettiş-
lerine ise 150 kuruş seyahat, 225 

kurut ikaınet yevmiyesi verilecek-
tir. • 

S - Film sttidyolan, teşviki sa
nayi kanununa göre, lktısadi fay -
daları kabul edUmemlş mftessese
lerden addediliyordu. Bu vaziyet 
deiişmlş midir? 

C - Teşviki sanayi kanunu mu-
cibince ikinci sınıf muafiyet ruh
satnamesini haiz olup ta iktısadi 

faydalan kabul edilmemiş olan mü 
esseselerden film ıtüdyolannında 
27 nisan 939 tarihinden itibaren ik 
tısadi faydalan kabul edilmiştir. 

Film stüdyolannın bu IJe tahsis et
tlk leri binalar için tahakkuk etti-

CEVAP 

rilmiş bina vergilerinin ilk senede 
27 nisandan itibaren ve milteakıp 
senelerde de muafiyet ruhsatname
leri hükmü devam ettiği takdirde 
senelik vergilerinde muafiyet ruh
satnamelerinin ibraziyle terkini ci
hetine gidilecektir. 1939 takvim 
yılı faaliyetlerinden dolayı 1940 
mall yıh için tahakkuk ettirile<-ek 

kazanç vergilemin haziran 1939 ta
rihinden 27 nisan 939 tari!ıine ka· 
dar olan kısmı alınacak geri kalan 
kısmı terkin olunacaktır. 

22 - 5 - 939 

On Kuruş 
Alacak 

Yüzünden 

Bir Erkek Memur 
Bir Kad111 Memuru 

Dava Etti 
Manisa, (TAN) - Manisa.sulh bu· 

kuk mahkemesinde, hayli garip bit 
..:ı--·- _:;..... -ıa.._i. ı.--~ hAO'J.ıoıP"' 
mıştır. Vak'anın mevzuu Kısaca şu· 
dur: 

Belediye mulaasebe memurlanıı· 
dan Mehmet, say lav seçimi mazbS' 
taları tanzim edilirken çalışan 'e 
390 kuI'U§ fazla yevmiye dolduraıı 
tapu daktilolanndan Bayan Ulviye
ye dört lira vermiş; Bayan. on kurll· 
şu bilihare temin edeceğini söyle ' 
miş; fakat muhasebe memurunuıJ 
müteaddit ihtar ve ricalannı nazari 
almamı~, son zamanlarda da borcıJ 
olmadığını söylemi§tir. Muhasebe rJJ1 

muru bu vaziyet üzerine mahkeııır 
ye müracaat etmiş; on kuruş için I' 
lacak davası açmış, ve iddiasını tel' 
bit ettirerek davayı kazanmıştır. 

Bayan Ulviye, hem on kuru§U tr 
diyeye ve hem de mahkeme ~· 
lamı öderneğe mahkum edilmtştit" 
Mamafih daktilo Bayan da, şiın ' 
on kuruş için dava etti, diye mult 
bil bir hakaret davası açacağını sö 
!emektedir. 

Birinci Talebeye MUk&fOt 
Divriği, (TAN) - Hem§ ' · 

Naci Demirağ, Sıvas mebusluğu 
alacağı tahsisatı, Sıvas ve mülhak• 
kültür işlerim.'? terketmiştJr. M 
ileyh, mekteplerde birinciliği 

nacak talebeye altın saat hediye e 
deceğini söylemiştir. 

TAKViM ve HAYA 

22 Mayıs 1939 
PAZARTESi 

5 inci ay Gün: 31 
Arabi: 1358 
Reb!Olahar: 3 
Gilnee: 4.37 - Ötle: 
fıwıdi: 16.09 - A~am: 
Yatsı: 21.18 - 1ms~k: 

Hızır: JS 
Rumi: ıs55 

Mayıs: 1 
12.10 
19-'5 
2.SS 

Hava Vaziyeti 
Y~ meteoroloji istasyonundatı 

nan malQmata glJre, hava yurdun Tr' 
Kocaeli, ve Egenin stmal kısımlan il• 
tu Anadoluda çok bulutlu ve yer ytfl 
rajb, dil• bölgelerde umumiyetle sS 
luUu ıeçnıJ,ı, rilzıArlar bütün bölleJe 
cenubi istikametten orta kuvvette. 
n, Kocaeli ve Ege bölgelerinde kU~ 
Ece denizinde iae çok kuvveuı olar&) 
mittir. 

DQn fstanbulda hava s::ıbııhleyfn • 
öğleden sonrfl bulutlu geçmiş, rilzg4r 
malden saniyede 3 • 5 l'T'etre ı•ızla e9"' 
tir. Saat 14 te hava tazytlcı 1000.8 ınfII 
idi. SQhunet em y{lkıek 30.2 ve en d 
13 santigrat olarak kayded!Iımştit'· 
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Balkan Birliği 
Ya.zan: ômer Rıza DOCRU L 

A lman siyasetinin en belli baş
lı hedeflerin<kn biri Balkan 

Antantını yıkmaktır. Çünkü isl.ila 
Ve tecavüzün geni~lenıcsine ka~~ .. 
duran en mlihim kuvvetlerin bıri O· 

dıır. Sulh siyasetiııin hedefi, Balkan 
Antantını kuvvetlentlirmek, Antan· 
tın haricinde hiç bir Balkan devleti 
lnrakmamak, bu suretle Balkanı, da
ima Balkanlı yaşatmak, Balkanı her 
)'ubancı müdahaleden ve her tesir
den uzak tutarak sulh içinde iııkişa· 
fını ve en şerefli hayatı ya~amasını 
temin etmektir. Harp ve tecavüz si· 
)'&setinin hedefi ise, her birlik gibi 
lialkan birliğini d~ par~ala111ak, par· 
çaladıktan sonra o parçaları blıer 

birer yutmağa bakmaktır. 
Bugün bu toplama, birle~tirmc ve 

kurtarma siyaseti ile ayırma ve par
çalama siyaseti, perde arkasında en 
had mücadeleyi yapıyor, ve Balkan
lılar en mühim iınt.ilıanı geçiriyor· 
lar. 

1 

btila siya eti bütiin kuvvetini n 
lliifuzunu ayırmak ve parçalamak i· 
S:iıı kullanmakta ve anln;:ılnn hede
tlne varmak itin Balkan devletleri-
11.in bir kaçını sıkıştırmaktadır. 
• 'Iaym.is'in Berlin muhabirjne göre, 
Alınan siyaseti bilhassa Romanya ile 
Yu~oslavyayı Balknn birliğinden a
l'll'tltak için uğra~ınatkta ve bunun i
çin her ~areye baıı vurmaktadır. 

Her han~ bir birli~i dağıtmak İ· 
Çin sarfolunan mesainin arkasında, 
bir istila emelinin, bir genişleme ih· 
tirannın sırıttığını görmemeğe im· 
kan yoktur. Bütün Balkanlıların da 
hu gizli teşebbü:.lcriu gizlediği emel
lcıi, muhakkak ki, idrak etmekte ve 
bu yüzden, bu teşebbüsleri akamete 
uı:ratacak bir vaıiy('t almaktadır. 

Senelerdenberi en ~üzel sulh ör
neği, en kıymetli ve ehemmiyetli ba
rı~ amili olarak yagyan Balkanların 
hedefi, bi.iyük devletlerin her hangi
•itıe takılmamak , .c onun siyasetine 
\'O nüfuzuna alet olmamaktır. Balkan 
hırihi, Balkan dıc;mdaki devletlerin 

·----- w ~ .. •"'~.uu ... d~U U \; h•IJUl 

'\\
1nreralara, ne müthiş ıztırat>lara 

'tlıtp olduğunu .1paçık gihtermckte· 
ılir. Fakat Balkan si.} a,,i rüştünün 
l<'theseri olan Balkan Antantı, niha
l'et kanlı sayfalarını kapıyarak ve 
<ınJarın topunu anazi~·c terkederek, 
l'Ctıi varlık kurınuı ve ya~atnıı:;tır. 

Filistin 
Meselesi 

Düzelemiyor 

Arap 

lngiliz 

itiraz 

Devletleri 

Siyasetine 

Ediyorlar 
Kahire, 21 {A.A.) - Mısır hüku

meti Londraya, lngiltercnin Filistin 
hakkında takip ettiği siyaset karşı· 
sında Suudi Arabistan ile Irak ve Mı
sırın ittihaz ettikleri hattı hareketi 
bildiren bir nota göndernıiştir. 

Filisin meselesinin halli için Lon
dra konferansı Tie Kahire müzakere
lerine iştirak etmiş olan bu üç dev
let, Jngiltere tarafmain takip edilen 
siyasetin Arapların emellerini tahak
kuk ettirmediği kanaatinde bulun
maktadır. Binaenaleyh Arap devlet
leri Filistin Araplarını 1ngiliz proje
sini kabule davet etmekten içtinap 
edeceklerdir. · · 

ispanya 
Sulhe Bağh 
Kalacakmış 

Madrit, 21 (A.A.) - Radyo ile neş

redilen bir mesajında Franko, Ispan

yanın sulhe samimiyeth, fakat şeref

li ve iktısadi ihata teşebbüslerini ka

bul etmiyen bir istiklal zihniyeti ile 

bağlı bulunduğunu söylemiştir. 

Franko, İspanyol Rönesansını teh-

dit eden sinsi tehlikelere ve bilhassa 

İspanyol müesseselerine girmiye mu
vaffak olan ecnebi ajanlarının muzır 

* 
Ispanyadan 1000 Italyan gönüllüsü 

dün Napoliye gitmiştir. 

Alman Condor Lejyonu da 24, 25 

26 mayıs tarihlerinde Vikodan Al • 

manyaya dönme'k üzere hareket ede

cektir 

\ ' 

lzmir Fuarından bir görünüş 

lzmir Fuarına Polonya 
Fransa ve lngiltere de 

iştirak Ediyorlar 
İzmir, (TAN Muhabirind~n) -

İngiltere hükumeti, bura konsolosu 
vasıtasile belediye ve Fuar komitesi 
riyasetine müracaat ederek, İngilte
renin 939 İzmir Enternasyonal Fua
rına resmen iştirak edeceğini bild.lıt

miştir. İngiltere hükumeti bu seneki 
fuarda muhteşem bir pavyon inşa et 
tirecektir. Bu hususta Londradan e
mir beklenmektedir. İngiltere pav -
yonu, Türk - İngiliz iktısadi teşriki 
mesaisinin de müstakbel inkişafrnı te 
barüz ettirecek mahiyette olacaktır. 

Fransa hükumeti de; ilk defa ola

rak bu yıl fuara resmen gireceğini 

bildirmiştir. Fransa hükumetinin pav 
yonu için şimdiden yer ayrılmıştır. 

İtalya; 939 fuarındaki pavyonun· 
da bazı tadilat yapacaktır. Bunun 
için İtalya milli iktısat nezareti ha· 
rici ticaret enstitüsü sergiler müdü-

•· r--ç- .. :.:- -.L--- X"-"•"'.a."'41 Y uJ..a.-....a. 

şehrimize gelmiştir. İtalyan pavyo
nunun yeni şeklini tcsbit iç.in ett'\d
lerde bulunan profesör, belediye ve 
Fuar komitesi reisini ziyaret ederek, 
Kültürpark ve Fuarın A vrupada em-

saline ender tesadüf edilir şekilde 
tanzim edilmiş olduğunu söylemiş; 

İzmir Fuarının istikbalinin çok ümit 
1i olacağı mütaleasmda bulunmuş -
tur. 

Bu seneki fuara resmen iştirak 

eden yeni devletlerden biri de Po
lonyadır. Hükümetinden aldığı emir 
üzerine Polonyanın Türkiye ticaret 
ataşesi B. Zineski İzmire gelmiş ve 
belediye reisi Dr. Behçeti ziya
ret ederek hükumetinin fuara iştira
ki hakkındaki karannı bildirmiştir. 
Polonya için inşa edilecek pavyonun 
yeri tesbit olunmuştur. 

Ege ,ehirlerinde 
otomatik telefon 

İzmir, (Hususi) - Ege mıntaka· 

smda otomatik telefon şebekesi gün
den güne tevsi edilmektedir. Son de-

fa olarak Ödt>.mis - f zmir. Tire ve 
Bayındır - İzmir arasında da oto-

matik telefonla görüşme başlıimış -

tır. Yakında, Aydın ve Nazilli isti· 

kametinde tesisata devam edilecek
tir. 

H A D i S E L E R i N ·. -i Ç Y U Z ·o l>ütün Balkanl<trı kucaklıya~ağı 
&ıtalarda, Arnavutluğun i'.?ıı-alile kar-

~ıla~an Balkan Antantı, bu darbenin 8 Franko, lngiltereJen istikraz akdi için bazı teşebbüsler 
tesiri altında da ancak sulh ı-iyaseti- Yugoslav Askerleri yapmıştır. lngiltere hükumeti, zafer alayını takip eden 
lli takviye ederek ve Balkan birliği günlerin hadiselerine inti.zaren, bu teşebbüslere henüz 
~••urunu azami derecede inki.•af et- Yemin Ettiler müsbet bir cevap vermemiştir. ltalyan ve Alman kıta· lirnıekle mukabelc<ie bttlunab.ilir. / k 'l l 

Sulh sh·asetine, ıhııta siyaseti adı nnın spanyadan tamamen çe ı mesini müteakıp, evve • 
,, Belgrad, 21 (A.A.} - Belgrad d · d.l b u·k l · ·· · d b 0 f ··t \·eren, ve yalnız bo'-'Un ei:.rme~ i vu ce erpı1 e ı en u ı ra.z,, mue esı uzerın e ır ormu 

Hatay 
Suriye 

Hududu 

Türk ve Fransız 

Delegeleri 

Tesbit 
Tarafından 

Edildi 
Antakya, 21 ((A.A.) - Hatayla , 

Suriye arasındaki hudutlan tahdide 

memur komisyon işini bitirmi~, Türk 

çe ve Fransızca hazırlanan metinler 

dün akşam Türk ve Fransız murah

haslan tarafından imzalanmıştır. Al 

bay Hüsnünün başkanlığındaki he -

yetimiz bu protokolları alarak bu 

sabah Ankaraya hareket etmişler • 

dir. Komisyon tarafından tesb it edi

len hudutlann tahdit muamelesi de 

ikmal edilerek taşlar dikilmiş bu • 

lunmaktadır. 

Beynelmilel 
Afyon Konferansı 

Toplandı 
Cenevre, 21 (A.A.) - 24 üncü af

yon ve muzır maddeler ticareti isti
şari konferansı bugün müzakerele
rine başlamıştır. Riyasete İngiliz mu 
rahhası Mr. Wh. Coles ve ikinci reis 
liğe de Uruguay murahhası Mr. de 
Castro intihap edilmiştir. 

Konferansa, müstahsil müstehlik 
olmak üzere Belçika, İngiltere, Bul
garf:rtan, ç:ı .. , -M-.ır. Fransa, Yuna -
nistan, Macaristan, Hindistan, MeIC

sika, Hollanda, Polonya , Siyam, İs • 
panya, İsviçre, Türkiye, Amerika ve 
Yugoslavya iştirak etmektedir 

Bu konferansta heyeti murahha
samız, daimi delegemiz N ecmcttin 
Sıtdak'm riyasetinde Afyon saylavı 
Hamza Erkan, İktısat Vekaleti teş
kilatlandırma şubesi müdürü Servet 
Berkin ve toprak mahsulleri ofisin • 
den Selman'dan mürekkeptir. 

Konferans Milletler Cemiyetinin 
hazırladığı raporu müzakereye baş -
lamıştır. 

Amerikada Naziler 

Üniforma Giymiyecek 
t ., - " garnizonu kura efradı, naip pre:ı:; F k 
Cı>lirn olmavı, taha!düim ve istila b h . bulunacağı ve lngilterenin ran oyu kazanmak için 
1 " Pol, harbiye ve a rıye nazın gene- 1 r · b 1 · · 

• tında ezilmeyi sulh \'e mu5alcmet ral Nediç, Belgrad mevki kuman- gayret ıarfedeceği anlaşılmaktadır. ya e ı ayanı ve me uc;arı mec isı, ıt-
lnnıyan manzumenin mu.,a:ılatalan· 1 K · b. ,_ .. ,_ k * tifakla, yabancı devletlerin askeri ve 

Nevyork, 21 (A.A.) - Nevyork e

danı genera osıç ~ ırço, YU.'-Se · 
"a. ınübalağalarma, kulak nsmc.k sı· rütbeli zabitler huzurunda diin ye- • Şimal devletlerinden üçünün Almanya tarafından teklif edi- yarı askeri kuvvetlerinin üniforma· 
tıısı çoktan geçmiştir. Çünkü istila ve min etmişlerdir. len ademi tecavfü: paktını imzaya yanaşmamaları ve menfi larına müşabih bir üniforma giyil • 
lttcııvüz siyasetinin dişleri \e pençe- p cevap vermeleri Berlini fena halde sinirlendirmi. tir. Çünkü mesı"nı· meneden bı·r kanun kabul et-e • Bu münasebetle naip prens ol, 
6 •• rı, hu manzumenin her teşcbbü· Almanya, Polonya ile ademi tecavüz paktını fe hettikten son-
0tınd bir nutuk söyliyerek ezcümle demiş- miştir. 
h·· e göze çarpmaktaıhr, Bu teşeh· ra Danzig işini haile karar Yerdiği bir sırada komşuı.u olan "k B d · 
.Uslerin Balkanler·1u vnrdım go·· rıne- t• k. Almanya - Amerı a un eemıye· 

u .; .. ır ı: memfoketlerdcki korku ve endişeyi izale etmek istemi. ve bu 
~ o dişleri ve pcn,:dı:ri bilemekten "Askerler, krala ve memlt!- tcşehbiisii yapmıştı. Fakat, bu netice, Polonya i~indeki ihtila- ti, kanunda sarahaten zikrcdilmemek 
l §ka bir ~e.•·e ''araıııa7.. Yardım gcir- kete sadakat yemini etmekle bu an- f · ·d . ,...1 tedir. Fakat bir çok mebuslar ve a-

ı.ı -' " rn ıtı al dairesinde halli içın u u. solini tarafından yapılan ~~~ille.si ise, bunları körletmeg~ e ve dan itibaren zaferden başka birşey t · · Al yan azası bu kanunu bılhassa bu cc-
ı. anıyeye rıayet etmek lüzumunu manyaya bir daha hisset-
ti lllkanları ayırma ~iyasetini iflas et- tanımamış olan bir ordunun hakiki tirmiştir. miyeti istihfaf ettiğin i müzakereler 
1/ltıeğe yardım ed('J'. Neticenin en efradı arasına girdiniz. 11- esnasında tasrih eylemişlerdir. 
•lıa .. ·et b v '· k ,. • 

~etle.; . uraya vnrar.a~ııı:ı ıuz a.ı- Polonya Müdafaa Nazırı General Kaıpeıcki, Parüte ---<>--
ınanıyoruz. F 1 

t-........_. ....................... Pragda Yahudi Aleyhtarlığı drad~sı.zPBlaşkumandanı GNeneral Gamelin ile mü
1
zake

1
re- Bir falyanın Küstahlığı 

ı k Prağ, 21 (A.A.) _ Şehrin ınerke- e ır. o •:>nya Müdafaa azın, Slovakyanın Aman ar İzmir, (TAN) - Belediye memur-
·~SA HABER•L•~~ ... J zinde eski farmason klübünde bir tarafından i1galindenberi Polonyanın sevkulceyı vazi- larından Mahmut İnceye, terazisinin 

~t~ı,..a NaZll'lar Meclisi, harict vaziyeti bomba patlamıştır. Bina mühim su· yetini, ve Dan.zig'i Almanyaya ilhakının askerlik bakı- noksan çıkması üzerine ceza yazmr 

ll! it etınek ilzere 31 mayısta Mussolini- rette hasara uğramış ise de insanca mından tevlit edeceği tehlikeyi anlatmıştır. iki kuman• sm diye, küçük bir not defteri için· 

ıı. :rlyaseu altında toplanacaktır. zayiat yoktur. Bu s•.ıikastin Yahudi dan, Sovyetlerin Polonyaya yapabilecekleri yardımı da de otuz lira rüşvet veren İtalvan te· 
~ • İaveç mebusan meclisi, Prag'daki İs- aleyhtan bir hareket olduğu tahmin tetkik etmiflerdir. baasından boyacı Vantura s~ç üstii 
~: orta elçiliğinin ilgası üzerine Belgrad- ediliyor. yakalanmıştır. 
qb!r '-----------------------------------------------------------__, 

elçilik födasına karar vermiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~;;--===-~=====------==-::-~~--------------::--:---:---=-·~---==--b! • l>a rıs - Resml gaıetede neşredilen li 
r it 

31 n nra:rnameye göre, bundan böyle, ma-
lnrı ~~linc mahsus madeni sarniç vagon
bt " tacı memnudur. Şaz olarak bu ıi
tusı agonıarın ihracı için, hükumetin hu-

ll'ıtlsaadesl ldumdır, 
"1!~eu?-.terkeıı ve Garbi Avrupanın ~ekb:. 
duı:u ınurahhnslannın iştirak etmis ol
konı kırkıncı beynelmilel tayyarecilik 
_c:rnnsı ınesatslnl hitama erdirmiştir. 

" tı.~ auııı 1 unye pOsta kongresi, kongrenin hu-
Bcrgı r:tl~aının 1942 seneıılnde beynelmilel 
lı:nra lllünasebetııe Romada toplanmasına 

• :r Verınıştır. 
'1t _ ~anstz kutup kftşl!i Mlcnrd ile Fran
I C!tı h• orveç heycU seferiyes! reisi Knu~
rarkıs;sta lıındıkları Grocnlandın şimali 
l~rdır ndcn tayyare ile vapura getlrilmiş
"11 ııtı; ~8PUr Grocnland'dan hareket et
'-"'· • 11PUrla Alesunda ve oradan da .. ,,are ·ı 1 e Osloya getirileceklerdir. 

Hitler garp hududundaki 

i&tihkamlan: telti,ten avdet 

etmi,tir. Bu teltif esna81nda 

bütün müdafaa vesaitini tet· 

kik eden Hitler bu arada en 

son .istem tayyare dafii top

lar üzerinde de tetkikler yap

mıftır. Bu resimde Almanya• 

nın en son sistem tayyare da

lii toplarından birini görü-

Seyrüsefere 
Hürmet! 

