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ÇOCUK ANSIKLOPEDISa 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 

dımcısı. çocuğun en zenıtn kütüphanesidir. Çocuğunu se

ven her babanın ;yavrusuna verebileceği en gilzel hediye. 

dlr. Müessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evlnizde bir 
tane bulundurunuz. 

• · .. · Kazaya Ugradı ve lkı 
p olonyaya da Garantı Pilotumuz Şehit Düştü 

Vereceği Anlaşılıyor 
Chamberlain Temasın 
ilerlediğini Bildiriyor 
Voroşilof, Nutkunda Sovyet Ordusunun Büyük 

Harpte Dövüşecek Vaziyette Olduğunu Anlattı 

Moskova, 1 (Hususi) - Sovyet Birliği Harbiye Komise
ri Voro~ilof, bugün bir buçuk milyon asker ve sivilin iştirakile 
yapılan Bir l\fayıs Bayramı münasebetiyle söylediği nutukta 
Sovyet ordusunun kudretinden bahsetmiş ve Rusyanın hiç bir 
maceraya atılmak :fikrinde olmadığını, fakat Sovyet ordusu
nun büyük bir hm·pte dövüşecek vaziyette olduğunu anlat· . 

_ ı 

mıştır. 

lıskeri kuvvetlere ait layihayı 
L ha.ı:ırlıyan HOR BELIŞA 

Hadise, Sis Yüzünden Vukua Geldi ve Bu 
Kaza, lranda da Büyük Teessür Uyandırdı 

Tahran 30 tA. A.) - Anadolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

29 Ni:'an sabahı memlekete dönmek üzere Tahrandan ha
reket etmiş ofo.n tayyare filomuz saat 10.30 raddelerinde Tib
riz üstünde şiddetli bir sis tabakasiyle ihata edilmiş ve şimdi
ye kadar w~len malumata nazaran tayyarelerimizden bir kıs~ 
mı Tebrize, bir kısmı Miskin köyü civarına ve biri de avdet 
ederek Tahrana mmeğe mecbur kalmışlardır. 

Filo içerısinden yalnız bir tayya-1 ------------
nin bütün müşkülata rağmen yoluna N • t 
devam ederek Diyar&.kıra vardığı eş r 1 ya 
oradan gelen telgraftan anlaşılmış -

tır. Tayyarelerin Tebrizde toplanma- sergisi D Ün 
ları ve hava müsait olduğu takdirde 

tekrar uçarak memlekete avdet et - A 1 d 
meleri mukarrerdir. Harbiye vezir - Ç 1 1 
liği ile Türk!ye büyük elçiliği arasın-
da tayyarecilerimize azami yardım 

gösterilmesi iç.in temaslar yapılmak
tadır. 

Tayyarelerimizden ikisi mecburi 
bir iniş neticesinde kazaya uğramış 
ve her biri mürettebatından birini 

Maarif Vekiti Bir 

Nutuk Söyledi 

Tecavüze 

~lfil1Pimwı~~lliımuU-ı-~~~ A._n ~ sr..ttlu.L: 
maalesef şehit vermiştir. Diğer mü -

,~...ııPl~F..-...hA#-#rettebat sıhhattedir. __ ,_...,._ 
IFllln«a avyii/an t....vr ~.._ . .,.,......,_ 

Tahran 1 (A.A.) - Tayyarelerimi-
zin memlekete dönmek üzere cu

NEŞRiYAT 

Kongresinden 

Beklediklerimiz 

habirinden aldığı malumata gö- z y d 
re, Sovyet Birliğinin, İngiltere ogo Ullanistan an 
ve Fransa ile karşılıklı yardım-

lda bulunmak için takdim ettiği Istanbula Hareket Ettı· 
1 teklifler şu şekilde hulasa etli -
le bilir. 

, martesi günü uçuşları esnasında ~i 
tayyarecimizin şehadeti ile neticele
nen ve hepimizi mateme garkeden 
müessif kaza karşısında dost ve kar
deş İran çok candan alaka göstermiş 
ve bu acımızı samimi ve içten pay
laşmıştır. 

1 - Sovyetler Birliği, Fransa 
ve İnciltere arasında bir garanti Kendisine, Kraliçe, Veliaht ve Maiyeti Refakat 

Ediyorlar, Ankaraya Gideceği Bildiriliyor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Dün :Ankarada, Türkiyenin 
. ilk Neşriyat Kongresi açıl
dı. Kültür hayatımızda yeni bir 
devrin başlangıcına delalet 
eden bu mühim toplantıdan bü
yük ve mesut neticeler bekli-

teatisi, 
2 - Sovyetlerin İngiltere ve 

Fransa tarafından Polonya ve 
Romanyaya verilen garantilere 
iştirakleri, 

3 - Fransız - İngiliz garantile
rinin ·Litvanya, Letonya ve Es
tonyaya da teşmili, 

4 - Holanda, Belçika ve İsviç
reye verilen garantilere Sovyetle
rin iştiraki. 

yoruz.. Rus diplomasisine göre, madem ki 
Neşriyat Kongresinden beklenen Rusya, İngiltere ve Fransadan baş

en mesut neticeler neşriyatımızın ka Belçika, Holanda, İsviçre, Yuna
planlaştırılınasıdır. nistan veya Romanya taax.uza uğra-