Yazan: 8. FELEK 

B izde. yol hepimizin . malıy~~· 
Ontine gelen ağaç dıker, ku

mes yapar, cumba, şahniş tıkar, is
kemle atar, çöp dökcrtli. 
Yavaş yavaş bu kötü adet in önü

ne ~eçildi. Belki ~chıfo hücra köşe
lerinde değil ama, ~cnlikli mahalle
lerinde artık bu çeşit aykırılıklara 

tesadüf edilmez oldu. Çünkü, yol 
heı·kesin malıdır aın rı, he.r l>irimizin 
ayr1 ayrı malımız değildir. 

Bunu anlamağa başlıyoruz. Fakat 
biı şeyde gaflet ediyoruz. Yolun 
ammenin malı oluşu bir tasarruf da
vası değildir. Bundan maksat ta hal
kın oradan maddeten is tifadeye hak
kı olduğunu ve ki~cnin bu hakkı 
ncz·e salfihiyeti bulunınndı~nı gös
termektir, yani her birimiz yoldan 
geçer, gideriz. Kimse mani olamaz. 

J~te, bu nokta bizde, tam bir hür
ınetle gözö.oiindc tutulmamaktadır. 
Dünyanın her yerinde en dddi 

ıuescl~lerdcn ve en ziynde hürmetle 
muhafaza edilen ~cylerdcıı biri se:r
ı üı-efer serbestliğidir. 

Bizde her hangi bir izci grupu ve
ya Tanrı rahmetine kavuşmuş biri
nin son teşyicileri, bir tramvay cad
dt:sini fütursuz ve lüzumsuz işgal 

ederek, aheste aheste gider \IC art 
arda elli tane trmuva.r arabasının 
birikmesine sebep olabilir. O araba
lardaki i~ sahipleri yerlerine gecike
bilirler. nastanın ıztırnbı, endişoli

nin kaygısı devam edelıilir ve niha
yet herkes işinden güciiuden ol:ıbi
lir. 

Bunu kimse düşünmez ' 'C böylece 
- liızunısuz yere - se.}Tüscfere hür
metsizlik edilir. Bu ychni~ ormu5 gi
bi bir de, tramvay \'e otol.ıüslerin 

bu işe kar~ı saygısızlıklan vardır. 

Bi.r ndam ~iğnenmcsi. gibi adli takl
hııtı mucip halJeri istisr.a ediyorum. 
Fakat en ufak bir ıııUsı:deme hadi~e
si üzerine ! aatlerce scyrlisefer tatil 
e•li1mektedir. 

Evvelki gün Pangalhc!ıın Taksime 
gelirken bir otobüs benim bindiğim 

tram\•ay arabasına silıtündü. 
Taksimde durduk. Kontrol me

nıtıru geldi. Polis gcldL Jfadeler, ad
resler alındı. İşin garihi, bütün ma
Hımata malik olan kontrol memuru 
:ııolise ifade verirken, lüzumsuz yere 
b izim araba ve ardın(} ,, biriknıi~ y.ir
nti kadar vagon, hep duruyordu. Ben 
dayanamadım: 

- Artık ~idelim. Çok geciktik. 
Dedim. 

- Vazifemizi yaptyoruz, cevabını 
aldım. 

Bunu söyliyen kontrol memuruna 
&l'tık: 

- Senin vazifen, her ~eyden ev
,·el, ~u içine yolcu doldurduğun at'a· 
bunın bir ayak e'•vcl ~itmcı-ini , .e 
yolcuların yerlerine varmalarını te
mindir, demedim. De,!;Cm, jş mıina
ka~aya varacak. En çok inirime do
kunan ,.eylerden biri •le, lranwaycı 
ile ınünaknşadır. 

Fakat başta trnnn ay idaresinin 
c.rkiinı olduğu hald~ temin ederinı 
ki; bu yirmi arabanın en az be~ da
kika tevekkufuna sebcı> olan boya 
çiz;ği, en pahalı elli knrnşJa tnmiı: 
edilebilir bir şeydi. Elli km-u~ için, 
:vinni arabada 'asnfi yirmi hescr 
kişiden 500 yolcuyu beş dakika tev
ldf ~tmek re\'a mıdır? 

Belki bu iş on, on beş t!akilu da 
siirC"bilirdi. Bereket versin, sürtünen 
otobüs oförü meydaodıı yoktu da 
tram\'aycıların iddialnrına kimse iti
ru etmiyordu. Asıl garihi, biitün hu 
ifadelerin, hali . eyirılc tramvay ara
basının içinde de tesbitı knbilken 
mutlaka seyrüseferi tatil ederek bu 
nun arabalar dururkl·n yapılması
dır. 

Görülüyor ki, şehrin en hüytik 
seyı ü efer vasıta ı memurları da ha· 
:r.an seyrüsefere rlAİntl\ hiirnıet icap 
ettığini düşünmüyor ve bir boya 
sı) rığını tesbit için ~·üzl\?rce yoku· 
yu i)erinden alıkoyuyor , daha fena
sı bunu vazife icahı telakki edi)o.r
lar Bu telakkiyi köl<iinden l(azıınnk 
ve yolcuyu yolundan alıkoymunın, 
tram,·ay müessese iniu hikmeti vli
cucHine tamamen zıt oldu~ııu buu

lara öğretmek lazımdır. 
Bunu da belediye ve zabıta fımir

lcıinıizden beklemekteyiz. Çünkü ne 
(Uıtfen sayfayı çeviriniz) 
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Yangınlar oğaldığı 
Halde Yaptığı Hasar 
Git Gide Azalıyor 
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Pazartesi, 22. 5. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği (Pl.) 
13 Memleket sant nynn, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13,15 - 14 Müzik (O
peret seleksfyonlan). 

18,30 Procrnm, 18.35 Müzik (Oda mü
ziği - Pl) 19 Konuşma (Doktorun santi) 
19.15 TOrk mO:ıiği (Fasıl heyetı) 20 Mem 
leket saat ayan, aJııns ve meteoroloji ha
berleri. 20 Türk müziği (Klftsfk prog
l'nm), tdare eden: Mesut Cemil. Ankara 
Rardyosu kilmc heyeti. 21 Konuşma. 

21,15 Esham. tahvilat. kambiyo - nukut 
vP Ziraat borsası (fiyat), 21,25 Neşeli 
plllklar - R. 21,30 Folklor (Halll Bedi 
Yönetken tarnfındnn) 21,45 Mü:ıik (KO· 
cOk Orkestra - Şef: Necip Aşkın) 1 -
Grunow - Berlln ve Viyana Valsi 2 -
Ziehrer - Aşık - Romans, 3 - Zieh
rcr - Kıımaval çocuktan, 4 - IDp
m:ınn - Fantezi, 5 - Kazmak - Vlyn
na opereUnden potpuri. 22,45 MOrlk (Sen 
fonlk - Pl.) 23 Son njans haberleri ve 
yannki program. 23,15 - 24 Müzik (Caz
bnnd - Pl.) 

1 stanbul, şimdiye kadar bi:r 
çok yangın felaketi geçir

miştir. Osmanlı imparatorluğunun 

500 senelik payitahtı olan bu şe

hirde, denebilir ki milyarlarca li
ralık milli servet, bu yangınlarla 
mahvolup gitmiştir. 18 inci asrın 

ilk ruhundan itibaren, bu yangın 
felaketlerinin önüne geçilmek için 
evvela tulumbacı, daha sonra da 
itfaiye teşkilab. yapılmJşt:.r. Fakat 
bir taraftan matllıp olan tekem
mül derecelerine varamamaları, di· 
ğer taraftan da yangın çıkaran va
sıtaların çoğalması ve nihayet bu 
eski ve tarihi şehirde kundakçılık 
yapacak düşman unsurlarının çok· 
luğu yüzünden bir türlü bu yan
gınların önüne geçilememiştir. An· 
cak Cümhuriyetin ilanından sonra 
kurulan modem itfaiye teşkilatı 
sayesPhde Istanbul bu müzmin dert 
ten kurtulmuş bulunuyor. Bütün 
bu uzun zaman zar.fında Istanbul
da vuku bulmuş yangınları ve yan
gınları doğura?l. sebepleri salahi
yettar bir ağızdan okuyucularımı
za nakletmek istedik. 

Bügük Yangın/arın 
S ebebiÇokDefa Geç 
H aber Verilmesidir 

Bunu modern itfaiyemizin mü
dürü Ihsan Değerin ağzından işit
mek daha doğru olacaktı. itfaiye 
müdürü bir arkadaşımızın bu hu
sustaki suallerine şöyle cevap ve
riyor: 
"- Bugünkü itfaiye tetkik edi

lecek olursa yalnız eski ve yeni it
faiye vasıUı.l.o.r.ını değil, devirler ve 

rejimler arasındaki farkI da gör
müş oluruz. 

Istanbul büyük yangınlara k ır
ban giden bir şehirdir. Gerilere 
gitmiye lüzum yok, Meşrutiyet 

ve :Mütareke zamanında şehrin or
tasında yirmi dört saat devam e
den büyük yangınlar olmu~ ve bu 
yangınlarda şehrin servetinden 
milyonlarca liralık mülk alev ve 
duman olup gitmiştir. 

Bu yangınlarda yalnız milletin 
serveti değil, maneviyatı da bera
ber yanmıştır. Eski devirlerde yan
gın; Istanbul için zelzele ve seylap 
kadar korkunç bir felaketti. Is
tanbulda hemen hemen hiç kim
se, bugün kurduğu yuvanın yarın 
bir yığın kül haline gelmiyeceğin
den emin değildi. Sabahleyin evin
den çıkıp işine giden bir hemşe
rinin akşam üstü semtine döndü
ğü vakit evini yerinde bulacağını 
kimse iddia edemezdi. Başını so
kacak bir çatı altından mahrum 
kalan sefil ve perişan ailelere sık 
sık rastlanırdı. Şimdi mamur o
lan bir semt bir saat sonra bir ha
rabeye dönüyordu. Cümhuriyct 
devrinde Istanbulda olduğu gibi 
Ankara, lzmir ve diğer bazı şehir 
ve kasabalarda da yeni itfaiyenin 
temel taşı atıldı. Bunun üzerine 
belediyeler memleketi yangın fe
Jitketinden korumak ve kurtarmak 
için yıllardanberi çahşıp ve bir 
çok maddi fedakarlıklarda bulu
narak itfaiye teşkilütlannı bugün· 
kil tekamüle vardır:lılar. 

Bugün ile eski devirlerdeki 
yangın vukuatı mukayese 

edilecek olursa medenıyethı ve te
rakklyatın vnsfı olan bir çok vası
talar dolayısile yangınların çoğal
dığı ve buna mukabil hasarın az 
olduğu istatistiklerden anlaşılır. 

1043 senesinden 126!1 senesine 
kadar, 226 sene zarfında Istan
bul 209 büyük yangın görmüştür. 
Bu müddet zarfında 8 deia Ciba
li, 8 defa Hocapaşa, 6 defa Babıfıli 
yanmıştır. Bundan 'b~şka büyük 
çarşı, Odunkapı, Geclikpaşa, Vez-

olursa olsun, bizde en bedihi hnk· 
Jnrdnn en zayıf imtiyazlara 1-.adar 
halkın fal·dalandığı biiti.in işler UJ:c• 
rjndc resmi bir otoritenin him:ıye 
ve nezareti daima lnzımdır. l."oksn 
onlar hep sözde kalırlnr. 

lstanbul itfaiye Müdürü 
Ihsan Değer 

neciler, Kutucular, Ayasofya, Top
hane, Cihangir, Şehremini, Fındık
lı, Fener yangınları olmuş ve bin
lerce ev, dükkan, han ve saire yan
mış ise de yanan bina miktarı tes
bi t edilememiş ve sadece kül olan 
semtlerin isimleri kaydedilmekle 
iktifa edilmiştir. 

Fakat ondan sonra, yani 1270 
senesinden itibaren 1337 senesi ni
hayetine kadar muntazam tutulan 
kuyudata göre, Istanbulda 67 sene 
zarfında 306 yangın vakası olmuş, 
en mühimleri Hocapaş:ı, Keresteci
ler, Beyoğlu, Cihangir, Unkapanı, 
Aksaray, Balat, Karagümrük, Kum
kapı, Samatya, Cibali, Fatih. Altı
mcrmer, Çırçır. Vefa. Üsküdar ol
mak üzere ( 46.182) hına tama
men yanmıştır. 

Halbuki 1923 senesinden 1939 
senesine kadar on yedi sene zar -
fında (9513) yangın olmuş, geç ha
ber verilmesi yüzünden (957) bi
na tamamen, (869) bina da kısmen 
yanmıştır." 

- Bu vaziyete göre, yangınlar 
çok olmasına rağmen yanan bina
ların az olmasını modern itfaiye
mize borçluyuz değil mi? 
"- Buna şüphe yoktur. Fakat 

her şeyde oldudu gibi itfaiye mes
leğinde de her gün bir yenilik vu
cude getirilmektedir. Bizden daha 
evvel itfaiye teşkilfı.tı kurar. mem
leketlerde hali hazırdaki kuvvetle· 
rini mütemadi bir ı.urctte takviy'? 
ve ıslnha çalışmakta oldukları gi
bi, memleketimizde de itfaiyenin 
daha ziynde tekemmiilii için uğra· 
şılmakta ve ezcümle nu ihtiyacı 
yakinen takdir eden Vali Lutfi 
Kırdarın bu sene bütçesine ilave 
ettiği mühim yekun tutan bir pa
ra ile teşkilatımız son sistem ma
kinelerle, otomatik merdiven, as
piratör ve gaz maske ve elbiselerl
le takviye edilece~i için önümiiz
deki senelerde de diğer ihtiyaçların 
temin olunması takarrür etmiştir. 
Mllvonlarca lira sarfiie modern it
faiye kurmak ve bunıı fekemmUl 
ettirmt'k i~in çalışmak kafi denn
dir. Bu teşkilattan istifade etme
nin yolunu da bilmek lazımdır . ., 

i tfaiye müdürü, burada, yan
gın vasıtalarının ~ekemmü

lü ile beraber içtimai terbiyenin 
de tekemmül etmesi lfızım geldiği-

ne işaret etmek istemiş ve sözüne 
şöyle devam etmiştir: 
"- Tutulan istatb1:ikler tetkik 

edilecek olursa, yangınlardan bağ
rı yanan yine bizler olduğumuz 

halde maalesef vuKua gelen yan
gınların kısmı azammm lakaydi ve 
ihmalden ileri geldi,~i ve geç ha· 
her verilmesi dolayısile bir çok bi
na yandığı neticesin~ varılır. Yan
grn kulelerinin veya polis ve bek
çilerin gördüğii yangınlar, yangın 
başlangıcı değil, alevin saçağı sar
dığı yangınlardır ki, böyle yan
gınları söndürmek hayli güç bir iş 
olsa gerektir. Bir itfaiye teşkilatı 
ne·kadar mükemmel olursa olsun 
ihbar vaktinde yapılmazsa mevcut 
teşkilattan matlup istifade bekle
nemez. 

Yangının çıktığı an ile ;tfai
yenin işe vaz'ıyet ettiği zaman 
fazlalaştıkça evvela pek ehemmi
yetsiz olan bir yangının tevessü 
etme,si o kadar kolaylaşır. Geç ih
bar edildiğinden dolayı büyümüş 
l:..t .. 7 -.-8 - es-~ -.-..-t ... a ı...t0 ~:-

itfaiye teşkilatı mani olamaz. itfa
iye teşkilatından istenilen "azif e
nin yapılabilmesi ve yangın zara
rının azalması için her ferdin hiç 
vakit kaybetmeden iki üç dakika 
gibi kısa bir zamanda yangını po
lise ve itfaiyeye haber vermesi 
şarttır. Gerçi, iki üç dakika yek
nazarda pek az görülürse de ah
şap bir binada bilhassa ri'ızgarlı ve 
fırtınalı zamanla~da pek büyük 
kıymeti vardır. 

Jeannette Mac Donalcl, Holivudun 
bu sevimli yıldızı, yeni bir film çe
virmektedir. "Brodvay'ın Serenad"ı 
ismindeki bu filmde Frank Morgan, 

POLiS : 

Bir Çocuk Otomobil 
Altında Öldü 

Dün saat 17,45 te Ama,·utkö -
yünde 10 yaşıooa Eftim sminde bir 
çocuk sahilde oynamak üzere tram
vay yluna çıktığı sırada Ortaköy -
den Bebek istikametine dğru giden 
s-#U• 'ZTS'c-2.a.'l.._._..._,~- " ,: • •n--

maralı otomobil altında kalmıştır. Ef 
tim ölmüştür. 

Bir Çocuk Boğuldu 
Dün akşam Florya sahillerinde 

denizde bir ceset görülmüş ve der
hal sahile çıkarılmıştır. Yapılan tah 
kikat neticesinde bunun cilt işlerinde 
çalışan 16 yaşında Yako olduğu an
laşılmıştır. Mağrukun dün pazar ol
ması münasebetiyle banyo ynpmak 
üzere Floryaya gittiği ve yüzme bil
mediğindei boğulduğu anlaşılmıştır. 

Bir Kız Pencereden Düştü 
Beşlktaşta Valde çeşme yokuşun

da 35 numaralı evde oturan Ganinin 
kızı 8 yaşında Gülperi evin 8 metre 
irtifaındaki penceresinden sokağa 
düşmüştür. Ağırc~ yaralanan ço

cUk hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bir Otomobil Yandı 

Bugün A vrupada yanan bina· 
ların tamamen kagir olma

sına, yangınların pek mükemmel 
olan ihbar vasıtalarile vaktinde ha
ber verllmesine, munt:ızam olan it
faiyelerinin de vaktinde yetişmesi
ne ve bu binaların her birinde mü
kemmel yangından korunma teş
kilatı bulunmasına rağmen yine bü-

Sanyer Sular caddesinde oturan 
yük yangınların eksik olmadığına Mehmet Ali 1779 numaralı otomobi
göre şehrimizde ne derece hassas 

linin benzin deposunu temizlerken davranmak icap ettiğini takdirini-
depo ateş almıştır. Biraz sonra yetize bırakıyorum. 

Bilhassa sokaklarından müşkü- şen itfaiye otomobilin aksamı yan· 
1 diktan sonra söndürmüştür lô.tla geçilebilen ve ahşap ev erde 

oturanların nefislerine, mallarıns, Kamyon Tramvaya Çarptı 
ve hemşehrilerine ka.şı ağır me- Şoförünün ismi ve numarnsı he-

Al Shean, Rita Lohirson, Virginia 
Grey 'de beraber oynayacaklardır. 

Jeannette Mac Donald'ı yuknrki re
simde yeni filminde görüyoruz. 

KlLISTEi 

Dağ Ala)'lna 
Sancak Verildi 

Kilis, 21 (A.A.) -- Orgeneral lz
zettın Çalışlar, 14 üncu dağ alayına 
sancak vermek ıizer;'! Kilise gelmiş 

ve kaymakam, muhtelii teşekküller
le on binlerce halk tarafındau coş-
t ··- .&.---L.tı--~' 1 1 -• + 

zetlin Çalışlar saat 17 de bilumum 
memurin ve mektepliler ve halkm 
ııuzuriyle yapılan merasimde koh
raman alayımıza milletin en kıymet
li armağanı olan yüce ve şerefü san
cağı vermiştir. Bıı güzel hadise Kili
sin senelerdcnberi t;örmedişi bir bay
ram günü yaşamasına vesile olmuş-
tur. / 

Orgeneral, bu akşam belediye ta
rafından Halkevi salonunda şerefine 
verilen elli kişilik ziyarette bulun-
muştur. 

Bir Kadın 

Yanarak Öldü 

TEŞEKKÜR 
Babamızı başımızdan ~bedlyen o..

yıran büy\ik felnketimizl yıaylaşmnlc 
ve onun son teşyiinde bulunmak sn· 
rctilc bizi minnettar etmiş olan baş
ta pek muhterem İstanbul Valisi 
Lutfi Kırdar olmak iizere bütün 
dostlarına, fikir ve kalem arkadaşla
rına, tnlcbelerlnc, Çapa Kız Mual
lim mektebine, çelenk gönderen res
mi ve hususi teşekküllere, memleke
tin muhtelif yerlerinden telgrafla 
gösterilen nlUknya karşı duyduğtt· 

muz sonsuz minnet ve teşekkürleri· 
mizin muhterem gazeteniz vasıtasile 
ibl3i;11nı saygılarla dilerb:. 

Çocuklan, hemşireleri. damadı 
ve amcazadeleri 

• 
Babamın biitiin lıa'.':taJanmaların· 

da olduğu gibi kendisini haşımızdnn 
ayıran soh hMtahğrnda da yalnız. i· 
Hınierik mesleki kudretleri ile de~! 
lj in llllJı rlle nır Ktıruc:: t;~ur.n 

disini kurtnrnnya çalışan çok muh· 
terem Profesör Akil Mulıtar ve Ni· 
hat Reşadn ''c babasına hizmet cdcJ1 
bir oğul muhnbbetlle son dakikasm~ 
kadar yanında bulunan çok kıymeth 
ve muhterem Doktor Hnsan Feride 
en derin minnettarlığımızı, sonsııı 
tcşekkürlerimi7J sunuyoruz. 

Ağaoğlu A}ımet cocuklan. 
hemşireleri, dunıRdl \1e 

amcazaddcri 

Edirne Saylavı 

Şeref Defnedildi 
Edirne, 21 (Tan muhabirinden) ,,.,.,. 

Edirne Mebusu Şeref Aykutun cerıs· 
zesi, bugün Edirnede merasimle kal· 
dırılmıştır. . 

K • pı· Törende başta General azım 
rik baş Müşavir, Vali, Kumandafl• 

' r Belediye reis vekili, Edime mebtı . 
}ı· 

ları olduğu halde, halk ve mektep 
ler polis ve asker hazır bulunmtJŞ • s· 
ve cenaze Ayşekadın mevkiinderı 

lı dılt· lmarak eski camide namazı kı n 
tmı sonra, Kiyik mc:r.adığında hazı;. 
lanmış olan makbcresıne tevdi olıJ 

suliyet deruhte ettiklerini ve her- nüz maliım olmıyan bir kamyon Sul 
hangi bir ltıkaydinin muzır ve te- tanahmetten Beyazıda doğru gider
lafisi gayri kabil neticeler wrece- ken önünden gitmekte olan 79 numa 
ğini ve bu hatalarının cezasını bir ralı Harbiye - Fatih tramvayına çarp 
kısım vatandaşların da beraber çe- mıştır. Çarpışma çok şiddetli olmuş, 
keceğini pek iyi bilmelidir. !tfaiye tramvayın arka kısmı hasara uğra· 
teşkiliıtınu güvenerek rüzgarlı ve mıştır. Firar eden şoför aranmakta· 
fırtınalı bir zamanda dikkatsizlik dır. 

Eskişehir - Sivrihisar caddesinde 
Yeni mahallenin Dokuzuncu Dere 
sokağında 42 numaralı evde oturan 
Rifat karısı Merzıye Mandıracı, ba

~ını gazle yıkamış, gazin bir müddet 

başta kalmasını ve güneşin altında 

tesirini göstermesini beklemiş, bir 

sigara yakmıştır. Merziyenin sigara
sını yakmak için tutuşturduğu kib

rit alevi dağınık ve gazli bir halde 

bulunan saçlarının tellerine dokun

muş ve zavallı kadının başı ateşle 

sanlmıştır. Mcrziye kurtulmak için 

feryada, sağa sola koşmağa başlamış, 

fakat koştukça alev bütün vücudü

nü sarmıştır. 
Kadın hastaneye kaldırılmış, ya· 

pılan mildavata rağmen biraz sonra 

hayata gözlerini kapamıştır. 

mu~iur. 
8
1 

'l'bren esnasında söz alan Gene! 
Kfızım Dirik, kısa bir nutukla met" 

. 1 . detl humun hizmet ve mezıyet erın i 
.. l ' · T" k millet bahsetmiş ve soz erını ur 

sağ olsun diyerek bitirmiştir. ··ı 
General Kazım Oirik'ten sonra 50tı 

nınn muallim İhsan da bi\tün haY8 
• 90 

nıüddetlnce tükenmez bir heye<: 
le yangın çıkararak ale~ saçağı sar- =-============== 
dıktan sonra "gel bu yangını sön- rinin müracaati üzerine beynelmi-
dür demek kadar manasız bir şey lel teşkilata girmiş, 935 Viyan;ı, 
olaı~az. Bugün yalnız ahşap bina- 936 Paris, 937 Londra kongrele-
ların değil, kagir binaların dahi rinde sayılı bir yer almıştır. 1938 
yanabileceği asla unutulmamalı.. senesinde kongre toplanmamıştır. 
Binaenaleyh, ihtiyatsızlığı ve ka· Bu sene de hangi şehirde toplana-
yıtsızlığı bırakmalıdır. cağına dair henüz bir işar yoktur." 

_itfaiyemizin Avrupa itfaiycle- - Bugünkü itfaiyenin ynngın-
rinden farkı nedir? dan başka ne gibi vazifeleri var-
"- Vasıta ve teçhizat, l~faiye dır? 

müntesiplerini nazari v~ ameli bir "- Bugünkü itfaiye yalnız yan· 
surette yetiştirmek için mevcut o- gm işlerile değil, ateş içinde ve 
lan itfaiye mektebinde de takip e- yıkınh altında kalan, su istilasına 
dilen program ayni olup mod(>rn uğrıyan, d uman ve gazlardan bo-
ihbar tesisatından bnşka bir nok· ğulma tehlikesine maruz bulunan 
sanı yoktur diyebilirim. yurt sakinler inin hayatını koru-

Türkiye itfaiyesi beynelmilel it- mak gibi mühim ve insani vazife-
faiye teşkilatı meyanına girmiştir. lerle de mükelleftir. Bugünkü lt-

Avrupa itfaiye mütehası;ıslannca faiyecilik çok mühim olduğn ka-
itf niyemiz zaman zaman tetkik ve dar da ince ve teknik bir meslek-
takdir edilmiş ve nihayet kendile- tir .,, 

----cı----

Topkapı Kütüphanesi 
Topkapı saraymda!.ti büyük kil· 

tüphanenin muhtelif kütüphaneler.e 
dağıtılması tekarrür ettiği etrafmda 
yapılan neşriyat asıl::.ızdır. 

Topkapı sarayı direktörü Tahsin 

öz. bu hususta şunları söyıeıniştiı: 
"-İki gün evvd Ankaradan .d~n

di.ım. Maarif Vekaletinin bu kutup. 
hrınenin dağıtılmssı h;ıkkında bir ta
sınrvuru yoktur. Çünkü bu kutl.ıph.a
ne en mükemmel tarzd:ı tasnif edıl
mı~, defterleri yapılmıştır Her gün 
okuyuculara açık tutulmaktadır. 
Hatta kitapların iyi muhafazası do
lr1yısiyle son bir kaç sene zarfında 
Maarif Vekaleti 400 kadar yazma e-
scrl bu kütüphaneye naklettirmiştir. 

ve imanla memlekete J.ıizmet cd~~ , ıı• 
buyük ölünün hatıralannı genç 
adına saygı ile anmıştır. 

Kandırahlar Hergün 
Posta istiyorlar ı3 

Kandıra (TAN) - Kasabar1'11
• 

haftada üç gün posta gelmek~ecl~ 
Hergün gelmesi, Kandıralıların 

büyük dilekleri arasındadır. 

Toplantılar, davetler : 

Fatih Halkevinde t~· 
Fatih Halkevl tara!ından Vt-rilen '[)!iti 

sillere intizamla devam edilmelı'tedlr:,0ı•' 
de Marscl Pagnol tarafmdan v111..ıları ,.ıır 

\ri'"' tsimli piyes büyOk blr muvaffn • fi• 

temsil cdllmtştir Pıyestc RJhR. KAf'(l;'\I' 
Rennn. Adnan Baha. AS'm ile Pay .. n ,,,ıı· 
zaffer ve NCZc'lhnt rol almışlar ve çok 
vnflak olmu5lardır. 
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ABONE BEDELi 
Tilrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. .. 
• 
• 

1 Sene 
fi Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1600 

800 
300 

Kr. .. .. 
• 

Milletlerarası posta 1ttlliadına dahil 
olmıyan memlekeUer tçln abone 
bedeli müddet ııraslyle SO, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirme.k 25 kuruptur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~lııJt 
pul ilAvesi lAzımdır. 

rcııı: ııı: 1: 1i139393;J1 
Amerika 
Ölçüsü 
A merikaya devler memleketi 

diyebilirsiniz. Oradaki işlere 
ait bir fikir edinmek, bizler gibi mil· 
tevazi işlere alışmış imanlar için 
o kadar kolay olmuyor. Mesela Nev
yorkta bir gazetenin bir pazar nüs
hasını basmak için kullandığı knğıt 
miktan 52 vagon tutar. Yanlış anla· 
mayınız, bir günlük ıezete için sar· 
fedilen kAğıt miktan. 

52 vagon kağıt bütiin Türk mat
buatının bir ilci aylık ihtiyacını kar
şılar. 52 vagon kağıdın gümrükten 
çıkarılması matbaaya nakli ma
kineye takılması ve basılıp piya-

'1' A N 

1 
I 

:;;;: -· 
saya gazete olarak çıkarılması ora· ı Tecavüz buzlarının erime mev.imi geldi (lngiliz karikatürü) 

da 3 saat içinde oluyor, bizde bir ay ------------------------------------------·-----------------
ister. 

::::·=~~·:.::~~::~7=-~~~ Kuvvet. ıı· Tu··rkı·yenı·n 
Nevyork sergisi de bu dev eser· 

lerden biridir. Bütün dünya sergile
ri bir araya getirilse, bir N evyork 

:;i~;!;!~~e~p~:~r::e~ıy!: ~:::! su 1 h cephe s ı· n dek,· dır, yani bizim bütçemizin yarısı. 
Bu sergide bir günde sarfedilen su
cuk miktarı bir buçuk milyon. Bir 
günde sergiyi ziyaret edenlerin mile.-

tan 250 bin kişi... Henüz ilan olunan Türk - In· B Rotu•. 
Bu rakamları kafanızda iyice tes· giliz ittifakının ehemmiye-

blt ederek düşününüz, ve sonra bi - tini anlamak çin biraz geriye bak· 
ziın bir milyon lira ile vücudc ı;?etir- mak lazımdır. 1911 senesinin son
-·e.auı.a~ uu:vau l!"~ıyı gozonune ott.narmaa ıtaıya, a.urup cıurcıugu 
getiriniz. Sergimiz buna rağmen mü- yerde bir Türk vilayeti olan ve bu 
kenııneldir, beğenilmiştir. J:t~akat bu gün Libya adı verilen Trabhts Gar
sergidc satılmak üzere gönderdiği • be hücum etmiş, bir Italyan do
nıiz eşyayı, Türkiye ölçüsüne göre nanması, sahil şehirlerini bombar
hesapladığımız için, bugünden miiş- dıman etmiş ve bir İtalyan ordusu, 
küllerle kıuşılaştığımızı öğreniyo • sahile çıkmıştı. 
l'uz. Faraza Bacı Bekir sergide bir O zaman genç Türkler Istanbul
şeker seksyonu açtnJş. Günde sergi- da iktıdar mevkiinde idiler ve can
Yi 15 bin kişi ziyaret etse, ve bu zi- Iı bir mukavemeti emretmiş bulu
Yaretçile.r birer şeker yeseler, yine nuyor1ardı. Meşrutiyet inkılabının 
ilacı Bckirin alaturka vesaiti ile bu kahramanı Enver Paşa Mısır yo
ihtiyacı karşılamak mümkün ola • luyla Trablusa giderek, istilaya 
nıaz. karşı mukavemeti !dare ile meş-

Bize bu satırları yazdıran, sergi- gul olmuştu. Enverin arkadaşı o
de satılığa çıkarılan eşyanın birkaç lan Cavit, lngiliz bahriyesinde bu
gün içinde tükenmesi, ve satacak eş· lunduğum sırada bana bir mektup 
Ya kalmamasıdır. yazarak İtalyan tecavüzüne karşı 

Bu netice, sergiye giderken Ame· gelmek üzere bir İngiliz - Türk 
ıikan ölçüsü hakkında bir fikriıniz ittifakı teklif etti. Avrupa vaziye-
olnıamasından doğmuştur. Biz bir tinin esaslı tehlikeleri o zamanki li-
günde 15 bin kişiye birer kadeh kah- beral hükumetin tekli.fi kabul et~ 
Ve, birer akide şekeri, birer kadeh mesine mani olmuş, bu yüzden tek
likör, birer paket sigara satmanın ne lifin boşa gitmesile Libyanın mu
deınek olduğunu hesap edemeyiz, ve kadderatı da taayyün etmişti. Bu
hunu hesap edemediğimiz için de ma- nu müteakıp genç Türkler, Alman
zur112. ya ile teşriki mesaiye karar ver-

Çünkü bu rakam bizim ölçiinıüze mişler ve bu yüzden Büyük Har-
1lYnıaz. bin neticesi üzerinde tesir etme

* Demokrasüer Jaha 

kıwvetlidirler 

mekle beraber harbin yolu üzerin
de en derin surette tesir eden bir 
vaziyet hasıl oldu. 

F ıkat Italyanm, Türkiyeye a
it Afrikalı vilayete taarruz 

Bugün umumi bir harp başlasa, etmesi, bir çok hadiselere sebebi-
h yet verdi ve Balkan devletleri. has-atıgi taraf kuvvetçe üstün vaziyet 
te harbe iştirak edecektir? ta adam tanıdıktan Osmanlı dev-

8 Jetine çul1anm1şlardı. Bu yüzden 
b' · ugünün en mühim suallerinden memleketlerini canlandırmak isti-
ırı de budur. Çünkü Alman propa-

tatıdası, Al k ti • h kk yen genç Türkler, basla.tına p:elen 
d man uvve erı a ın - f l~k . 1. t' . b' d e a ort ı w f ~ k ml t e a etın mesu ıye ını ır erecey t a ıga e sanev ... ra a ar a mış-
~ ~ 
.. .t\nıerika iyanmda Hariciye En • !etlerin deniz kuvvetleri ' ı,185,000 1 

'ttnıeni reisi Russell Amerikanm tondur. 
~"tupada topladığı malfunata göre Demokrat devlctforin hava kuv • 
d~ hususta şu rakamları vermekte - vetleri birinci sınıf harp tayyareleri 
t ır. hu rakamlar bitaraf bit" kaynak- 11,770, ihtiyat ve ikinci sınıf tayya · 
i ~ll Verildiği için bizce daha ziyade releri 18,100 dür. 
hnıada layıktır. Almanya ve İtalyanın birinci sı-

"F ransa, Belçika, Polonya, Rus • ruf tayyareleri 5,100, ikinci sınıf tay-
~a b ı· ·ı · h • 1 rl 9 500 dü k ' a\.Oınanya ve ngı urenın azerı yare e , r. 
1.tv\'etleri yekônu 3, 700,000, harp Bam madde ve gıda ınaddesi ha· 

ta.nıatıındaki kuvvetleri yekdnu yir - kımından-ise iki tarafın vaziyetleri 
ttlt tnUyon 375,000 dir. mukayese götürmeyecek kadar fark

J\lrnanya ve İtal:vanın hazeri kuv- lıdır. \/et} . • 
erı Yekunu ise 2.200,000, harı> İşte sulh cephesinin teessüsün~ 

l:ı.tnanındaki kuvvetleri 6,250,000 dlr. başlanmasındanb2ri Bitleri sustu • 
neınokrat devletlerin deniz kuv • ran, ve Mussoliniyi de sulhtcn bahse 

retleri 3,148,000 ton, totaliter dev • se\•keden amil budur. 

Yazan: 

l. Vinston Clıurclıill 
kadar Italyaya isnat ederler. 

O günlerdenberi nice nice hadi
seler vuku buldu. Fakat Türkler 
İtalyayı, her zaman, Akdenizde en 
çok rahatsızlık veren bir komşu 
sayagelmişlerdir. Eskiden Türkjyc 
ile Rusya arasında hüküm süren 
zıddiyet, bugün zail olduğa için 
Türkler, Italyan ihtiraslarını, kar
şılaştıkları en mühim tehlike tanı
maktadırlar. 

Mister Chan'\,erlain'in Türkiye 
ile ittifak etmesi, lngilterenin, son 
seneler zarfında İtalya tarafından 
tutulan siyasetin Ingiliz hükumeti 
üzerinde ne kadar gayri müsait bir 
tesir yaptığını gösterir. Mister 
Chamberlain, geçen yıl, takdire de
ğer bir basiretle Türkiycye 10 mil
yonluk bir istikraz v~rmeyi kabul 
etmişti, Türk milleti bu 1ıareketi 
h:ıraretle karstlamıştı. Bugü;kii it
tifak ise karşıhklı yardım ve hüs
nü niyet eseri olar:ık doğmuş ve 
Türkiye ile İngilterenin Akdenizde 
sulh ve hürriyet dava<ıt ile müş
terek alakasına ameli bir ifade 
vermiştir. 

B üyük Harp ı;ırMmda Istan
bul, ebedi şöhret sahibi Türk 

Kumandanı Mustafa Kemalin as
keri idaresi ve enerjisi sayesinde 
kurtulmuştu. Mağlubiyetin en ka
ranlık anlarında, her ümidin sön
müş göründüğü sırada Türk yur
dunu zilletten ve pı-ır<'alanmı:ıktan 
de koruyan ayni Adamd1. Dev· 
let adamlığının en sebatlısını gös· 
tererek Türk yurdunun kudretini 
yeniden kuran, ve akıllara hayret 
veren ink1laplar serisile Türk ır
kının müesseselerini ve geniş bir 
ölçüde medeniyetini muas1rlaştıran 
Adam da O'dur. 

Harbi takip eden senelerd~ Türk
Yunan halkrmn mübı:ıdelesi ve bu 
mübadelenin hayret verici bir su· 
rette başarılması, iki memlekete 

de şeref verecek bir hadisedir. Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki mü
nasebetler tamamile ahenkleş
miştir. Tarihi mücadeleler ve bun
ların sebep verdiği karşılıklı za
rarlar, artık maziye mal olmuştur. 

Rus ve Yunan liderlerinin de his
sedar oldukları bu başarı, her şey
den fazla harp zamanında da, sulh 
devrinde de milletiniı1 hakiki ba
bası olan Büyük Atatürkün uzağı 
gören basiret ve kiyasetine bağlı
dır. 

Bir Türk - Fransız ittifakile ta
kip olunacak olan Ingiliz - Türk 
ittifakının nefıcelerini, küçültmiye 
imkan yoktur. 

Kudretli ve istikrar verici yeni 
bir kuvvet Akdenizde faaliyete geç
miştir. Nazilerin gazetelerinden bi
ri, bu hadiseden bahsederken 
"lngilterenin büyük harp srrasın
da kazanmak için bütün gayretle
rini sarfettiği bir şeyi, sulh içinde 
kazandığını" anlatıyor, doğrudur. 
Ve bunun Almanya diktatörü üze
rinde ayıltıcı bir tesir yapması 
beklenir. 

E ski serbest ticaret taraftar
lannın m ü t e a r i f e • 

}erinden biri: "Bütün meşru men
faatlerin ahenkli oldnğu" idi. Bal
kanlarda ve Şarki Akdenizdeki va
ziyet te bu merkezdech!'. İngiltere 
ile Fransanın, naziliğin tecavüzü· 
ne karşı Romanyaya verdiklerj te
minat, lüzumu takdirinde !ngiliz 
zırhlılarının Çanakkaleden geçe -
bilmesi ve İngiliz - Fransız asker
lerinin Karadenize sevkedilmesi i
le müessir bir mahiyet alır. Kara
denizin Türk, İngiliz. Rus, kuman
dasında bulunması müttefiklere ~
it gemilerin Boğ:ızlardan geçmesi, 
bütün alakadar devletlerin menfa
atlerine uygundur. 

Türk ordulan kuvvetli ve bu or
duların cengaverliği meşhur oldu-

ğu için garp ıfemokrlt3ileri Türki
yeye istiyebileceği müessir her yar
dmu takdim edebilirler. Türkiye 
ile Romanya arasındaki çok iyi mü
nasebetler, her iki memleketin t!m
niyetini takviye etmektedir. 

Garp devletlerinın Rusya ile Ça
nakkale ve Karadeniz yoluyla te
mas ve irtibatları, Alman istilası
na karşı açılacak bir harpte, şarki 
Avrupanın müdafaası için hayati 
bir kıymeti haizdir. Ingiliz ve Fran
sız deniz kuvvetlerinin Akdenizde 
hakimiyeti devam ettiği müddet
çe cenubi Rusyanın buğd::ıyları, ti
careti, tam bir serbesti içinde dün
ya piyasalarına alınabilir ve Rus
yaya lazım olan mühimmat ve ip
tidai maddeler de Kara.denizdeki 
Rus limanlanna gönderilebilir. 

Türkiye de, Rusya da, Roman -
yanın istiklfil ve bütünlüğü ile müş
tereken alakadardırlar. Nazilerin 
ilhak ettikleri Avusturya ve kor
kuttukları Macaristan yoluyla, Tu
na vadisinde ilerTemeleri, Türkiye 
için de, Rusya için de, korkunç bir 
tehlike teşkil eder. Nazilerin dal>a 
şimdiden Tuna üzerinde kuvvetli 
bir filotillaları bulunmaktadır Na
zilerin Tuna ağzını ele geçirmeleri 
ile Alman tahtelbahirtednin Ka
raciPnizde görünmesine bir mani 
kalmaz. 

R usya ile Türkiye, Karadeniz
de hakimiyetini kaybettik

leri takdirde, buradaki her liman, 
Almanyanın "Şarka akışı" siyase
tine bir üs teşkil eder. Hakikatte 
Karadeniz devletlerinin menfaatle
rindeki birlik, hiç bir vakit bu de
rece sarih olmamı~tır. Bu devlet
ler, birlikte hareket etmezlerse öl
çüsüz felaketlere uğrarlar. 

Vaziyet bu merkezde olduğuna 
göre, Garp demokrasileri Karade
niz devletlerile birle~.niy~ isabet e
derler. Dünya sulhünün şerefli, ce
saretli ve esaslı bir hareketle kuv
vet bulduğu üzerinde kimsenin şüp
hesi yoktur. 

Karadeniz devletlerinden biri 
var ki, ondan henüz bahsetmedim. 
Bu devlet, Balkan ailesınin talisiz 
evladı olan Bulgaristandır. Bu dev
let, hala şarkın kuvvetli birliğin
den ve garbın da liberal devletle
rinden ve Büyük Harpte aleyhine 
döndüğü Rusyadan da uzak bulun
maktadır. Bulgaristan, birinci Bal
kan harbinden sonra 191-1 te mer
kezi devletlerle birlikte harekete 
karar vererek hata etmiştir. Bu-

5 

ta_,zı1tttıi 
Zafer Alayı 

.Ya.zan: Sabiha Zekeriya Serte 

T arih, mağlup milletlerin, mu 
zaffer milletler karşısında ha . 

eğdiklerini, mağltlp kumandanların 

hilkümdarların ayaklarına zincir vu 
rulduğunu, milletlerin milletlere kö 
le olduğunu, galip devlet hesabın 

müstemleke yapılan topraklarda 
zafer alaylannın geçtiğini kaydeder 
Fakat önüne yabancı bir milleti 
bayrağını ve askerini takıp, kend 
toprağına giren alay her halde mu 
zaffer değil mağh1ptur. 

İki sene şerefli bir baş gibi eğil 
meyen, iman dolu bir kalp gibi ezil 
meyen, kahrn, ölümün, zulmün ·· 
nünde bükülmeyen Madrid, dün, bu 
kalemun zafer alayının önünde boy 
nunu bilktü mu dersiniz? 

Bana k..Jırsa hayır ... 
Madride giren alayın önilnde 2 

bin İtalyan, arkasında Alman, dah 
sonra Fas müstemlekeslnfn köleleri 
ondan sonra İspanyollar girdiler. Za 
fer alayının kuyruğuna takılan mu 
zaffer, İspanyol değil, zafer alayı 
nın bayrağını ön safta taşıyan1ardır 
Madrid sokaklarına ilk giren İtalyn 
bayrağıdır. 

O Madrid sokakları ki, iki sene a 
teşin, güllenin, açlığın, öliimün kar 
şısında bir saniye neşesini kaybet 
memişken, bugün ne ateşli sinyorita 
larımn sesini, ne mahalle araların 

.da, ne stüdyolarında heyecan dol 
mus:kisinin s~sinl duymuyor. Der 
kenarlarında çamaşır yıkayan İspan 
yol kadınlarının söylediği şarkı "Bü 
İspanya" dır. 

O Madrid sokakları ki, hUa zen 
!erinde delikanlılarının, kadmlal'ı 

mn, çocuklannın kanı kokuyor. 
sokakların içindeki halk bugün hM 
mahalle mahalle birbirinden ayrıl 
mış, faşist mahallelerden geçip Du 
çenin selamını vermemek için en ıs 
sız yolları dolaşarak geçiyor. 

Hfüriyetini, istiklalini kaybede 
bu topraktan geçen zafer alayı, İ; 
panyoldan ~ayri millC?tindir. Zavı-li 
hür.riyetin, mertliğin, fedakarlığı 

bir sembolü gibi yirminci asrın tari 
hine geçen İspanyol, sen im alayı 
kuyruğuna mı takılacaktın? 

Ve buna "Zafer,. diyorlnr. Mağlfı 
biyeti zafer gibi alkışlayanların, dii~ 
man kurşunile vatanda~ öldürenle 
rin zaferi. 

İki sene şerefli bir baş gibi eğil 
rneyen, iman dolu biı kalb gibi ezil 
rneyen, kahrın, ölümiin, zulmün ö 
nilnde bükUlmeyen Madrid, bu ala 
yın ;)ni.inde boynunu biik.ü, mü d .. r 
siniz? 

Kütahya llkmekteplerinde 
Ders Kesimi 

Kütahya (TAN) - Vilayetimiz i 
çindeki ilk.mekteplerde ders kesim 

tarihleri şu şekilde tesbit edilmiştir 
Tavşanlı~ Emet, Gediz ve Sima 

mektepleri 3 haziranda, Kütahya v 
Uşak merkez okulları 7 hazi.rand
derslere son vereceklerdir. 

20 haziran akşamına kadar imti 
hanlar bitirilecektir. 

Kütahya ve Uşakta ilkmektepleı 
15 eylfılde derse başlıyacaklardır. 

gün Bulgaristan, üçüncü bir fır -
satla karşılaşıyor. 'l'ürkiye ile Ro
manyanın, Bulgaristanla arkadaş 

olmak için en kuvvetli his besle
diklerine emin olabiliriz. Şüphe 

yok ki, eski mücadeleler bir takım 
izler bırakmıştır. 

Ancak, şarki Avrupanın hemen 
her memleketi de bu vaziyettedir 
ve hepsi de muztarip olmuşlardır. 

Fakat bu sual, ileriye bak
mak ve şarki Avrupayı ye

niden en korkunç harabeye uğra
tacak hadiselerden korunmak sı -
rasıdzr. Müttefiklerin harbi ka • 
zanması yüzünden çok geniş arazi 
elde eden ve kati bir tehlike kar
şısında bulunan Romanya, Türki~ 
ye ile birlikte hareket ederek Bul
garistanı, şerefli şartlarla. gittikçe 
büyüyen sulh cephesine iletmek 
mevklindedir. 

Bir takım tedbirleri tavsiye et. 
mek belki müfit olmaz. Fakat Bul
garistanın komşularile birleşme
sinin, yabancı istilayı, v~ mahalli 
harpleri, esasen çok ıstırap çekmi~ 
olan bu sahalardan uzakla~tırmak
ta kati bir amil olacağını herkes 
takdir edebilir 
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F enerbalı~e - GalattuaTay m~Jan bir erutantane ve maçtan önce hakemler, her iki takım lıaptanlan ve oyuncalar mertuim antuınJa 

Fener Stadında 
Galatasaray DünF eneri 

4 - 3 Yendi, M~çta 
10,000 Seyirci Bulundu 
Oyunun Cereyanı Gol Adedinin Fazlalığından 

Beklenen Heyecanı Yerecek G•i Değildi . 

Yazan : Eıref Şefik 

Düa.Rewtıalıtıg• .. ...,.... -
der görülen bir seyirci ka

labalığı önünde san k~lılarla 
san lacivertliler günlerdenberi 
heyecanla beklenen maçlarını oy
nadılar. 

Vikıi oyunun neticesi evvelkl 
gün yazdığım tahminimi yanlış 

çıkarmadı. Fakat maçın cereyanı 
hiç umduğum gibi çıkmadı. Gala
tasaray muhaclmleri beklenen o
yunlarını birinci devrenin yirmi 
beşinci dakikasından sonra kısa 
bir müddet tutturabildiler. Bir de 
ikinci deVTenin ortalarına doğru 

kombinezonlarını hikim kılabildi
ler. 

Bu faaılalardan geri ka~an dakl
kalan telaşlı ve karmakarıpk gay
retlerle geçirdiler. San kırmızı ta
kımın hariçten bile görlnen öyle 
bir telişlanmıya düçar oluşu ih
timal en güvendikleri ır.üdafiler
den Faruğun maçm bidayetinde 
yaralanıp iskarta hale gelişinden
di. Filhakika Faruk oyunun onun
cu dakikasında sakatlandı, çıktı. 

Yirmi dakika sonra tekrar girdiği 
vakit tamamen topallıyordu. Hat
ta mevcudiyeti takımına zarar ve
recek kadar sekiyordu. Gayretle 
mevkilni muhafaza etmek istedL 
Kabil olamayınca sağ açığa geçti. 
Ama orada da bir şey yapmasına 
fmkin olamıyacak kadar zedelen
mişti. 

Fenerbahçelller Faruk gibi bir 
mildafiin eksilmesinden azami is
tifade edemediler. İkinci devrede 
yaptıklan tadilatı maç içinde he
men yapabilirlerdi. İkinci devrede 
Fikretin sol açığa geçmesile oyu
nun gidişatı Fener lehine hemen 
döndü. Çünkü Fikretin önünü sa· 
kat halile Faruk katiyen kapıya
mıyordu. Galatasaraylılar da çok 
geçmeden o işi anladıldanndan 
Faruğu sağ açığa aldılar. Onun ye
rine Salahattini geçirdiler. 

Fenerbahçenin dünkü takımı 

da kısa oynıyan bir ekip manzara-
. sından bir türlü kurtulamadı. Bi

dayette Fikret muavin hattında 

iken sağlı sollu uzun aktarma pas
larla takımını daiına uzun hamleli 
bir şekilde çalıştırmağa çabaladı. 
Fakat Fikretten çıkan uzun pasla
n alanlar o tertipte idare edeme
diklerinden mesafe kat'ı için ilk 

pUta 'kazanılan '9a1d1 ~la 4&n.. 

rek ve futbolu oyuncak haline ge
tirerek kaybediyorlardı. Bir, beş, 
sekiz tecrübeden sonra Fikret te o 
makul tarzını bir yana bırakıp ar
pa boyu oynıyan arkadaşlarına 

uymaja mecbur kaldı. Ondan son
ra da Fener akınlarının aniliği sı
fıra indi. Vikıa Fener oyuncula
nru rakipleri karşısında teker te
ker tetkik ettiğimiz vakitler ek
seriya top kullanmakta daha usta 
olduklannı farkediyorduk. Fakat 
tamamen şahsi ve mevzii kalan 
öyle üstünlüklerden takım istifade 
edemiyordu. 

Bu maçtan evvel de yazdığım 

gibi, Fenerbahçenin hücum ham
leleri boylandırılaınazsa, bu kısır
lık ekseriya tesadüf edeceğimiz 

manzaralardan olacaktır. 
Galatasaraylılara gelince, orta

da Cemil gibi atılgan ve gözü pek 
bir merkez muhacimi olan takı
mın oynaması icap eden şekilde 
hareket edemediler. Muavinler de- 1 

rin ve ara paslarmı ileri geçirecek 
gibi tevziat yapamadılar. 

Merkez muavin Yumf hazan 
pek geri kalıyor, bazan çok ileri 
kaçıyordu. Yan haf!ar da top kes
mek gayreti arasında ferah ve bi
çimli beslemek vazif elerlni cok 
defalar unutmuş gibiydiler. 

Maçın talalatı 
İki takım oyunculan binlerce 

kişi kar§lSına kolkola çıktılar. 
Geletaurey takımı tu .. kllde yapıl. 

mıftı: 

Osman - Adnan, Faruk - Musa, 
Yusuf, CelAl - Bedii, SalAbattın. Ce
mil, Boduri, Sarafim. 
Fenerbıhçe tıkımı: 

Hüsamettin - Yaşar, Muzaffer - M. 
Resat, Esat, Fikret - Fazıl, Naci, Ali 
Rıza. Rebii, Basri. 

Yazmm başında işaret ettiğim 
vechile ikinci devrede Fener takı
mında Fikret sol açığa, Fazıl mü
dafaaya alınarak tadilit yapıldı. 

Galatasaray da sakat Faruğu 

sol ~çığa aldı. Onun yerine Sali
hattini koydu . 

İlk Galatasaray hilcumunu Fe
nerliler kestikten sonra Fikretin 
akıllı tevziatile mukabil bücumla
rmı üstüste tazelemeğe başladılar. 
O sıralar Galatasaray muavin hat
tı aksak bir müdafaa tarzile saha-

(Devamı 10 uncuda) 

Ankaradaki Maç 
V ef ikinci Maçında da 
AnkaragücüKarşısında 

3- 1 Mağliip Oldu 

Dünkü maçtan Jiğer bir görünü, 

... .... 

Milli Küme Puvan Cetveli 
-... ...ı 

Takım Maç G. B. M. A. Y. P. 
A. Gücü 12 7 1 4 30 19 27 

Fener 9 6 - 3 20 11 21 

Demir S. 8 5 1 2 21 13 19 

Beşiktaş 8 4 1 3 20 10 cl'7 ı il 

Vefa 10 3 1 6 25 26 17 

Doğan S. 8 3 1 4 11 23 15 

G. Saray 7 4 - 3 13 15 14 

Ateş S. 9 1 l 7 6 23 12 

Şişli Mağliip 

Yugoslav Takımı ikinci 
Maçı 4 - 1 Kazandı 

Y ugoslavlar, dün sabah ikin
ci karşılaşmalarını Şişliye 

karşı yaptılar. Peranın 2 - O lık 
galibiyetinden sonra bu maçın Şiş
li lehine neticeleneceği tahmin e
diliyordu. Fakat bütün tahminler 
hilafına olarak 4 - 1 gibi büyük bir 
farkla Yugoslavların galibiyetile 
neticelendi. 

Şişli sahaya tam kadrosile çıktı. 
Buna multabil Yugoslav takımında 
Peraya karşı oynayan milli oyun
cu Sekullç yoktu. Hakem Adnan 
Akındı. 

Oyun seri başladı. Yugoslavlar 
bir gün evvelld mağlObiyetin a
culle çok canlı oynuyorlardı. Şi~U 
de fUUrsuz bir oyun oynuyordu. 

25 inci dakikada bir Yugoslav 
hücumunda sol iç güzel bir kafa 
vuruşile takımına ilk golü kazan
dırdı. Uç, dört dakika sonra oir 
Şişli hücumunda Şişii lehine pe -
naltı oldu. Lastardis attL top dire
le vurarak kurtuldu. Bu suretle 
Şişli bir gol fırsatı kaçırmış oldu. 

Birinci devre de 1 - O Yugoslavlar 
lehine kapandı. 

ikinci devre baştan nihayete ka
dar sertlik içinde geçtı. Oyun zevk
siz cereyan ediyordu. 14 ı..incü da
kikada Şişli muhacimleri Yugoslav 
kalesine indiler. Kalenin önü ka
rıştı. Yugoslav müdafii topu ken
di kalesine sokarak Şişliye bera
berlik golünü kazandırdı. 

25 inci dakikada bir Yugoslav 

hücumunda top sol içe geçtl O da 

sağ içe geçirdi. Bir şilt ve top ağ
lara takıldı. Bu sur~tle vaziyet 2-1 
oldu. 

31 inci dakikada Şişli aleyhine 
korner oldu. Korner atışında sağ 

iç kafa ile üçüncü Yugoslav golü
nü de yaptı. Devrenin sonlarına 
doğru ortadan bir hücumda kaleci 
topa çıkma yaptı. Buna rağmen, • 
top kaleciden kayarak boş kaleye 
dördüncü bir gol daha yaptılar ve 
maç ta bu suretle 4 - 1 Yugoslav
larm galibiyetile sona erdi. 

Topkapı - Arnavutköy Muhte6ti Dün, Vefa · 
Kurtuluı Muhteltine 11 Gol Çıkardı 

Ankara, 21 (A.A.) - Milli kü
me maçlarına bugii.ı'.ı de devam o-
' ....... _ & 'I _..,!• • ... -.a .. 

ikinci karşılaşmada 3-1 kaybeden 
Vefa takımı yunun )ki ~vresütde 
de güzel oynamasına rağmen ~k 
kuvvetli rakibi Ankaragücü karşı
sında ancak bir gol yapabilmiştir. 
Maç havanın sıcak bir saatine te
sadüf edişine rağmen yine düne 
yakın bir kalabalık tarafından a
lika ile takip olunmuştur. Her iki 
devreyi de bariz bir hikimlyeti al
tında devam ettiren Ankaragücü 
ilk devrede Vefanın tutulmıyacalt 
kadar sert olan bir inişile yaptığı 
gole mani olamadı. Fakat An~ara
gücü yediği bu golün telafisi için 
bütün kuvvetile harekete geçerek 
Vefa kalesini bir gol çemberi içeri
sine aldı. Merkez muhacimin sıkı 
bir şütü ile de beraberlik sayısı
nı temine muvaffak olduktan biraz 
sonra devre 1-1 beraberlikle ne
ticelendi. 

İkinci haftaymda flddetini artı

ran rüzgan da lehine almış oldu

ğu halde mütemadi akınlar yapan 
Ankaragücü faikiyeti altında cere

yan ediyordu. Vefalılar gol yap -
mak §Öyle dursun hiç olmazsa be

raberlik vaziyetini kaybetmemek. 

için büyük bir gayret ve enerji 

sarfediyorlardı. Oyunun sonralan 

yaklaştığı halde vaziyetin 1-1 o

luşu her iki takım taraftarlarını 

da büyük heyecana sevketmiş bu

lunuyordu. Merkez muhacimf va

sıtasile ikinci ve solaçığın nefis bir 
şütil ile de üçüncü sayılannı ya

pan Ankaragüclüler hem kendile
rini ve hem de taraftarlarını se
vindirici galip vaziyette bulunu • 
yorlardı. 

Ankaragücü yaptığı bu goller
den sonra çok çalışkan Vefa takı
mı vaziyeti üzerinde müessir ola • 
madıklanndan maç Ankaragücü • 
nün galibiyeti ile sona erdi· 

Kanıık Tak11nlar 

Dün öğleden sonra Taksim sta
dında kanflk takımlar maçlanna 
devam edildi. İlk karşılaşma Top
kapı - Arnavutköy mubteliti ile 
Beykoz - Kurtuluş kar.,ılaştılar. 
Oyunu hakem Feridun Kıbç !da
re etti. Topkapı Amavutköyı Bey· 

koz Kurtuluşu Jl - 1 gibi çok bü
yük bir farkla yendi. 

.... , ·-·"'-=- -
kişi başladı. Derhal Beykoz Kur-
tulnı hiJdmtyeti ~ ~ldı. ttçün
cü dakikada Beykoz Kurtuluş ra
kip kalecinin hatasından istifade 
ederek ilk gollerini kazandılar. 
Buna Topkapı Arnavutköy 14 ün
cü dakikada İstavronun ayağile 
mukabelede bulundular. Dört da
kika sonra da Beykozlular Tura
nın ayağile ikinci gollerini kazan· 
dılar. Vaziyet 2 - 1 oldu. 

25, 26 ncı dakikalarda Şahap ve 
Poligenidisin ayağile iki gol daha 
kazanan Beykozlular 4 - 1 vaziye
te çıktılar. Bu golden sonra Top
kapılılar kaleciyi çıkardılar ve ye
rine İstavriyi geçirdiler. Bu arada 
izinsiz oyundan çıkan Mavroyu 

da hakem oyuhdan çıkardı, Top

kapıblar 9 kişi kaldtlar. 
36 ncı dakikada Tanaoı: beşinci, 

41 inci dakikada da penaltıdan al· 
tmcı gollerini yaptılar. 

İkinci devre Şahap yedlnct, Ta
naş sekitinci, Şahap dQkuzuncu, 

Turan onuncu, Toma on birinci 
golleri de yaptılar ve maç ta 11 -
neticelendi. 

Pera • lstanbulspor Gallp 

İkinci karşılaşma Pera İstanbul 

spor muhteliti ile Kasımpaşa Kur

tuluş arasında oldu. 
Oyun baştan sone kadar mDt.,. 

vazin geçti. Devrenin 22 ncl dald· 

kasında Bambino birinci flOin yap-
' tı. 37 nci dakikada da Tolea ıldf\• 

ci golü kazandırdı. Devre 2 - O Pe

ra latanbulspor lehine kapandı. 

İkinci devrenin 14 :.incü dald· 
kasında Bambino üçün<.'li golil, 

son dakikada da Canbaz dördiift• 
CÜ golü kaydetti VE' maç 4 • 0 
Pera lstanbulspor l!!hine netice
lendi. 

Motosiklet Yanıı 

Dün 90 kilometre üzertnd• 
Çorlu - Küçükçekmcce MrUUl~• 
federasyonun tertip ettiği moto'" 
siklet yarışma dört kisi ıştirak et
miş ve neticede Vusem 54 üdik"' 
da birinci, Süleyman ikinci, lt.f"' 
man üçüncü oldular. 

f 
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V1CU41uıı ınhbat ve lfize1lijint temin hu.umnda hiç 
bir vuıta, yilmıe bdar müeair olamaz, Çilnkü yüz. 

me, vücudun bütün Azasmı hareket ettirir, bedene ahenk ve
rir; adaleler blrl1kte ve ahenkle ifletillr; derin pter ahniık 
sutetile cllerleı ).ava alir ve temizlenir; mesamat tenblh edilir 
ve ciltte soluk 8'1 ile tenıas neticesi kuvvetleriii'. 
Blnaeaaı.,ll..,.. ve ,.._u111n..------------

=:.--:: =: c::~~~=~~:::] 
teWrkt etmıalerl 1'znnd1r. l'aJart ... 
litl aülel Jimıe, yukanda -ı'dıll· 
nm fa7dalan tamamen temin etme&. 
Bunun için yümıenln teknllb>t il· 
renmelldir. Bu hareketlerin her bi
rini tehUl etttllmiz takdirde •Jft 
•Jft fa7dalaruıl IÖrirfl&. 

Y• ..... llaycWan 
1 - lfüld kol w bllcü hazieket.. 

Jeri b1tGn 8dılel.-I, W"'•• ..._ 
ve batm lldaı.wtal benbt ...-. 

2 - y~.. Jcmbala: llhl 
~ 1ltmda di'dlllblls e1bf9t MJM ~~ 1llr eDüedtr. ?timbe 7iÜJı olup y0aned4t ltolJum IUJU ..... ~ 
T IDQnde kı1Du1an ince pUM1l bir ,.,ta ftrdır. Parçanın ortamda da be;Ju lnık JU)ua IÇllmed'e arb lllllusbir 

-....ı. ......, • .,,,_.. ~ llclveft ve ince )qılltldendlr. ~ blrbhim '*"•r ve bu. llll8tlıt o
leroııun &ı 1mnu, ~ n kOl ~ _,.. ve iri 78ıs ~ile Oerçevelm· mm cltltf*lOklM ve omıuWdaJd 
laltt:lr. ~ nnk .,._.,"' vermek tem .ıtue.re Jtne ~ ortam llelvert. anar- fala ~., .......... ~ .. - . • 
llrı bqu ft'" ~ ~. Bu llld1 ipeldl ......... kum••'• tltblk edl· ,,___.. --.-....... a - GeldD: .......,_ ~ 
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Türk Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 50 

Saf oya Kin Bağlamışlardı 
Nuru Banu, Safiyeyi Tarassut Altına Aldırmış 

ve Töhmet Üstünde Yakalamak istiyordu 
Murat, yine Salonun bakışla -

nndaki ibrama boyun eğdi, mü
nakaşayı genişletmekten vaz geç
ti ve yüzünü anasına çevirdi: 

- Valide, dedi, size gelininizi 
torununuz Mehmet sultanın anası
nı tanıtmak istediğim için haber 
yolladım, buraya gelmenizi dile
dim. İşte gelininiz Safiye! 

S alo; Avrupa saraylarında ya
pıldığı gibi, ana İmparato

riçenin önünde zarif bir reve
ransla eğildi, sonra onun elini öp
tü ve kocasının: "Halam hazretle
rinin de ellerini öp!,, Demesi üze
rine ayni tavırla, Mihrimahın ö
nüne geldi, reverans yaptı ve say
gı busesini titiz kadının yumuşak
lığı kaybolmağa başlamış olan si
nirli eline bıraktı. 

Padişahtan sert ve ters bir mu
amele görmemek için her iki dul 
kadın, Safoya güler yüz gösteri
yorlardı. Fakat, iç yağlarından 
bir kısmı o anda hasetten erimiş
ti. Çünkü Safoyu umduklarından 
da, duyduklarından da güzel bul
muşlardı. Nuru Banu, yedi düvel 
ülkesinin altını üstüne getirse, bu 
ayarda bir kız elde edemiyeccğini 
ve o takdirde de oğlunu Safonun 
pençesinden kurtaramıyacağını 

düşünerek ü~lüyordu. 

Mihrimah ise , eski ve yeni sa
rayda elli yıldanberi yaşıyan ve 
Nuru Banular gibi yüksek seviye
de 'gÜzclh:rln kuvvetli varlıklan 

karşısında bile kıymetini kaybet
miyen bir destanın artık diller
den düşeceğini düşüni.i~ eleınleni

yordu. Bu destan onun anası Hür
rem sultanın güzelliğini terennüm 
ediyordu. Safo, tasvir ve tasav
vur çerçevelerine sığmaz görünen 
tantanalı sabahatiyle, muhteşem 
melithatiyle o destanı da varak va
rak yırtacak bir kudretteyedi ve 
Mihrimah işte bu kudretten elem 
duyuyordu. 

Bununla beraber kaync.ila da, 
hala da bizzat tahta çıkmış ve 
İmparatorluğun idaresini kendi e
line alınış gibi garip bir gurur 
hissettiren Safoya karşı - nefis
lerini zorlıyarak - nazik davran-

dılar. Uzun uzun onun güzelliği
ni övdüler, zekasını ve terbiyesini 
alkışladılar, sonra hep birden şeh
zade Mehmedin dairesine gittiler. 
Küçük prens orada Razıye hatun
la dadısının saçlarını yolarak, ö
telerini berilerini çimdikliyerek 
eğleniyordu. Büyük ana ve büyük 
hala bir müddet te onun kasidesi
ni terennüm ettiler ve bu cemile
lerle sultan Muradın sinirlerini 
yatıştırdıklarına emniyet getire
rek yerlerine döndüler. Hünkar, 
kendilerini oda kapısına kadar teş
yi ederken şu sözleri söyledi: 

- Safoyu hoş tuttuğunuz müd
detçe hoş tutulacağınızı unutma
yınız. Anamı da, halamı da seve
rim. Fakat Safonun incitilmesine 
müsaade edemem. Benim tarafım
dan sevilmek istiyenler onu can
dan sevmelidir. 

Nuru Banu da, Mihrimah ta, bu 
ihtara cevap vermediler, padişa
hı selamlayıp yürüdüler. Lakin 
içlerinde kıskançlık yangını baş

lamıştı, yürekleri ve idrakleri alev 
alev yanıyordu. Onun için Valide 
dairesine gl'rer girmez, birbirleri
nin ellerine yapıştılar, göz göze 
gelerek ruhlaruu karşılaştırdılar 

ve Safoyu düşürmek çarelerini a
ramağa koyuldular. 

Mihrimah, "Çiviyi çivi söker, 
kadını da kadın yıkar,. Diyerek 
taçdar yeğenine gfü:el kı;J.nr tak
dim etmek ve onların delaletiyle 
Safoyu ezmek fikrindeydi. Nuru 

Banu, bu fikrin pek iyi ve pek 
doğru olduğunu kabul etmekle be
raber, başka tedbirlere de başvur
mak icap ettiğini ileri sürüyordu. 
Onun düşünüşüne göre, Safoyu 
bir tarassut şebekesi içine almak, 
adım adım murakabe ~ıtında tut
mak lazımdı. O hem genç, hem 
mağrur olduğu için sık sık bata 
işliyebilirdi, saray ananelerine ay
kın hareketlerde bulunabilirdi. 
Hele para, yahut şehvet hırsiyle 

devlet işlerine burun sokmağa kal
klştığı takdirde töhmet altına düş
mesi daha kolay olacaktı. Bunun i
çin de kendisinin tarassuda bağlı 
bulundurulması gerektL 

Mihrimah bu lüzumu münaka-

şasız kabul etti. Yalnız bir nokta 
ya parmağını koyarak sordu: 

- Onu kime gözetleteceğiz? .• 
Araya kendisinin tanımadığı biri
ni sokarsak kuşkulanır, yanını yö
nünü örter, sırrını keşfettirmez. 

Nuru Banu, hain hain güldü: 

- Arslanımın kahya kadın di
ye sancaktan beraber getirdiği ka
dını torunumun yanında görmedin 
mi? .. Göziyle adeta bize arzuhal 
sunuyordu. Safoya da ısırır gibi 
bakıyordu. O kadından bir çok 
fayydalanacağımızı umuyorum. 
Eski sarayda bir "Can!eda,. var. 
Genç, güzel bir kızdır. Şeytana 
küJ.ahını ters giydirecek kadar da 
akıllıdır. Kendisini buraya getirip 
oğlumla tanıştıracağım. Bir yan -
dan arslanımın kahyası, bir yan
dan bizim Canfeda, Venediklinin 
çanına çabuk ot tıkarlar. Yalnız 

kendilerini okşamamız, şevke ge
tirmemiz lazım. 

B u karar hemen tatbik olun
du. Razıye hatun ele alın

dı. Eski saraydan getirtilen Can
feda kalfa ileri sürüldu ve Safo
nun lokmaları sayılmak, adımları 
ölçülmek, uykusu tartılmak, gü
lüşleri arşına vurulmak imkanları 
temin olundu. O, büyülü bir ağ 
içindeydi ve bu ağın gôrünrniyen, 
sezilmiyen telleri içinde yavaş ya
vaş sıkıştırılıyordu. Fakat bu taz
yikin müessir olması, müsbet bir 
neııce verın>nmesı ıçın, eullan 

Muradın da iradesi üzerinde te
sirler yapmak icap ediyordu. Nu
ru Banu ile Mihrimah, bu :ıokta
yı gözönünde tuttuklarından sağa' 
sola adamlar çıkarmışlardı, paşa 

ve ağa kot\aklanna, zengin evlere 
casuslar saldırmışlardı. Esir pa
zarlarına gözcüler k1>ymuşlardı. 

Harıl hanl "Safodan güzel,, bir 
kız araştırıyorlardı. 

Ayni zamanda, başka bir şebe
ke, sarayın dışında, musahipler 
ve nedimler dairesinde kurulmuş
tu. Şeyh Şüca, Kadı tlveys, Kara 
Mehmet gibi Manisa .l' aranı baş 
başa vererek ve sultan Sülcyma
nın, San Sultan Selimin teveccü
hünü kazanmış olan Şemsi Paşa-

ı················································································ı 
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Eger, hakkımda hasıl ettiğiniz kanaat, evlenme
miz icin bir mahzur teşkil ediyorsa, bu geceden iti
baren bu aşktan feragat etmeğe h.1z1rım .. 

Zavallı kız!.. Ne söylediğini bilmiyordu. Izzcti 
nefsi, fena hırpalanmıştı. Bu vaziyet karşısında ru
hwnua garip tazyikler hissediyordum. 

Devam E:tmemesi için elimi ağzına kapadım. Par
maklarımı koparırcasına çekerek: 

- Beni dinliyeceksiniz, diye haykırdı. 
- Hayır, dedim. Artık o ciheti düşünmilyorum .. 

Gönli.u.a müsterihtir .. Çünkü bu ders seni ıslah etti. 
Verecek cevap bulamadan yüzünü ellerıyle ka

padı ve ağlamağa başladı. Hareketsizdim. Bu muaz
zam ıztırap karşısında yavaş yavaş eriyordum.. A
radan uzun dakikalar geçti.. 

Nihayet ayağa kalktım. Ona yaklaşmak ve kır
dığım gururunu tamir etmek istiyordum. Oturduğu 
iskemlenin arkasına geçerek, hıçkırıklarla sarsılan 

güzel başını avuçlarımın arasına aldım. 
Ve yaşlı gözleri gözlerime rastlayınca , flSlldadım: 

- Seni üzdüğüm için beni affet yavrum! .. 
'l'ıkanarak: 

- Ben mi sizi affedeyim? Dedi. 
- Evet.. Çünkü ben seni çoktan affettim.: 
Sonra eğildim ve doyulmaz bir hazla ıslak gözle

rini öptüm, öptüm. 
Biraz sakinlemişti. Sıcak dudaklanmn temasını 

buz kesilen parmaklanmda hissediyordum .. 
Hayli uzun süren bu sahnenin sonunda ikimizde 

de la,ım olan sükunet hasıl olmuştu. 
ona· verdiğim evrakta, bu geceye ait yapraklar 

yoktu.. Halbuki, her biri bir garabet taşıyan hare
katımın esrarını tafsilatiyle kendisine bildirmem 

lazımdı. 
Dedim ki: 
- Sana verdiğim evrakta hayatımın son yaprak

ları eksiktir, Umran.. Onu yarın, yahut öbür gün 
yine bir zarf içinde gönderirim.. Fakat dikkat et .. 
En sonra okuyacağın satırlar, bu son gönderdikle
rim olsun!.. 

Sözlerimden bir şey anlamıyordu. Bundan emin
dim. 

- Her şeyi öğreneceksin .. Biraz sabret!. Dedim. 
Artık ayaşa ·kalkmıştı. Avuçlar!..>nı aldığım elle-

rini sıkarak tekrar sordum: 
- Söyle, beni affettin mi? .. 
Hayretle: 
- Niçin? Diye sordu. 
- Demin seni gücendirdiğimi biliyorum.. Fakat 

bu hizmdı .. Daima düşünceli ve ihtiyatlı hareket et
meyi hatınnda tutmalısın .. 

Son bir defa alnından öptüm. Ve onn kapıya ka
dar fE'çirdim. Ayrılırken: 

- Sizi yarın akşam çitin kenarında bekliyeyim 
mi? .. Dedi. 

Kuru bir sesle: 
- Hayır! .. Diye cevap verdim. 
Yutkundu. Lakin bir şey soramadı. Onu bir daha 

göremiyeceğimi bildiğim için, yeisle, ıztırapla yü
züne bakıyordum. 

Nihayet, ağır ağır uzaklaştı; ve avın donuk ışık
lan altında gözden kayboldu... ,. . . . . • • . . "' , . . . . . 

Sevgili kızım; 

• • 
• • 

. . . . 
Nihayet sana, böyle hitap edebilmek imkanım 

TAN 
yı da, padi~aha hü1Ul ettirerek ' 
sadrazama karşı bir cephe alınış
lardı. Murat, babası gibi davra
narak, devlet i§lerini Sokulluya bı
rakmak fikrindeydi. Fakat onun 
iki kere elini öpmek surctile gös
terdiği küçüklüğü unutamıyor ve 
eniştesi hakkında garip bir hınç 
besliyordu. Şeyh Şüca ile arka
daşları işte bu hınc1 körükliyerek 
padişahla başvekilinin aralarını a
çıyorlardı ve vezirin derece aere
ce azalacak nüfuzunun kendileri 
i9in derece derece yükselen bir 
nüfuz yaratacağı mulahazasyile, 
sultan Muradı hiç dumandan So
kullu aleyhine kı:;;kırt.yorlarclı 
Şeyh Şüca ile arkadaşları, ken

di aralarına Şemsi Paşayı almak
la gerçekten büyük bir kiyaset 
göstemişledi. Çünkü o yaman bir 
düzenbaz olup Hürrem sultanın 
kocası ve suç ortağı Rüstem Pa
şanın yetlştirmelerindendi. Kanu
ni Sultan Süleyınanın, veliahtmı 

öldürmek suretile evlat katili ol
masını mümkün kılan caniler şe
bekesinin belli başlı uzuvlarnıdan 
biri Şemsi Paşaydı. Sonraları Se
llin - Beyazıt kavgasında birinci
nin lehine vaziyet aldı ve onun 
tahta çıkması üzerine nedimler a
rasına girdi. Şeyh Şüca ve arka
daşları bu hal tercümesini bildik
leri için onu, Üçüncü Murada da 
nedim olarak kabul ettirmişlerdi. 

Ş emsi Paşa, İsfendiyar oğul-
. larındandı. Kızıl Ahmetli 

diye de anılan bu aile bir zaman
lar Kastamoni ve havalisinde hü
kfunet sürmüşlerdi Tarih sahne
sine çıkış bakımından onlarla mü
savi bir kıymet taşıyan Osman o
ğullarının akla şaşkınlık verecek 
bir hızla büyük bir şevket elde 
etmelerini, Selçuk İmparatorluğu 
topraklarında kurulan beylik:eri 
ve o meyanda Kızıl Ahmetli hü
kfunetçiğini de ortadan kaldırma
larını affolunmaz bir cinayet sa
yıyordu. Zu'münca Osman oğul
laı:ının bu işi yapmaları kendisi
nin hükümdar olması imkanını 
gidermiş oluyordu! 

Bu irsi kin onu, padişahlara 
kar§~ 1~insi bir husumet içinde bu
lundunnaktaydı. Kanuni Sultan 
Süle,yııııuu·...,..lôi> ka.~ili, ~ Baı& 3e-

limi işret kurbanı yapmak için 
yıllarca çalışması da bu yüzdendi. 
Şeyh Şücaın, Kadı Üveysin, Kara 
Mehmedin dil birliği yaparak ve 
sultan Muradı çember içine ala
rak: "Şemsi Paşa babanıuı, dede
nize musahip olmuştur. Vakur, 
haysiyetli bir ihtiyar, dünya ha· 
linden haberdar, gun görmüş bir 
emektardır. Hele doğancılıkta üs
tattır. Ava rağbet buyuruldukçu 
öyle bir üstadın rikabınızda bu
lunması münasiptir,, mukaddeme
siyle yaptıkları telkin üzerine ye
niden nedimliğe gelince de hemen 
paçaları sıvadı, Üçüncü Murada 
dahi kötülük yapmak yo\larMP Jli; 
radı. (Devamı var) 
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OKUYUCU MEKTUPLARI 

Alecidige I<öglülerin 
Belediyeden/ stekleri 

Mecidiyeköyünde oturan okuyucuları

mızdan aldığımız bir mektupta aynen şu 
satırlar var: 

"Son senelerde Beyoğlunun mesire ve 
sayfiye yeri olan Mecidıyeköyil senelerden 
beri belediye hudutlarına dahil olduğu hal
de şimdiye kadar bu hususta belediyece 
hiçbir yardım görmemiştir. 

Şisli - Mecidiyeköyü yaya yolu el~n ı
şıksız ve toz içinde bir hnrabedir. Üstelik 
asfalt boyunca akan mecra suları etrafa 
çirkin bir manzara vermekle beraber mik
rop ve hastalıklara yol açmaktadır. Ke
za civar arazideki küç<ik küçük yüzlerce 
su çukurları ve durmuş su birikintileri ol
duğundan şimdiden sineklerin ortaya çık
ması.na sebep olmuştur. 

Bu sayfiye yerinin dt>rtlerlne tercüman 
olmanızı rica ederiz. Şehrin zaten az çok 
yapılmı~ caddelerine sarfedilen tahsisat
tan biraz ayırarak sıhhat ve medeniyet 
noktai nazarından büyük eksiklikler için
de kıvranan Mecidiyeköyüne de belediye
nin himmet etmesini bekliyoruz." 

TAN: Bu temenniyi belediyemizin e
hemmiyette nazarı dikkate alacııliından ve 
mUmkUn olan tedblrlerln tatbik edllece· 
ğlnden eminiz. 

* Büyiikçekmece 

hükumet dairui : 

Çatalcadan karllmlz Şevket Temiz ya· 
rıyor: 

İstanbul - Trakya yolu Büyükçekmece-

nin içinden geçer ve bu yoJ Avrupa ile 
Türkiye arasındaki yoldur. Bu sebeple 
Avrupadan gelen veya baska memlt'ket
lerden Avrupaya giden yolcula!' bu yoldan 
geçerler. 

Büyükçekmece nahiye dairesi de bu yol 
üzerindedir. Fakat bu bina çok ihmal '!

dilmiştir, çok kötü bir manzara arzet
mekte ve bu harap manzara adeta yüz ltt
zartmaktadır. Bir hükümet dairesini ec· 
nebilere bu halile göstermek te her halde 
ecnebilerde pek iyi intıba bırakmasa ge
rekUr. Ufak bir himmetle bu binanın hiç 
değilse harici manzarasını düzeltmek, hem 
de bu i:ıi süratle yapmak lazımdır. ,,.. 
Çengelköyünde elektrik 

Tıp Fakültesi ilçüncü sınıfından Tahir 
isminde bir okuyucumuz, dün matbaamı
za glerek şu şikayetini bildirdi: 

- Çengelköyünde oturuyoruz. Aşağı 
yukarı bir ay var ki, elektrik cereyanı. 

hergün saat 10 dan akşam 17 ye kadar 
kesiliyor. Bunun sebebi hakkında hJç bir 
malQmat edinemedlğlmlz gibi, cereyaD 
kesilmeden önce alfıkadarlara malfunat 
verilmesi ve iş sahiplerinin ancak bu su
retle vaktinde tedbir alablleceklerl hak
kındaki ricalanmız da semere vermedi· 
Bu müddet içinde, cereyanın kesilmediği 
günler de olduğu için, inkıta keyfjyetl.11" 
den zamanında haberdar olamayışımız 
bazı zararlara da yol açabiliyor. Elektri1' 
müdürlüğünün bu hususta nazan dikka' 
tini celbetmenizi rica ederiz. 

Gürede Çocuklara 
Yardım Ediliyor 

Yardım gören çocuklar 

Küre, (TAN) =- Çocuk Esirgeme -.-

kurumu dört aydanberi Cümhuriyet 1 Kandırada Eski Eserler 
mektebindeki 15 fakir yavruya her 
gün öğle yemeği vermektedir. Kızıl
ay ve çocuk esirgem<! kurumları, 23 
fakir ve kimsesiz ~ocuğa elbise ver
mişlerdir. 

Cümhuriyet mektebinde talebe ta-

rafından velilerine bir müsamere ve
rilmiştir. Talebe, muva!fakıyet gös
termiştir. 

Kandıra (TAN) - Kazarnızda bil'' 

çok eski eserler, bilhassa 16 asır eV' 

veline ait asar bulunmakta, bunlııf 

mektep bahçesinde toplanmaktadır· 

Eski eserleri tetkik etmek üzere 

müzeler umum müdürlüğünden Vt· 
Dörner gönderilmiştir. 

buluyorum. Beni iyice tanıdıktan sonra, belki son 
sözlerimi dinlemek istemiyeceksin.. Lakin, her şeye 
rağmen baban olduğumu ve bütün fenalıklarımla 

beraber seni pek çok sevdiğimi düşünürsen, şu ka
ğıt parçasını dolduran satırları okumadan geçmez
sin .... 

rurı .. Bütün iyiliğime rağmen, fenalığa sürüklendi
ğim için çıldırıyorum ... 

Ben bu yeminleri tutmak için neler yapmadım!?.; 
Babam!.. 
Şimdi onu görüyorum .. Fakat susuyor .. Her suç-

lu gibi susuyor .. 
Saat iki buçuk .. Biraz evvel gittin .. Şimdi şüphe

siz yatağındasın.. Fakat ben deli gibiyim.. Vicdan 
azaplariyle kıvranıyorum ve beni affetmesi için Al
laha yalvarıyorum ... 
Masamın üstünde yine mumlar yanıyor.. Kuru 

kafa, bütün korkunçluğiyle sırıtmakta!.. Allahım!. 

Yaşamak bu mu?.. Her mücrimin cezası bu kadar 
ağır mı olur?. 

Nefesim daralıyor .. Kulaklarımda acaip uğultu
lar duyuyorum .. lşte, kontun sesi: 

- Sizin iyiliğiiıiz için her türlü fedakarlığa razı 
o1mağa yemin ettim .. Bu yeminimi tutacağını., 

Ve devam ediyor: 
- Oğlum da ayni gayeye maliktir ... 
Bu sesi boğan ellerime bakıyorum ve: 
- Sefil!.. Diyorum. Bir fedakarlığın mükafatı 

bu mu olacaktı? .. 
Karımın munis sesini duyuyorum: 
- Haliik!. Sen bütün kabahat1crinle, kendine 

• eva gördüğün bütün fena vasıflarla benim kalbime 
hakimsin.. Suçlu olan sen değilsin .. Taliin ve tesa-
düflerdir... . · 

Ve kardeşim, ağır ağır konuşuyor~ 
- Kendi kendinizi tehdit etseydiniz.. İnsanlar 

için en büyük ders, kendi şuurunun ve vicdanının 
şamandır ... 

Ellerimi dağınık saçlarımın arasına sokarak başı· 
mı sıkıyorum.. Alacalanan gözlerimin önünde, can 
çekişen Hadiyeyi görüyorum.. işte, yastıklara gö
mülü soluk başı, mumların ışığında gülümsüyor ... 
Ve pek uzaklardan gelen sesi mrrıldanıyor: 

- Senden istiyeceğim iki şey var Haluk!. Fakat 
yemin edeceksin!.. 

Ah bu yeminler!.. Dişlerimi sıkıyorunı.. Inliyo-

Evet o, hayatımın bütün facialarının tek funili· 
dir .. Bunu artık iyice kirik ediyorum .. 

Ya annem! .. Merhametsiz kadın!.. Kalpsizliği ve 
ihaneti, felaketime dayanan annem!!. 

Onu tanımı;xorum.. Görmek istemiyorum ... 
Daha geride Lizetin mahzun yüzü beliriyor.. Ar

.kasında: 

- Baba!.. Diye bana seslenen bir küçük çocuJc 
farkediyorum .. Bütün bu çehreler arasında, Şerüi.n 
gamsız bakışlan gözlerimi buluyor: 

- Adam sen de!.. Saadetini bana hibe ettin-• 
Bundan ne çıkar? .• 

İşte bütün bir ömür!.. Kırk altı senelLlt hayatı .• 
Yarabbi! Günah bende mi? .. Niçin bunca azabı yal
nız bana yüklüyorsun? .. 
Başıma çullanan bu hayallerden ve bu seslerden 

kaçmak içın pencereye koşuyorum .. Ne karanlık ge
ce!. Gök yüzü bulutlarla örtülü!. Yıldızlar görün
müyor .. Derin nefesler alıyorum .. Sonra yerime dö· 
nüyorum .. 

İşte, sıntan kuru kafayı elime aldım ve büti.irı 
kuvvetimle yere çarptım .. 

Ne müthiş ses Allahım!. Sanki Nüvid haykırıyor .. 
Ayakkabımın kalın ökçesiyle onu eziyorum, pBr· 

çalıyorum .... 
- Bir daha bana böyle gülme!.. Benimle böyle 

eğlenme! .. Diye inliyorum .. 
Başım yanıyor .. Şakaklarım atıyor.. Göğsüm tl .. 

kanıyor .. Sükunet buldukça kalemi elime alıyouıtı 
ye bir kaç satrr karalıyorum.. .. 

Umran; babanı affet!. Ve iyi bil ki, o yaptığı bi.l" 
tün kötülüklerin cezasını çekti.. Ve son nefesine ~ı:ı· 
dar da çekecek!-

(Devntm V'B1') 
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Rum Çeteleri Baskına Hazırlanıyor 
Yapacakları Kahbece Baskın için Hazırlanmış, 
Tepeden Tırnağa Kadar da Sil6hlanmışlardr 

6 

7 

Ferit şeytani bir gülümsemeyle: 
- Arza ne hacet monşer. Ben 

dün listeyi şevketmeabın huzu
l'Unda hazırladım ve iradesini bi
le istihsal ettim vükela heyetinin. 

Demişti. Bu söz karşısında İh
san bey afallayıvermişti. Muhata
bının yüzüne bir müddet hayretle 
baktıktan sonra da, meraklı bir ta
\'ırla sormuştu: 

- O halde ne diye bu adamlar. 
la uzun uzadıya müzakere ve mü
tıakaşaya giriştiniz ve saatlerce 
didişmeğe lüzum gördünüz. İradei 
Beniyyenin hükmü budur deyip ... 

Damat Ferit muhatabının sö
ıünü kesmiş ve alaylı bir eda ile: 

- Eh .. İşte, bunu da lüzumsuz 
bir teamüle uyar gibı görünmek 
Zaruretiyle yapıverdik. Gerçi bi
raz yorulduk amma netice iyi ol
du. 

- Hariciye nezareti erkanı ara
llııda bir değişiklik yapacak mı
llıuz? .. 

- Elbette İhsancığım. Yapacak 
değu, müsteşarım sıfatiyle win
le beraber yapacağız. 
Demiş ve bu eski dostunun da 

>iireciğini şenlendirmişti 

y ~rrl vükeli heyetini teşkil 
edecek zevat, o gece yine 

danıat Feridin nezdind~ toplan
b:u~Iardı. Nezaretlerde yapılacak 
tebeddülatı müzakere ediyorlar, 
ittihat ve terakki mensuplannın 
t~vkif ve hapisleri keyfiyetini dü
~Unüyorlardı. Hepsinin gözlerini 
kara bir hırs bürümüştü. Bunlar 
tnillet ve memlelı:etiıı acıklı hal 
~e Vaziyetine göz yumup ittiha~-

rciazı ahnacak ıntıkamın şekille
~i-~i kararlaştırırlarken, şehrin bir 

0!esinde kanlı bir facia oynanı
l'ordu. 

1 
~üyük ve küçük Bakkal köylü

h~rtrı teşkil ettikleri yirmi kişilik 
t ır çete, Vasil namında bir komi-
acı başlarında olduğu halde Bos
~ncıda, (BaşıbüyükJ ün gerisinde 
b~lunan sırtlar üzerindeydi. Aç 
l·ır kurt sürüsü gibi Kayışdağı sırt-
ctrından inmişler, fundalıklara sin-
1rıişlerdi. Vaktin gecikmesini, el ':t eteğin ortadan çekilmesini bek
hyorlardı. 

O zamanki "Mavri Mira,. lılar
dc.n Teoharis aduıda bir Giritli Bn
fldönükte Bakkal köylülerile, Sa
~andıra ve Maltepedc bir hiyanet 
1~§kilatı kurmağa memur cdilmiş
tı. Moda, Bostancı ve Maltepenin 
c Zarnanki rumlan, bu teşkilatın 
Çl"telerine, elbise, para ve erzak ve
~ire vermeyi ta:thhüt etmişlerJi. 
t Odada Aristidi isminde bir mek
l ~~ ınuallimi, Maltepede de Sofok
~· ı~rninde bi rkomisyoncu, bu teş
ci ılatı temsil ediyor ve mahallerin-

e l'Um zenginlerinden acıktan . ~ . 
Çıga muavenet ve para topluyor-

lardı. O sırada, Malt~pede otur
~aktıa ve halk arasında faizciliği 
't~ cimriliğiyle meşhur olan Za-
ır· 

18 adında Karamımlı bir sarraf, 
Soroklinin kendisinden istedibi 
1rı· .. 

ilttarı çok buluyur ve tabii ver-
~ek istemiyor. Teşkil.it mümer..si
b. tarafından tazyik ettirileceğini 

lSseden bu var yemez adam, ya
:~lan bu gizli işleri Osmanlı hu
h~ınetine haber vereceğinden ba
) ısıe ötede beride boşboğazlık edi-

or. Bunu haber alan Sofokliyi 
~·harn bastırıyor. Gizli bir Türk 
:etest tarafınd;m takip edildiği 
g~tı.nına düşüyor. O sıralarda bir 
r~? Bostancı istasyonunda, Zafi-
ısırı. h . . t· t· t . ancıye nezare ı umuru ı-

l lll'ıye umum müdürü Erşet beyt gizli gizli görüştüğünü görüyor. 
ena halde de şiipheleniyor. 

n :E:rşeı beyin, binbaşı Nidai bey 
l a~•nda bir biraderi olduğunu ve 
tı Ynı hanede birlikte oturduk lan· 
._, 1 Öi'renince şüphesi kuvvetleni
~ or. Vehmi artıyor ve nihayet o 
t ır~da meydana ,getirilen Vasil çe
~1Yle köşküne bir baskın yaptır
\: 

1
k, Er§et ve Nidal beyleri dağa 

& dırtınak karanm veriyor. Ce-

tebaşı Vasi!, bir J:aç günler k<işkü 
ve Erşet beyle biraderini gözlü -
yor. Nihayet baskın gecesi de ta
yin ediliyor. 

Ve işte yapacakları kahbece ta
anuza da hazırlanmışlar, sillihlan
m1şlardı. Gece yarısına yakın, bu 
kanlı teşebbüsten tabii haberi ol
rrııyan ve her vakitki gibi huzur 
Vl' emniyetle yatağında uyuyan 
Erşet beyin köşkünü dört yanın
d&n sarmışlardı. 

Ç etebaşı Vasil imha hareke
tine, köşku bekliyen iki sa

dık köpeğe zehirli et atmakla baş
lamak istemişti. Fakat, hayvan 
olmalarına rağmen, efendisine ve 
ekmek yediği kapısına sadakatle 
bağlı bulunan bu köpekler, lisanı 
hal ve hareketleriyle, bu nankör
lere güzel bir ders vermişlerdi. A
tılan et parçalarını koklamağa bi
le tenezzül etmemişler, tehlike 
sezinledikleri bu vakitsiz ziyaret
çilere saldırmışlardı, havlamıılar
dı. Atılan kurşunlarla vücutlan 
delindiği halde vazifelerini bırak
mamışlar ve köşkün kapısında u
luya uluya ölmüşlerdi. Fakat yak
laşan tehlikeyi de efendilerine ha
ber vermişlerdi. 

Köpeklerin acı feryatlan, köpek
lere atılan silaJıların sesleriyle u
yıman Erşet ve Nidai beyler, uğ
radıkları taarruz karşısında hiç 
te şaşırmamışlardı. 

Türke yakışan bir atılganlık ve 
soğukkanlılıkla silahlarını kap
mışlar, balkonla.-ı tutmuşlardı. 

Patlıyan yirmi bir tüfeğe karşı 

.iki cep tabancasiyle mümkün olan 
müdafaa)? yapmaktan kaçınma

mıjlardı. Ne yaZik ki, o esnada 
karanlıktan istifadeyle kn§ke yak
laşan bir kaç nankör de baltalar
l:ı kırdıkları kapılardan köşkün 

içine dalmışlar, kuduz köpekler 
gibi rastladıklarını dalamağa baş
J&.mışlardı. 

İki kahraman kardeş, kö~kün 
içine intikal eden bu müsademe
&in son safhasında da Türklüğü 

cidden şereflendirecek bir mertlik 
göstermişlerdi. Sal.~ıncı kuduruk
lann karşısına da eli.erindeki mü
tevazı ve küçük ı;aptaki silahlari
le dikilmekten çekinmemişlerdi. 

Kadınlan koyduklan odanın lta
pısında Türklük namus ve şerefi
nin birer çelik timsali gibi dur
muşlar, vuruşmuşlardı. Kadınların 

etrafı çınlatan acı feryatlanna, 
patlıyan silahların boğuk takırdı

!arına rağmen, hiç bir taraftan 
muavenet görmiyen zavallı kar
deşler, nihayet yere serilmişlerdi. 
Erşet bey başına inen bir balia 
darbesiyle, Nidai bey de başına 
isabet eden üç merminin tesiriyle 
ölmüşler, fakat gereİ ve namusla
rını alçaklara çiğnetmemişlerdi. 

Müsademenin baçlangıcında bir 
fırsat bulup Bostancı zabıtasına 

koşan ahçı Bolulu lbrahim oğlu 
Mustafanın gayreti ve mıntaka po
lis komiser muavininin himmetiy
le, ihtiyat zabit namzetleri taliJn
glhmdan çıkanlan bir kuvvet te 
o sırada köşkü sarmış ve ateşe baş
lamış bulunuyordu. Ansızın sanl
dıklannı anlıyan nankörler, artık 
köşkün kadınlarına saldırmaktan, 

eşyasını yağma etmekten vaz geç
mişler, can kaygıMna düşmüşler
di. Sinsi sinsi bir tarata çekilmiş
ler, ateşin hafiflemesini beklemiş
ierdi ve bulduklan açık bir yer -
den kahbeler gibi birer birer sı
vışıp gitmişlerdi. 

• •• 

D amat Ferit, yine tatlı bir ha
raret ne§l'eden şöminenin 

karşısında, kürküne bürünmüş, 

koltuğuna büzülmüştü. Tıpkı bir 
hain çetesi reisi gibi, akşam ver
dikleri hainane kararları zihnin
den geçiriyor ve karşısında sabah 
gazetelerini yüksek sesle okuyan 
Jhsan beyi dinliyor gibi görünü
yordu. Bir aralık silkinerek doğ
rulmuş ve: 

- Kuzum thsancığım, demlftl. 

Bugün Sait Mollaya gitmeyi ih
mal etme sakın. Kendisine t~klü 
ettiğim adliye müsteşarlığını şim
dilik kabul etmesini ve ileride ne
zarete de tayininin mukarrer bu
hmduğunu söyleyiver. Bu kibar 
yobazın berikilere baş vurup hün
kar üzerinde bi.r tesir yaptırma
sına meydan vermiyelim. Olmaz 
mı? .. 

İhsan bey elindeki gazeteye dal
mış, biraz da solmuş ve sararmış
tı. Titriyen elinden gazete yere 
düşmüş, yaşı boşalan ı;özleri Fe· 
ridin yüzüne dikilmişti. Ağlar gi
bi bir sesle: 

- Çok fena bir haber ekselans. 
Bizim hariciye nezareti ticaret 
umum müdürü Erşet beyle bira
derini vurmuşlar. 

Sözleri ağzından dökülil\·ermiş

ti. Ferit, gözlerini açarak yerin -
den sıçramıştı ve: 

- Erşet beyle biraderini mi 
vurmuşlar ,dediniz?. 

- Evet efendim. 
- Nerede vurmuşlar, okuyunuz 

rica ederim şunu? .• 
- Başıbüyükteki köşkünde. 
- Anladım. İttıhatçıların çe-

tesidir muhakkak bu haltı karış
tıran. Geçen gün bızim Zeki bey, 
o civarda Seliın namında bir itti
hatçının on beş yirmi ar\adaşiyle 
gezdiğini, kapiten Benetin yanın
da çalışan mösyö Mihailidisten i
şitmiş ve bana da söylemişti. İda
ıeyi ele alır almaz, ilk yapılacak 
iş bunları ezmek, ve bu gibi kan
lı teşebbüslere girişemiyecek bir 
hale getirmek olmalıdır r.1onşer .. 
Sen de hali _camlıcadnki kö~iin
desbi değil mi?.. Hiç dunnağa gel
mez azizim, Allah muhafa7.a bu
yursun. Başına böy!e bir kaza gel-
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80LDAN IAGA •YUKARDAN AŞAGI: 
ı - Kötü evAki. 
2 - Esarete dilşmilı e Familya. 
3 - Kalıt e Yabis. 
4 - Tren yolu e Bir nota e Kurum. 
5 - Bir zamir e Bir harf e Sız 

e sir çalgı. 
8 - Bir nota e Yeti:ımiı tohum e Bir 

harf. 
't - Bir maden e Sırlar. 
8 - Büyük e Bir zamir e Ostüne 

öteberi konur. 
9 - KIStü e Ufuklar. 

10 - Vapurda bulunur e Rabıt edatı. 

Kızdcahamam Yah 
Mektebi Lağvedildi 

• 

Kızılcahamam (TAN) - Buradaki 

1 
yatı mektetbi lağvedilmiş, yatılı tale-
be, masrafları mektep idaresinden 
verilerek memleketlerine, yatı eşya-
sı da Etimesut ilkm«?ktebine gönde
rilmiştir. Bu mektepte yalnız nehari 
talebe okuyacaktır. 

meden hemen İstanbula naklet. 
Malum ya, sen de onlann gozüne 
batanlardan biriydin ..• 

( l>cP&mı fJaf') 

1 
ın:;~ ........... ~ 

L O k M A N~~~~-·;'9'», • ~ • =" 

. ~=-=-=~~==~*--· -~t/;:N_;::: .. =~~:$.~ 

~~~~~~~~mt~i~~~\~~11~~ M E K 1M1 .ö···············G····· ··l!!J···,·,· TL ER • :-<··--~~C«·' 1 ::.·:-;::";.'°:=l. ~ : 
~.,-."O>: • 

HAVADAN GELEN MiKROPLAR •• 
Havadan hastalık bulaşacaifna 

daha mikroplar keşf edilmezden 
pek çok önce zamanlardanberi i
nanıt'tardı. Sıtma hastabtını bile 
batalthklardan kalkan mlyasmala· 
rm havaya kanşarak insanlara 
bulaşmasından ileri geldiğini id
dia ederlerdi. 

Pastör mikroplan keşfetmeie 
çahşırk._n havadaki mikroplarla 
pek çok me,gul oldul'undan eski 
zamanlardan kalan fikir mtkrop
lann keşfinden sonra pek daha zi
yade kuvvetlenmişti. Fakat şimdi 
havadan hastalık bulaşabilmesi 
fikri pek zayıf kalmıştır. 
Vikıl o büyük adamm yaphiit 

J(lbi mikroplan beslemeğe müsait 
bir şey, meseli et suyu - ilkin a· 
teş üzerinde tutularak bütün mik
roplan telef edildikten sonra - a
çık havaya karşı bırakılınca birkaç 
saat içinde yeniden sayısız dere
cede çok mikroplarla dolar. Ayni 
et suyu hiç hava almıyacak bir su
rette muhafaza edilince içine hk
bir vakit mikrop girmez. Şimdi 
pek küçük sayılan bu tecrtibe ha
vada pek çok mikrop bulunduiu
nu isbat eder. 

Bununla beraber, havanın mik
roplan o kadar da korkunç şeyler 
değildir. Bir kere, mikroplann 
sayısı her yerde bir delildir. Yük
seklerde ve açık denizlerde pek 
az, hemen hi( gibi olduiu meş
hurdur. Bir evin damında bile pek 
az mikrop bulunur. Şehirlerde, 
kalabalık mahallelerde daha çok 
bulunur, fakat . biraz hava cereya
nı olunca mikroplardan hemen 
hiçbir şey kalmaz. 

Ayni yerde havadaki mikropla· 
rm sayısı mevıime göre deilşir: 
Şubattan temmuz ıonuna "kadar 
artar, afustos iptldaundan iklnci
kinun sonuna kadar uahr ... Bir 
gtin içinde bile deii'1r: En çok 
sabahın ve akşamm sekizinde, en 
az sabahın ve Jtkşamın ikisinde ... 

Sonra da, havadaki mlkroplann 
en çoiu, hemen hepsi, zararsız 
şeylerdir. Kendilerini beıliyecek 
olan her şeye musallat olurlar, 
fakat hutabk yapmdaan. Ge~ 

bir yerde salgın hastabklar çoğal· 
dıit vakit havadaki mlkroplann 
~ı da .ıtar. Bu bal, şüphesiz, 
tesadüf sayılamaz, fakat hastab
it havadaki mikroplann getlrdi
iine de inanılamaz. Havadaki 
mikroplar da, hastabk mikroplan 
da henüz iyice bilemediğimiz hal
lerden istifade ediyorlar demek
tir. 

VeremUlerin nefesinden kor
kanlar pek çoktur. Halbuki ve
remlinin öksilriltunden, söz SÖY· 
lemeıinden salya damlalan çıkıp 
ta yakında bulunan kimseye ka
dar gitmezse yalnız nefeıdnde 
mikrop olama. Verem hastanın ai
zından yere düşer, oradan havaya 
karışır, fakat kurumuş olarak ve 
pek nadir. O vakit te zararh bir 
tesiri olamaz. 
Hannın hastalrk nakletmesi 

yalnız ba111Da delil, ancak havaya 
kanşan tozlarla, damlacıklarla ve 
havada uçusan hayvancıklarla o
lur. En tehlikelisi hutalann ai
:nndan ve burnurıdan (ikan sayla 
damlacıklanclır: Öksilriirken, ak
smrken, söz söylerken. Bu damla
cıklar bir bu(uk metre uzaklıla 
kadar ıiderek mikroplan götürür
ler ve böyle ıslak havayı teneffüs 
edenlerin nefes cihazına l(irerler. 

Havadan gelebilecek hastalık 
mlk.roplanna karp vil~udümilziln 
tabii müdafaası (ok defa kifayet 
eder. Onun !(in hemen herkesin 
bumunda, bol'azmda ve apmda 
türlil türlü hastalık mikroplan 
bulundufu halde birçok kimseler 
hi(bir rahatsızlık hissetmeden on
lan vücutlannda ta,ırlar. 

Bir taraftan da sıcaklık, rilz.ıir 
ve Yaimur havad~ her türlü 
mikroplan telef eder. Onlardan 
daha kuvvetli olarak, kuruluk, 
ışık, hele l(Une$ln dofrudan doğ
ruya celen f11klan ... 

Mikrop almak bakımmdan, ha
vadan ziyade insanlardan ve ha
vada .rezen hayvancıklardan çe
kinmelidir. Hava, uırlardanberl 
kendisine isnat edilen kahahat
lerden •imdi hemen hemen tam 
benet kuamnqtır. 

......................................................... 
üç Günlük Hikaye 
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Bay Hasan: 
- Takriben y1rmi. Ahmet, l•iks 

kamaraların birindeydi. Vnpurun 
salonunun içind.? sıralanan kama
ralardan biri. Marmaristen kalk
mazdan iki gün evvel bir mektup 
gönderdi. Marmarisli bir kadınla 

beraber yolculuk edeceğini, para
ları küçük bir çelik kasaya koyaca
ğını yazıyordu. 

- Peki bu parayı çıkartmak i
çin ne vereceksinız~ 

- Peşin iki yüz ~m. çıkarınca 
beş yüz daha .. 
Barın bir 1<öşesin ie kırk dokuz. 

luk Yeni rakısını çak1ştırmakta o
lan Ateşoğlu !\fora:. Kaptan: 

- Yahu, a kardeşim. Azdır. Va
purun ne sularda olduğu belli de
fi.1. O para, vapuru arayıp bulmak 
işi için bile ~afi ücret degm diye 
atıldı. 

Bay Hasan: 
- Vapur kolay bulunur sanırım' 

' adi. 
Atetc?tlu: 
- r, sanmala kahnca kolay o

lur. Halamın sakalı olduğunu san
sam, halam amcam olur. O söyle
diğiniz sığın üzt"rinde yalnız be
nim bildiğim dört tane vapur leşi 
var. Hangisinin hangisi olduğu bu
lunacak evvela. 

Denizin dibi!lde Sarı çizmeli 
Mehmet A~a. dı} eı ek bir kadeh 
parlattı. 

tede m'!zeli~ portakalını so-ö yan ihtiyar dalgıç Yengeç 
dede ayağa kalkıp mefluç b:ıcakla
rile yan yan yüriıyerek geldi, mef
hiç kolunu kaldll'arak, çam yarma
sı gibi Kara Alinin omuzuna elini 
koydu. 

- Ben de vaxtile tıpla senin gi
bi genç ve dinç, kuvvetli ve dim
diktim. Bak şu ha!e ,Wdi. (Ha dal 
bre yengeç, sünger ve para çıkar 
bre yengeç) diye para çıkaracağız 
derken canıma okudular. Senin ya
şında .iken, dipte kolumun bacağı
mın karıncalanıp gidişrnesine ku
lak asmazdım. "A canım, soğuk 
algınlığı, kulunç filan falan 
derdim. " Bu kır beş kulaç 
ta oluyordu. Bir gün yirmi kulaca 
daldım. Yüze gelip dalgıç forma
SIDdan sıyrılınca.. Ne lıa~t. işte 
görüyorsun ys: O zaman bu za
man kolum bacağım tutmuyor! 

Diyordu ve gülüyordu. Heba ol
muş hayatına acıyordu. Gözlerinde 
bir yaı titredi. Fakat kendine acı
maktan utandı. 

- Gözüme sigara dumanı kaçtı. 
dedi. Hüznünü neşeyle örtmiye ça
lışarak-

- Ha JUntı da söyliyeyim, tu -
tukluğum yalnız yer yüzünaedir. 
Beni on beş yirmi kulaca indirin, 
gövdemin üzerine suların tazyikini 
bindirin. Bir de saatte dört be§ mil 
dip akıntısı verin .. Vallahi denizin 
tabanı üstünde kuş veya balon ke
sililirm, diye ilave ettL 

Fakat bu sözleri Katırcıoğlu 
Huanm dinlediği yoktu. O 

vereceli parayı düşünüyordu. "Ye
di yüz elli lira" dedi. "Hem de 
yüz lira etmiyen kolay bir iş jçin" 
diye ilave etti. 

Yengeç Dede: 
- Çok para delildir. Çünkü siz 

demincek söylediniz ya.. Evvela 
güverteden merdiven başına gele
cek. Merdiveni inecek, Dört beş 

kere sağa sola dönecek. Her done
metçe hava borusunun dirsek yap
ması. havanın kesilmesi ve dalgı
cın boğulması tehlikesi vardır. Bu 
iş sizin için bir yirmi bin lira mese
lesidir. Kara Ali içinse bir can me
selesidir." dedi. 

Hasan paraları vermiye razı ol
duktan sonra bir hava makinesi ve 
bir yelkenli ile sığa doğru denize 
açıldılar. 

• Yelkenli Bodrum limanının 

yeşil sularından, liman dışı 
zümrüt sulara, sonra zindan gibi 
derinliklerin koyu menekşesine 

geçti. Saatlerce yol alındıktan son
ra provada duran iki tayfa "işte 
sığ!,, diye bağırdılar. Denizin mas
mavi ovuı üzerinde yeşil bir nokta 
görünüyordu. Uzerine varıp demir 
attılar. Devasa bir sığdı. Sanki de
rin diplerin toprakhr1, üzerlerjne 
abanan Okyanusa kuşı isyan eı
mitlerdi de, yeşil karanlıklar ı

çinden irkile irkile, sudan dışarıya 
güneşe baş vermeğe savaşmışlardı. 
Dalgıçlar dipleri deniz aynalarile 
gozden geçirdiler. Sığın raf gibi bir 
çıkıntısının iızerinde koca bir ka
ra leke göründü. O karartı (Boz
kurt) vapuru idi. Dipteki · man
zarası pek hazindi. Direk ve baca
larının etrafında sürii sürü orfos
lar, vlahoslar, ve Zangri balıkları 

tembel tembel yüzüyorlardL 
Kara Ali hemen muşambadan 

dalgıç tulumunu geydi. Başına miğ· 
feri taktılar. Boğazdaki maden çen
bere vidaladılar. Hava verecek • 
lan makinenin tekerleğini dondür
miye başladılar. Elbisenin tulumu 
içeri dalan hava ile şişti. Kara Ali 

• bir saniye durakladı. Bu işte her 
zaman ölum ihtimali vardı. Ne var 
ki bu işe alışkanlığı dolayısile, ar
tık tehlikeyi istihfaf ediyordu. E
lile hava valvını açtı. Denize dal
dı. Miğferden hava kaçtıkça a
ğırlaşan gövdesi kolaylıkla dibe i
niyordu. Kara Aliden bulut oulut 
hava habbeleri uçuyordu. Bozkurt 
vapuru sanki dalgıca doğru yük
seliyordu. Vapura kondu. Dana 
giizliı renk renk balıklar ellerinin 
beyazlığını görünce, ellerine bu
runlarile tosluyorlardı. Ali onlara 
birer yumruk vuruyordu. Silriı sü
rü küçük balıklar, miğferin camı 
önünden geçiyorlardı. Bazdan bu
runlarını cama dayayarak ve ağız
la kulaklarını muntazaman kapa
yarak, Kara Aliye bakıyorlardı. E
ğer Ali acemi olsaydı, gözünün ö
nünde çakan ve dolanan, bu deniz 
ileminden başı dbncrdi. 

Salonun kapısının kapkara 
mağarasından koca bir akya 

balığı ağara ağara güneşe çıkıp, 

mavi bir gümüşüyle parladı. Fa
kat Ali uzaktan uzağ11 bir şeyin 
çat çat ettiğini duydu.Bu son sürat
le yanaşmakta olan hır köpek ba
lığının galsamalarını açıp ıtapar· 
ken, biribiri ardına vurulan şap
laklar gibi çıkardığı sesti. Köpek 
balığı yetişerek dalgıcın camının 
önünde durdu. Gözleri otomobil 
fenerleri kadar vardı. Kurşuni ve 
donuk bakışile, Ali He göz göze gel
di. Alinin içi iğrenti ile bulandL 

fDevamı r·ar) 
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Fener Stadında 
GalatasarayDünF eneri 

4 - 3 Yendi, Maçta 
10.000 Seyirci Bulundu 

(Başı 6 ncıda} 
ya kafi gelemiyordu. 
FENERİN İLK GOLÜ: Yedinci 

dakikada bir Fener hücumunda 
Ali Rxza faullü durduruldu. Esa
drn yirmi metre ka'.lar uzaktan 
çektiği frikike Galatasar.Jy kaleci
si mani olamadı. 

Galatasaraylılar bu gol üstüne 
daha dikkatli oynamağa başladı

lar. Paslaşmalarına biraz isabet 
geldi. Bu kadarı bile hllimiyetı 

almak için kafi görünJü. 

GALATASARAYIN lfL'KABE
LESİ: Yirmi dördüncü dakikada 
Galatasarayın soldan aç!!ğı hücu
mu Sarafirn düzgün ortaladı. Mer
kez muhacim Cemil canlı bir sıy
rılışla kaleci ile karşı kar§ıya gel
di. Tam Fener kalecisi topa atıla
cağı sırada şütünü ye-tiştirdi ve 
top kaleye girerken E'ener kaleci
sile karambollaşmış vaziyette ye
re yuvarlandılar. 

Galatasaraylılar bu golün ver
diği hız ve emniyet içinde hücum
larını biraz daha düzelttiler. Ta
kını hakimiyeti ekseriyetle kendi
lerinde idi. 

GALATASARAY'IN İKİNCİ 
GOLÜ: Otuz dokuzuncu dakidaka 
Galatasaray sağdan bir korner 
kazanmıştı. Tam kale ağzır.a çek
tiler. Cemil pek mükemmel bir 
kafa vuruşile ikinci golü kazan
dırdı. Bu golden sonra iki taraf bi
rer fırsat kaçırdrlar. Birinci dev
renin sonu geldiği vakit Galatasa
raylılar 2 - 1 galip vaziyette idi-

• ler. 

I kinci J evre 
Fikretin sakat Faruk karşıs1sna 

geçmesile kazanılan avantaj Fe
nerbahçeye sekiz dakika hakiki 
bir üstünlük verdi. 

Mütemadi soldan işleyen Fe
nerin her akını rahat rahat Gala
tasaray kalesine kadar iniyordu. 

-FENERİN İKİNCİ GOLÜ: Se
kizinci dakikada Fikret soldan in
dirdi. Ortaladı. Sağ iç yerinde Na
cinin tehlikeli vaziyette ile-rlediği
ni hesaplaması icap ettiği halde 
yersiz bir çıkış yapan Galatasaray 
kalecisi Nacinin ikinci go1ü daha 
rahat atmasına imkan bahşetmiş 
oldu. 

Galatasaraylılar behemehal ka
zanmak azmile gayretlerinin son 
haddini bir daha ortaya koydular. 
Hakimiyeti rakiplerile paylaşma
ğa muvaffak olduktan sonra hü
cumlara geçtiler. 

GALATASARAYIN ÜÇÜNCÜ 
GOLÜ: Yirminci dakikada Gala
tasarayın üç ortası Fener kalesine 
akmağa başladılar. Fazıl merkez 
muhacim Cemili kasdi bir hare
ketle çeldi. Hakem penaltı verdi. 
Boduri kalenin üst sağ köşesinden 
Galatasaraym üçüncü golünü attı. 

Bu sefer Fenerliler gayretlen
diler. Yine hakimiyeti aldılar. 

FENER'İN ÜÇÜNCÜ GOLÜ: 
Yirmi dokuzuncu dakikada yine 
Fikret soldan indirdi. Ortaladı. 
Basri aldı, Rebiiye geçirdi. Rebii 
ustaca sağ bir şütle üçüncü golü 
kazandı. 

DÖRDÜNCÜ GALATASA-
RAY GOLÜ: Otuz birinci dakika
da soldan açılan Galatasaray akı
nını Yaşar lüzumsuz bir şekilde, 

rakibini kucaklryarak durdurmak 
istedi. Fener aleyhine frikik ve
rildi. Sert çekilen frikiki Hüsa
mettin bloke etti, fakat elinden 
kaçırdı. Salfıhattin yetişip içeri 
attı. 

Calatasarayın galibiyetini temin 
eden bu golün karşılığını maçın 

sonuna kadar Fenerliler çıkara· 
madrlar. 

Oyun da böylece 4 - 3 Galatasa
ray lehine 1-..itti. 

Eşrel Şelik 

• 
Fener - Galatasaray maçından 

evvel ikinci küme maçla!"ında A
nadoluhisar - Galatagençlerle oy
nadı. Birinci devre 1 - 1 berabere 
bitti. İkinci devrede bir gol daha 

yapan Anadoluhisar, mnçı 2 - 1 
kazandı. 

Giiçlüspor Galip 

l3ursa, 21 (TAN l\[uhabirin
den) - Bugün yeni Atatürk ste
dında on bin kişiyi mütecaviz se
yirci önünde senenin en mı.ihirn 

liğ maçr yapıldı. MHinos ve Güç
lüspor takımları kar§ılaştrlar. Çok 
heyecanlı ve hakim bir oyundan 
sonra Güçlüspor takımı Merinc>s 
fabrikası takımını 1 - O sayı ile 
mağlup etti. Ayrıca Akınc;por takı
mı da Muradiyeyi 3 - O yendi.· 

lngiliz Takımı Bükre.+e 
Belgrad, 21 (A.A.) - Milli İn· 

giliz takımı gece Bükreşe hareket 
etmiştir. Bu münasebetle gazete
ler, İngiltere - Yugoslavya inti
kam maçının 1940 - 41 mevsimin
de yapılacağını yazmaktaJırlar. 

Boijaziçi Lisesi Yenildi 
19 Mayıs bayramı dolayısile Is

tanbula gelen Edirne lisesi futbol 
takımı, dün Kadıköy Fenerbahçe 
stadında Boğaziçi lisesile Jtarşılaş
tı ve bu maçı 6 - O gibi çok büyük 
bir farkla Edirneliler kaybetti. 
Takımlar sahaya şu kadrolarla 

çıktılar: 

Boğaziçi: Cihat - Bülent, Daha -
Enis, Osman, Necdet - Tes·t, Ni
yazi, Abdullah, Mustafa, Saıbri. 

Edirne lisesi: Ali - Tahsin, Na
zım • Hasan, Ekrem, Şakar - Ah
met, Nazım, Şemsi, Necmi, Bülent. 

Oyun başladı ve daha ilk daki
kadan Boğaziçi lisesi hakimiyeti 
altına girdi. 

15 inci dakikada sağdan bir hü
cumda sağ iç güzel bir orta yaptı, 
Niyazi sıkı bir şütle ilk golü kay
detti. 

25 inci dakikada sol açık ikinci 
defa olarak topu Edirne :isesi ka
lesine soktu. Devre 2 - O Boğaziçi 
lehine kapandı. 

lkinci devreye Boğaziçi çok can
lı başladı. Otuzuncu dakikada Ab
dullah üçüncü golü de kaydetti ve 
sırasile Niyazi dördüncü, beşinci, 
ve altıncı golleri de yaptı. Maç ta 
6 - O Boğfl.ziçi lisesi lehin~ kapandı. 

Deniz Harp 
Mektebinin. 
Eğlentisi 

Güzel Oldu 
Deniz Harp mektebi tarafın

dan tertip edilen yaz eğ!~ncesi, 
genç denizcilerimize dün F~ner -
bahçede çok zevkli bir gün yaşat
mıştır. İrfan muhitimize şeref ve
ren bu çok kıymetli müessesemi
zin kumandanı albay Ruhi Develi
oğlu, iyi bir programla hazırlanan 
bu eğlenceye talebe velilerini, mek 
tebin eski talebelerini, İstanbul -
daki diğer askeri mekteP:•erde va-

zifeli olan kara ve deniz su -
baylarından bazılarını davet ettiği 
için Fenerbahçede bir hayli kala
balik vardı. 

Bir tarafta deniz bandosu çalı
yor, bir tarafta hoparlörlü bir gra
mofon seçilmiş plaklarla ne~riyat 

yapıyordu. Deniz talelesi sa
at on bir buçukta filoya 
mensup yardrmcı gemilerden 

biriyle Heybeliden geldi. Diğer da
vetliler, Moda iskelesinden mek -
tebin rnotkörleri ile Fenerbahçeye 
nakledildiler. 

Sa~t tam on ikide amiral Şü

kür Okan, deniz kurmaylarından 

bazılarile ve umumi erkanıharbiye 
ikinci reisi Orgeneral Asım Gün -
düz ailesile birlikte sahaya gelin
ce muhtelif müsabakalar yapıldı. 

Herkesi neşelendiren ve tale
belerin atletik kabiliyetleri etra -
fında da takdir toplıyan bu müsa
bakalardan sonra sofraya geçildi. 
Mcf~tep ahç1Smın hariku~ade bir 
nefasette hazırladığı kuzulu pilav 
ile salata ve irmik helvasından bol 
bol yenildi. 

Üçe kadar devam eden bu zi
yafetten sonra gençler ve muallim 

Almanya İle 
Ticaretimiz 

lBaşı· ı inekle) 
bu memleketlerle yaptığı işlerde nor
mal iktısadi kaidelerin haricine çı

karak yepyeni usullerle çalışmıştır. 

Bu memleketlerden. aldığı mafları, 
beynelmilel piyasa fiyatından yüksek 
fiyatla nlıyor görünerek, rakiplerine 
buralarda yaşama imkanı bırakma
mxştır. 

* 1 ngilizlcrle yaptığ1m1z siyasi 
anlaşmadan sonra Almanlarla 

olan iktısadi münasebatımı.z tıe şekil 
alacaktır? Bu ittifak ve onu takip e
decek iktısadi anlaşma Almanya ile 
olan ticari münasebetimize halel ver
miyecek midir? 

Çünkü unutmamak Uız1md1r ki, 
Almanya bizim en iyi mü;?terimizdir. 
Mahsullerimizin çoğu oraya gider. 
Almanyaya sattığımız malın parası 

dörtte üç köylünün eline geçer. Faz
la olarak Almanya ile olan iktısadi 
münasebetimiz, genişliği dolayısile, 

ticaret müvazenemi-zde büyük rol oy
nar. Binaenaleyh Almanlarla olnn ti
cari mi.inasebatımızın bozulması, Al
manya icin olduğu kadnr, bizim için 
de zararlıdır. 

Bizce bu endişelere mahal yoktur. 
Sulh zamanında devletler arasın· 

daki iktısadi münasebetler, müsavi 
şartlar ve normal kairleler dahilinde 
cereyan ettiği müddetçe, siyasi anlaş
mamazhktan pek az müteessir olur. 

Bunu misallerile görüyoruz. Ital
ya, Habeşistanı işgal ettiğı zaman 
demokrasiler, bilhassa İngiltere bu
nun önüne geçmek istemiş, fakat Mil
letler Cemiyeti tarafından Italyaya • 
karşı zecri tedbir tatbikine karar 
verilinciye kadar, İngiltere ile Italya 
arasındaki iktısadi mi.inasebetler bo
zulmamıştır. 

Alrnanyanın en büyiik düşmanı 
guya Sovyet Rusyadır. Fakat Alman-

Sovyet ticaret muahedesi her sene
tazelenir, ve Alman millet.inin yiye

bildiği yağın çoğu Sovyet Rusyadan 

gelir. 

Bu gün Almanya ile Ingiltere bi
rlblrln l<lifŞı ce he aımıpxı auşman 
vaziyetinde oldukları halde, bu iki 
memleket arasındaki ticari münase
betler devam eder, hntta Ingiltere 
Almanyaya, harp sanayiinde kull:ı
nabileceği ham madde olarak, me-m
lekette mevcut hurda demirleri sat
mıya muhalefet etmez. 

Hulasa siyasi ihtilaflar, iktısacli 

münasebetler üzerinde ancak bir 
harp zamanında veya siyasi hir taz
yik icrası matlup olduğu zaman mü
essir olur. Onun haricinde normal 
ticari mi.inasebetlerin devamında iki 
taraf ta menfaattardır. Bahusus yu
karda izah ettiğimiz üzere Almanya
nın Türkiye mahsullerine şiddetle ih
tiyacı vardır. Bu mallan d')ğm

dan doğruya bizden almak :stemese 
bile, bilvasıta almağa mecbur olur. 
Amerika ile ticari muahcdenin uzun 
müddet imzalanmaması yüzünden pi
yasamızdan tütün alamıyan Ameri
kalılar ihtiyaçlarını Almanyanın biz
den alıp onlara sattığı tütünlerle te
min etmişlerdir. 
Şu halde Almanya ile olan iktısa

di münasebetlerimizin devamına bir 
mani yoktur. Yalmz, Ingilizlerle ya
pacağımız iktısadi anlaşmadan sonra 
Almanlarla olan iktısadi münasebet
lerimizi normal şartlara ve b~ynel
milel iktısat kaidelerine uygun şekle 
sokmak mecburiyeti hasıl olacaktır. 
Aradaki münasebet, metropoll~ müs
temleke iktısadi münasebet şeklin

den çıkarak, müsavi şartlar i~inde ce
reyan edecektir. Bunda da biziın fay
damız var, zararımız yoktur. 

--o.--

lijrenç Bir Tecavüz 
İzmir, (TAN) - Bergamada iğ

renç bir tecavüz vak'ası olmuş, Çi
çekçi Mehmedin kızı beş yaşında Sa
finaz, 16 yaşında Süleymanoğlu Os
man isminde biri tarafından kirle -
tilmiştir. Çocuk ağır hastadır. Os -
man yakalanmıştır. 

leri arasında muhtelif spor müsa
bakaları yapıldı. Bilhassa Cimka
nalar neşeyi bir kat daha alevlen
dirdi. Müsabakaların galiplerine 
münasip hediyeler dağıtddı. Bir 
müddet te Fenerbahçe pistinde 
dansedildi. Sonra davetliler. ken
dilerine iyi ve nezih birkaç saat 
yaşatan mektep kumandanlığına 

birer birer memnuniyetlerini bil-, 
direrek dağıldılar. 

Uç Devlet Arasında 
Bir Karşı1ıkJı Yardım 

Formülü öne Sürülüyor 
(Ba..~ı, 1 incide) 

bu tekliflerin maddeleri bildiril 
memiştir. 

Dün akşamki görüşmeler haricin
de, bazı mahfillerde Ingiltere, Fran
sa ve Sovyetler birliği arasında bir 
karşılıklı yardım formülü ileri sürül
mektedir. Bu fikre gör<?, bu üç mem
leketten biri, Alınanyanın şarkında 
hemhudut devletlerden birine karşı 
vukua gelecek bir tecavüz takdirin
de yardıma koşmak mecburiyetinde 
kalırsa diğer ikisi de yardıma gele
cektir. 

Bonnet'nin nutku 
Muharipler birliği kongresinde 

Bonnet, bugün büyük bir siyasi nu
tuk söyliyerek demiştir ki: 

"Fransa, bugiin, harbe karşl, 

1914 senesin dekinden daha az nef. 
retle mi.itehassls değildir. Fakat, 
Fransa, bugiin de, lüzumu takdi· 
rinde, 1914 tekinden d;ıha cesaret 
ve azim sarfedecek ve oğullarm

dan daha az fedakarlık bulacak 
değildir, 1914 de olduğu gibi, bu
gün istediğimiz, milli :ıeref dahi
linde sulhtür." 
Bonnet, bundan sonra, kollektif 

emniyet bahsinde Ümitlerin nasıl kı
rılmış olduğunu anlatmış ve Fransa
nın bunun üzerine başka türlü yar
dım ve iş birliği tecrübelerine koyul
duğunu hatırlatarak demiştir ki: 
"- Fransanın kendisi gibi şeref ve 

emniyet hislerine bağlı dostıan olan 
Avrupa milletleri ile rabıtaları, git
tikçe daha sıkı ve daha lmvveli bir 
hale gelmiştir. 

Fransanın daimi sulh azmi sarsıl
mış değildir. Fransa, hic:bir milleti 
çember altına almak istemiyor. rran
sa hiçbir millete düşman a·P.ğildir. 

Fransa herkesle, her türlü gizli ni
yetlerden ari iş birliği arzusundadır. 

Gripe K nr-ıı Bir 

Serom Bulundu 
Moskovadaki Sovyetler Birliği tec

rübevi tababet enstitüsü Virüsler şu
besi şefi Profesör A. Smorodintzev, 
gripe karşı seram bulmuştur. 

Bu antigrip serom, uzun müddet, 
derisinin altına epidemik grip mik
robu enjeksiyonları yapılan atlardan 
alınmaktadır. Bu seramda toplamın 
muazzam miktardaki tahaffuz mad
deleri, grip virüsünü iş göremez bir 
hale sokmaktadır. 

Bu serom evvela hayvanlar üze -
rinde, bilahare de, bizzat k~ndi is· 
teklerile, enstitüde çalışan ilim a
damları ve yüksek tıp mekjebi tale· 
besi üzerinde kullanılmış ve tecrüöe 
edilmiştir. Bu seram, hususi bir alet 
vasıtasile, gayet ince toz halinde a
ğızdan ve burundan Ç<!kmek suretile 
istimal olunmaktadır. 

Bu senenin şubat ayı iı;inde, fena 
havalar, kuvvetli bir grip salgınına 
sebebiyet vermişti. Profesör Smoro
dintzev, bu esnada, seromunu geniş 
mikyasta kullanabilmiştir. Netice çok 
iyi çıkmış ve bu seromu koklıyanlar 
arasında grip, koklamıyanlara nis -
betle, on defa daha az tahrip yapmış
tır. Koklam1yanlarda on grip vakası
na mukabil koklıyanlard:ı ancak bir 
vaka koydolunmuştur. 

Profesör, grip ill! mücadele sahasın 
daki tecrübelerine devam etmektedir. 

Bahkesir ve Bilecik 
Sıhhat Müdürlükleri 

Bilecik (TAN) - Sıhhiye müdü
rümüz Saffet Öney, Balıkesir sıhhi
ye müdi.irü olmuş ve oraya gitmiştir. 
Burdur sıhhiye müdürü Şükrü bu
raya tayin edilmiş ve gelmiştir. 

Binbirdirek Tamir Edilecek 
Maarif Vekaleti, son zamanlarda 

yıkılmak tehlikesi gösterdiğinden do
layı seyyahlar tarafından ziyaret e
dilmesine müsaade edilmiyen Binbfr. 
direği esaslı surette tamir ettirmiye 
karar vermiştir. Vekaletin bu seneki 
bütçesine bu iş için icap eden tahsi
sat konulmuştur. Bu karar üzerine 
Vekalete bağlı eski eserleri koruma 
kurumu, Binbirdireği maruf mimar
lara tetki kettirmiş ve keşifnamesini 
hazırlamıştır. Bu tarihi eser tamir e
dilirken tarihi kıymetlerinin bozul
mamasına dikkat edilecektir. 

Fransa, bütün Avrupa meseleleri
nin sulh içinde halledilebileceğine 

kanidir. Fakat Fransannı ıcatiyen ar
zu etmediği bir şey varsa, o da, bütün 
milletlerde gittikçe daha fazla ola
rak yarın işin endişeler doğuran ce
bir ve kuvvet darbelerinin durma -
dan biribirini takip etmesidir. Ka
bul etmiyeceğirniz bir şey varsa o da 
tecavüz ve cebir ve şiddet;n adalet 
ve aklıselim üzerine ?:aferitlir." 

Komünist partisinin karan 
Fransız komünist partisinin mer

kezi komitesinin dün ittifakla kabul 
ettiği Fransız milletine beyanname 
projesinde, parti, Sovyetler birliği i
le iş birliği halinde sıkı bir emniyet 
politikası takip olunmasını, Ingiltere 
ile ittifakın sıklaştırılmasını, bu it
tifakın mutlak karşılık esasları dahi
linde Sovyetler Birliğil'le de teşmil 

olunmasını ve Fransız halkının bü
yük ekseriyeti üzerine dayanıın milli 
bir hükumet kurulmasını istemekte
dir. 

Amerika gazetelerine göre 
Nevyork, 21 (A.A.) - Chamberla

in'in Avam Kamarasında sulh cephe
si hakkında vaki beyanatı hakkında 
mütaılealar serdeden Nevyork Times 
gazetesi, Amerikanın müttefiklerinin 
bu cepneye sıkı bir surette bağlı ol
duğunu yazmakta ve bu müttefikle
rin Amerikayı bütün vesaitini, teca
vüze veya tehdide maruz kalabilecek 
milletlerin emrine amarlP. kılmak ta
ahhüdüne sokmakta olduğunu ilave 
eylemektedir. 

Bu bapta kati olarak yapılan be
yanat, harbe başlamak kabiliyetinde 
olan mil1etlerin böyle bir kararın 

muhtemel muhataralarına silrüklen
memelcri için yeni bir sebep olacak
tır. 

Mihver 
Faaliyetle 

{Ba.§ı, 1 incide) 
Von Ribbentrop ta hazır olduğu hal
de uzun müddet görüşmüştür. 
Galenko - Markoviç mülakatı 

Bükreş, 21 (A.A. - Rador ajan
sı bildiriyor: 

B. Gafenko dün akşam Turnuse
verine hareket etmiştir. B. Gafenko, 
burada, Yugoslavya hariciye nazırı 

B . Markoviç ile görüşecektir. B. 
Markoviç Tuna yolu ile Belgraddan 
Turnuseverine gelmektedir. İki ha
rıcıye nazırının bu görüşmeleri, 

dostane haberleşme mahiyetini haiz 
bulunacaktır 

Alman gazetelerine göre 
Kont Cianonun muvasalatı miina

sebetile gazeteler, yeniden Alınan -

!talya dostluğu ve mihverin yenil

mez olan kuvvetini methüsena etmek 

te, Duçe ile Führerin istihkamlara 

yapmış oldukları ziyaretler esnasın

daki hususata işaret ederek şöyle de
mektedirler: 

"Italyan ve Alman orduları mev

cutları ve teknikleri dol~yısile, ~yni 
fikri taşıyan ve sıkı bir temas halin 

de çalışan generallerin kumandası 

altında bulunmaları itibarile dünya

nın en büyük kuvvetidir." 

Lokal an Zeiger, diyor ki: 

"Pazartesi ittiiakt, A vrupada top

lanmış harp tehlikelerme karşı bir 
barikat olan Roma - Berlin mihveri

nin son cıva tasını yerleştirecektir." 
Berliner Boerson Zeitung, demok

rasileri Italyan - Alman zırhına hü· 
cum etmek istiyen arılara benzeti
yor. 

Ka'rabük istasyonu 
Büyültülüyor 

Safranbolu (TAN) - Karabük is
tasyonunun tevsiine başlanılmış. et
rafındaki bir kısım arazi istimlak o
lunmuştur. İstasyonda mevcut beş 
makas kırk yediye çıkarılacaktır, 

Bunun için çalışmalar başlamış . bir 
lokomotif çevirme aleti şimdiden 

ikmal edilmiştir. 
Bir tamirhane ile kırk memur ·ıe 

işçi evinin inşasına yakında başlanı
lacaktır. 

22. 5 - 939 

Yeni Bütçe 
Müzakeresi 
Başlıyor 

( fiaşıaraf. ı incidl!) 
çenin esasları izah ediiirken denili· 
yor ki: 

"937 malı yılı tahsilatı tahmine na· 
zaran 30.000.000 u mütecaviz bir faz· 
lalık arzeylemesine mukabil ~3:3 ma· 
Iı yılı tahsilatının tahmine nazaran 
7.000.000 kadar bir fazlcılık arzedece· 
ği anlaşılmakta ise de 93ö mali yıll 
için muhtelif vergilerden mükellefler 
lehine hesaben 10.000.000lira tutacak 
bir tenzilat yapılmış olması varidat 
artışında bir gerileme mevcut olma· 
dığını gösterdiği gibi 937 tahsiltıtın· 
daki fazlalık vergi kalemlerinin her 
birisinde müşahade edildiği halde bil 
sene milli emlak satış bedeli damga 
resmi, muhtelif maddeler istihlak ver 
gileri gibi bazılarında tahmine naza
ran noksanlık görülmesi milli emlak 
satış bedellerinin taksite bağlanmış 

olmasından, damga resmi ve bazı 
maddeler istihlak vergilerinde sene 
içinde bazı indirmeler yapılmış bı.ı· 

lunması gibi hususi amillerin tesiri 
altında vuku bulmuş olup bilakis ka· 
zanç ve istihlak vergileri ve inhisar· 
Jar hasılatı gibi mühim irat memba· 
]arının artmış olması da bunu teyit 
eden bir mahiyet arzetmektedir. 

Umumi kalkınma hareketi 
Yukarda işaret eylediğimiz ve ay• 

nca varidat kısmındaki izahatımızda 
da temas edeceğimiz üzere nisan a· 
yındaki tahsilatım1zda müşahade e-
dilen tenakus gümrük resmi ile 1:-ıl 
resme müteferri varidat \calemlcrin· 
de görülmekte olup bu tenakusun bil 
ay içinde hadis olan beynelmilel si· 
yasi buhrandan ileri geldit:,ri. ve btl 
halin ise normal ve umumi vaziye· 
timizle alakası olmıyacağı tabii bU· 

lunmaktadır. 
Binaenaleyh memleketiınizd<? baŞ· 

lıyan sanayileşme ve umumi kalkıJ'l" 
ma hareketlerinin neticesi olarak mil 
!etimizin iştira ve tediye kabiliyet· 
lerinin artmakta ve bu halın devafll 
eylemekte bulunduğunu ifade edebi· 
lir. 

Döviz vaziyeti ayrı bir tetkik me"" 
zuumuz oldu. Tetkiklerimizin netice• 
lerini tam olarak Umumi heyetiniıe 
arzetmiş olmak için bu hususta da btı 
lasa olarak şunu ifade etmeliyiz. 

Döviz vaziyeti ihracata m.ütealli1' 
satışlarımızın hararetli olduğu devit· 
lerde salah kesbetmiş olmasına rntı· 
kabil içinde bulunduğll;muz bu :n:v· 
simlerde vaziyet daralmaktadır. "e
rilen izahata göre bu vaziyetin taıı· 
zim ve ıslahı için hükiimetç.? alırı • 
ması derpiş edilen tedbirlerin bir ıall 
evvel mevkii tatbika konulmasını te
menniye şayan görmekteyiz." 

Alman· Leh 
Hududunda 
Bir Hadise 

(Baş taraf? 1 inr.ide) 
kalmıştır. Memurlar mütecavizlerdetl 
birini öldürmüşlerdir. 

Polonya makamlarının yaptıklB~1 

tahkikat Kalthof tecavüz hadiseS1
' 

nin tahrikçi mahiyeti üzerinde bW 
bir şüphe bırakmamaktadır. BilbaS' 
sa şurası şayanı kayıttır ki PolonY~~ 
umumi: komiserin otomobiline }li.1' 

cum edenler, hadise mahalline dolt' 
rudan doğruya Raylı arazisi dahili1'' 
de kain Periemburg mevkiindefl 
gelmi§lerdir. 

Alman ajansına göre 
1 

. bil 
Diğer taraftan A man aJanst, 

hadisenin civar mıntakada infial 11' 

yandırdığı, halkın birçok mahalle' 
lerde ve bilhassa Pielkoda birçok te
zahürler tertip ettiğini, Danzi~·d~ 
tam bir sükunun hüküm sürdüğL111 

bildirmektedir. < 
Danzig, 21 (A.A.) - İ1ustro''9ft· 

Kuryer, Codzienny ve Kurjer f38 ; 
yeki ismindeki Leh gazetelerinin btıı 
ay müddetle ve Gazet:ı Gdanskıt1111 

i 
üç ay müddetle Danzigc girrneıet 
menedilmiştir. 

Bozdoğanda intihabat c3 
Aydın (TAN) - Devlet ŞıirnsıJ1 t 

yenilenmesine karar verilen Yoı~:. 
belediye meclisi intihaba tına b3.ş ;0 
nılmış, C. H. Partisi namzetleri ıl9 
olunmuştur. 
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NAKLiYE iŞi MÜNAKASASI OSMANLI BANKASI 

SÜMER BANK 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikaları Müdürlüğünden : 

Ereğli (Karadeniz) Malmüdürlüğünce Satışa çıkarılarak Bankamıza 

ihalesi yapılan takriben 420 ton Man2anez cevherinin halen bulundu· 

ğu Karadeniz Ereğli'sinin akçe Kilise köyünden Filyos'a nakli ve Va

gona tahmili işi bir müteahhide ihale edilecektir. İhale 2 Haziran 1939 

Cuma günü saat 14 te Karabükte kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talip olanların, tekliflerini 2 Haziran 1939 günü saat 12 'fi! kadar 

Fabrikalarımız Müdürlüğüne 400 liralık muvakkat teminat akçesiyle 

birlikte teslim etmeleri ilan olunur. 

Banka bu i~ı dilediği talibe ihale etmek hakkını muhafaza eder. 

------------~ l~tanbul · Belediyesi ııa_.,ıarı . 
İstanbul Belediyesi, §ehrin muhtelif mıntakalarıncla , her biri günde 

on beş bin kilo ekmek çıkarabilecek kudrette asri fırınlar kurmağa ka
r ar verilmiştir. Bu işle alakadar müesseseler.in tekliflerini en geç 20/ 
Hnziran 1939 akşamına kadar Belediye Iktısat işleri Müdürlüğüne tev-
di eylemeleri ilan olunur. (35:.!7) {B) 

: Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilarilar·ı 
Muhammen bedeli 34.000 lira olan Nohap lokomotifleri yedek aksa

mı 30 - 6 - 1939 Cuma günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 170 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (3378} 

_..izMiR PAMUK MENSUCATr. 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

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

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

4 No. Tip Atlı 85 S. En ~6 Metrelik 715 Krş 

4 " " " 7 5 .. ,: " " 645 " 
5 ,, " Değinnenli 90 ,, " ,, " 810 • 
5 ,, 
8 .. 

8 " 
9 " 
9 " 

11 ,, 
ll ,, 

.. •• 35 .. " .. " 770 " 
,, Geyikli 85 ., ,, ,, ., 765 ,, 

" " 75 .. " " .. 695 " 
,, Tayyareli 85 ,, ,, " ,, 695 " 

" " 75 " " tt " 630 .. 
,, Köpekli 85 ,, ,, ,, ,, 670 " 

,, Leylekli Astar 90 ,, ,, ,, ,, 630 " 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka· 
ndaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj 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 hanında 12 numara· 
dadır. LE& 2 &El 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve aja111 adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ctşağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 
" • 500 • z.ooo ,. 
4 .. zso ,. ı.ooo ,. 

40 " 100 ,. 4,000 .. 
ıoo .. ı;n ,. 5,ooo • 
120 • 40 " 4,800 • 
160 " 20 ,, 3,200 ,. 

DIKKAT: HesAplanndaki paralar bir sene ıçınde 50 liradan aşağı 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faılasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 EyUU, 1 Birincikinun, 1 M:ırt ve 1 Haziran 
İaPihl<-rindc çekilecektir. 

ı .................... 111111! ......... .. 
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TORK ANONiM ŞiRKETi 

T~SiS TARiHI 1863 

Sl4fıileri ııe Türkive Cümhuripeti ile münakil mulca11l'!enamesi 
2292 Numdralı 10/6/ 1933 l4rihli kanunla ldsdi'k edilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Re5ml Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çesl: 

10.000.000 inslllz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

Türkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'dt 
LONDRA ve MANÇESTER'dt 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FILISTJN 
H MAVERAVI ERDÜN~e 

~m 
~J 
m (lif Merkez ve Şubeleri 

~ YUGOSLAVYA. RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE, LÜBNAN 
3i1i ve HATAV'da 

~
g~ filyalleri ve bütün Dünyada Ac:enta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
~l Tıcari krediler ve vesaildi krediler küşadı. 
~Xi Türkıye ve Ecnebi memleketler üzerine keside sencdaı iskontosu. 
(f.ffi Borsa emirlerı. 
g~ Esham ve ıahvilal. altın ve emtaa üzerine avans. 1 Senedaı tahsılatı ve saire. 

a'ifi En yüksek emniyet şarıtarını haiz kiralık m Kasalar Servisi vardır. 

1 Piyasanın en mtısait şartlarite (kumbara la veva .. 
~. kumbarasız) tasarruf hesapları açıhr. 

a~~-~~~~~~ -

Koc~eli Vilayetinden : 
Vilayet Nnf.msma ait olup istimal edilmiyecek bir halde bulunan Ada

pazannın Kargalı civarında fiat markalı bir adet silindirle sakarya ve 
İzmit garajlarında iki adet praga marka silinôir makinesi ve bir konka
sör hurda demir halinde kilo ile satılığa çıkarılmıştır. İhale Mayısın 
29 uncu Pazartesi günü saat on beşte vilayet makamında açık artt1rma 
suretiyle yapılacaktır. Muvakkat teminat (150) liradır. İsteklilerin o 

. gün zikredilen saate kadar bu miktar muvakkat teminat mektubu veya 
banka makbuzu ve Ticaret Odası kayıt vesikası ile vilayet makamına 
şartnamesini görmek ıstıvenlerin de vilivet nafıa müdürlüj!üne müra-i caatları. (3323) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
Muliabere ve Münakale Vekaleti lstanbul Elektril< 

ı,ıeri Umum Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli •'3995,, Uç bin dokuz yüz doksan beş lira olan 12 

kalem muhtelü eb'atta çam direk, kalas ve iskele sırığı 2/Vl/039 Cu
ma günü saat 15 de açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltm Metro handa 5 inci katta toplanan komisyonda yapılacak
tır. Bu işe aid şartnameler, Metro handa 7 inci katta Levazım .Müdür
lüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İsteklilerin "299,63,, iki yüz doksan dokuz lira altmtş üç kuruşluk 
muvakkat teminat ve kanuni vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatlan ilan olunur. (3388) 

11 

Vapurların Haftahk Hareket Tarjfesi 
2: Mayıstan 29 Mayısa Kadar Muhtelif Hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, İ<alkı§ gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırına hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

Salı 12 de (Tan), Perşembe 12 de (Karade
niz), Pazar 16 da (Ankara). Galata rıhtımın-
dan. 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ul
gen). Sirkeci Rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da {Uğur) 

Tophane rıhtımından. 
- Pazartesiden maada her gün 6.45 de ve Pa

zartesi günü saat 13 de (Trak) sistemi va-
purlardan biri, aynca Cumartesi 13.30 da 
ve Pazar 20 de (Sus). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 'Sus), 
ayrıca Çarşamba 20 de (Ülgen), Cumartesi 
20 de (Antalya). 
Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nh
tımmdan. 

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

iz.mir Sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege} Galata rıhtımından. 
Mersin hattına Salı 10 da lKonya), Cuma 10 da (Dumlupı

nar). Sirkeci rıhtımından. 

NOT: Vapur seıerleri hakkında her türlü malumat aşağıda tele
fon numaları yazılı acentelerimizden öğrenilir. 
Karaköy Acenteliği Karaköy, Köprll ba~ Tel: 4236% 
Galata Acenteliği Galata, Deniz ticareti 

Müd. binası altında Tel: 40133 

1 Sirkeci Acenteliği - Sirkeci Yolcu salonu Tel: 22740 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 dan 13 P 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Dl 
.,anyolu No. 104. 

Şarapları 

Sıhhat ve Neıe 

Kaynağıdır 

~~~------' SEBORtN-
Yüzdeki her nev'i sivilceler ile 
baştaki kepek, kaşıntıyı kat'i
yen geçirir. Saç dökülmesine 

mani olur. Eczanelerde bulunur. 
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Pirinç 

Mercimek 

Bezelye 

Yulaf 

Pirinç Ni§astası 

Kor:nflör. 

(Mısır Hülasası > 
Bakla 

Fasulya 

Nohut 

Arpa ve sair 

Hububat Unları 
Bu mükemmel ve eıSıı 

ihtiyacımızın hakiki 

Tarihi teaiai: 1915 M. Nuri 

Yatak, yemek ve çalıtma 
odalariyle aalon takımları 

velhud hemevi mobilyalar; 
BAKER (eski HAYDEN) 
mağazalarında tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müaait ıartlarla sa
tılmaktadır. 

r• Dr. HORHORUNI -
Hastalarını akşama kadar Sirke

ci Viyana Oteli yanındak.J muayene· 
hıın~lnr'le tedavi eder. .V. 

Telefon: 24131 

J 

müstahzarat 

kar§ılığidir. 

ÇAPA 

tabii 

TAN 

, D A V E T -----. 
HORNIPHON RADYOSU MÜŞTERiLERiNE 

Alınan HORNİPHOS radyosunun 1460 liralık eşya piyangosu, 1 
haziran 1939 da saat 15 te İstanbul 5 inci noteri huzurunda çekilecek
tir. Satılan her radyonun numarası bu piyangoya iştirak etmiş addo
lunur. Sayın müşteriler o gün noterlikte bulunabilirler. 

Kıymeti 
1 inciye bir Platin ve pırlantalı kadın kol saati T.L. 165 
2 " " Altın 14 ayar cep saati " 100 
3 " " PerpetuumP S 1. Otomatik piköp gramofon" 55 
4 " .. " p s 3. " " " .. 40 
5 "' " Doksa marka altın 14 ayar kadın kol saati ,. 50 

410 
10 numaraya birer erkek kol saati 
10 " " kadın kol saati 
25 " kaplama RW marka taşlı kadın fantazi bilezik 
50 " ranforse 18 K. RW. marka kurşun kalem 

100 ., gümüş taşlı fantazi kadın yuzüğii 
100 " RW. marka gümı.iş kurşun kalem 
200 " birer lira kıymetinde muht~lif hediyeler. 1050 

Yekun Lira 1460 

................................. ---------
--• lhtivarhaa Veda : Genelik ve Dinclilc '\ 

- • • . • 'j,,' 

VIRILINETS · .. 
" .. ;. . . . ,{ 

AncaK \ J.11.tLL.'ıi.J:,.l~ .n...ompnmeıermın ıstınıaıue b;uoılmr. 

VI.RlI.TNETS ile çöken vücut ihya edilen\ . Ademi Ikfülar, Bel
gcvşckliği, Derman~ızlıit, Dimağ Yorgunluğu, tamamen zail olurlar, 
VIRILINETS, .Almanyanın Bioloji üstadlarından Dr. Hichnrd Weiss'in 
muazznm bir ke~fidir. Eczanelerden arayınız. Doktorunw:ı:ı sorunuz. 

•911 ...................... .. 

Evlerin Demirbaş llacı Hiddet, Korku, Merak, Baygmlı'lt ve bu
tün asap bozuklukları için el atlında bulundurulacak y~ni 

ve tesirli damla "' 

........................... _. ........... .. 
Bütün Ada çamlarının ve lavanta <iİc;eklerinin 

sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

E N U S Ç A Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nın formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 
• UMUMi Dl!.J>0:5U: l"tureddtn EvUyazade, Alaı El::zu ve 

Itriyat deposu, İstanbul 

Tesviyeci ve Tornacı 
Altnacaktır: 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirlüğiinden: 

Kınkkaledeki Fabrikamızd& çalıştırılmak üzere iyi Tesviyeci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gu
rup Müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zeytinburnu Silah Fabrikalar1m1z 
Müdürlüklerinden birine müracaatları. (3098) 

SAÇ EKSİR. 

KOMOJEN 
Saçtan besler, köklerini kuvvet

lendirir, dökülmesini önler, kepek
leri giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoğlu - Istanbul 

# ............................. 1 ....... , ................. .. 

Muhabere Memuru Aranıyor 
Mühim bir Müessesenin şarki Anadoluda Şimendifer Güzergahın

da bulunan işletme idaresi için Fransızcaya mükemmelen vakıf bir 
muhabere memuruna ihtiyaç vardır. 

Talip olanlar muhtasar tercüme! hallerini ve istedikleri aylık üc
ret miktarını gösterir bir mektupla (Ankara - Posta kutusu 498) 

adresine müracaat etmelidir. 

--~~~~~~~~~~~~~--~----~~~~~~~~-

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
1 - Çamaltı tuzlası için şartnamesi mucibince "160.000., kJ?. ağır dizel 

yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 11200, muvakkat teminatı 840 liradır. 

III - Eksiltme 25 - V - 939 Perşembe günü saat 14 de Kabataşta Le
vaZIDl Şubesi Müdüriyetinde.ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen subeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin kanuni vesaik~e % 7,5 güvenme parası makbuzu 

veya banka teminat mektubunu i.htiva edecek kapalı zarfların ihale sa

atinden bir saat evveline kadar m>?zkur komisyon Başkanlığına mak-

"3203" 

22 - 5 - 93!) 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KULAGINIZA KÜPE OLSUN 

EN t-AÜt>Hi$ 
\STiRAt>TAH 
~ONRA ·· · 

• 
1 

Kullanmakla Kabildir 
Hir hamlede nezle vı:: gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür . .Baş, 

diş, sinir, mafsal, adale ağrJları ancak N E V R O Z 1 N 
almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 

icabında 9ünde 3 kaıe ahnabilir. 

11111111111111111!!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1 Sahibi ve Neşriyat Mi.idilrü Halil Lutfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN l\latbaası 

1939 modelleri gelmittir. 
Diin~·anın en sağlam ,.c en ucuz. 

M 1 E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

P~~lsınına7 lekelentnl'..z ''e bozul
maz. Yedek aksamı daima mev· 
cuttur. MIELE makinalnrımızR 

mah us hmmsi yağımız •:clını-;tfr. 

Fiatı: <liğcr yağlardan daha U<'UZ

dur. Anadoluda acenta aranmak-
tadır. 

TÜRKİYE UMUM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İstanbulda Tahta
kale No. !Ü 

Ta~ra Satış Yerleri: 
acentamız· Yusuf Esendemir ve Oğullan Ankara 

Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gaziantep 
Erzurum 
Polatlı 
Eskişehir 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 
Sivas 

" Ömer Başeğmez. 
,, Mehmet, Sükrü, Necati Kaşıkçı. 
" Sait Akman. 
" Mutafo_ğlu M. Saki.r Özşcker. 
" Neş'et Solakoğlu. 
" Sülevman Uz51;eneci. 
" Alanyalı Abdurrahman Şeref 
" Polathaneli kardeşler 
" Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
,, Mehmet Yönder. 
,, Mustafa Gözüküçük. 

,,,. ,,. 

HER YERDE SAT/LiR 
DEPOS/J:GAlATA, GÜMRÜH 

SOKAK N2 .36 

Sirkeci: iSTASYON AiLE BAHÇESiNDE 
Bu Pazartesi Aktamından itibaren her Aktam 

Okuyucu Bayan N EZ t HE U Y A R 'm İftirakile 
Darüttalim Musiki Hey'eti Modem ve halk türkülerıle 

•••••••Konserlerine devam edecektir. 