Bir ~oklar! için garip görünecek dığı takdirde Alınanyaya karşı harp 
olan bu tabirin lüzum ve ehem.miye- ilanına davet olunmaktadır, o halde 
tini anlatmak için biraz izahata ihti- Rusyanın kendi istiklaline . mesnet 
yaç vardır. tanıdığı komşu milletlerin ayni şe-

Kral Zır>go'nun, kızkardeılerincle,. biri ile beraber alınmıf 

Türkiye her sahada az zamanda kilde garanti edilmesi icap eder. 
çok mesafe kat'ını teınin eden bir ça- Bundan başka Rusyanın, İngilte
lışına metodu takibine mecburdur. re - Lehistan muahedesini ve çoktan 
On beş senelik inkılap devrinde bazı beri mevcut olan Lehistan - Roman
sahalarda yarım asırlık, belki bir ya muahedesini, bu devletlerin a-

. leyhine dönmemesini temin eden son resimlerinden biri ... 
asırlık bir mesafeyi aşıp geçebilmış-
sek, bunu biraz inkılapçı hamleleri- bir tarzda tadil ettirmek niyetinde 1\t' - 1 .( olduğu bildirilmektedir. Lehistan - ına• Hususi Muhabiri -
nıizdeki kudrete, biraz da takip etti- · d t 1 f 1 
ğ. Romanya muahedesi, esas itibarile mız en e e on a) - Eski Ar -
ımiz metoda medyunuz. Neşriyat işinde de her milletten Rusyaya karşı yapılınrştı. navutluk kralı Ahmet Zogo, bu 

ziyade rasyonel bir tarzda çahşmağa, Daily Telegraph, bu sistemin ta- sabah saat 10.40 treni ile La
nıemleketin şiddetle muhtaç olduğu hakkukund~ ümitli olmakla be~~- rissadan hareket etmiştir. 
yerli ve beynelmilel eserleri asgari ber'. bundakı başlıca zaafın, me_su.~- Kraliçe J eraldin veliaht 
bir zaman içinde irfan kütüphanemi- yetın yalruz bazı memleketlere mhı- kral k k de l . , . , 

Galatasaray 
Fener bahçeyi 

4-1 Yendi 
1 b 

sar ettirilınesinde oldug·unu yazmal.t ın ız ar ş erı, eski Ar-
ze ma etmeğe mecburuz. Bu mec u- ti k d b 
riyet neşriyat işinde programlı ve tadır. Mesela İngiltere ile Fransa, ~avu t'u b'or k usu aşkumandanı Galatasaray ve Fenerbahçe ta-
planlı bir çalışr.ıa sistemi kurmamızı Yunanistana yaptıkları taahhüdü i- radn ı. ır aç nazır ve maiye- kunları, gazetemiz tarafından ko
icabettirir. fa etmek mecburiyetinde kaldıkları tin eki diğer zevat kendisine nulan "Tan kupası" için dün Tak-

Yapılan istatistikler gösteriyor ki takdirde Polonya ne yapacaktır? refakat ediyorlar. sim stadında karşılaşmışlardır. 
Türkiyede kitap basım ve satışı se- Ne-:;'s Chroni~le: şöy~e. yazıyor: Zogo, doğruca İstanbula gi- Maç, 4 - 1 gibi bir farkla Galata-
neden seneye artıyor. Eski harflerle Sovyet hilkumetını~ ces~retlc decektir. Orada bir aün kaldık- saray takımının galibiyeti ile ne-
alakasını kesmiş yeni nesil, yepyeni ortaya attığı yapıcı planın ameli t Ank b h ticelenmiştlr. 
ve zengin bir kütüphane ihtiyacı kar- bir tesir icra edebilmesi için der- dan ~~nrnla l araya areket e- Maçın bütün tafsilatını ve re· · ı k i .. .. 1 ecegı a aşı ıyor . 
şrsındadır. Okuyacak kitap arıyor, hal sıyas ~e as er,, goruşme ere Zogonun Türkl ede ikameti sımlerini spor sayfamızda veriyo-
fakat çok defa aradığını bulamıyor. başlamak. laznndır: .. ~ .. . ruz. 
Kitap satışı artıyor, fakat kültür ih- Daily Maıl gazetes':11: . gore sulh ~u e~mekte oldugu otedenben "Tan kupası,, karşJlaşmasının 
tiyacımızı tatmine kafi gelmiyor. ı cep~es~ ancak. kendısı~ı n_ıeydana soylenıyordu. Fakat, ~u defa ikincisi 9 mayıs pazartesi günü 

Bu vaziyet de bizi neşriyatta pro- getı1'Ul1Ş olan ıdeale mustenı_?.en te- orada ne kadar kalacagı hak - yapılacak ve dünkü müsabakanın 
(Sonu Sa· 10, Sü. 4 de) (Sonu Sa. 10 Su. l) kında burada malumat yoktur. revanşı olacaktır. 

' --~-

Müessif kazanın ve iki tayyareci~ 
mizin şehadetinin tahakkuku üzeri -
ne dün sabah Hariciye Veziri Alam, 
Türk heyetinin misafir bulunduğu 

konağa gelerek heyetimiz reisi Ali 
Rana Tarhana ve Türk heyetine Al.3.
hazreti Hümayun Şehinşah ve İran 
hükumeti adına taziyede bulunmuş
tur. 

Hariciye Veziri, Genel Kurmay , 
Başkanı ve bava komutanı da Türk 
heyetine ve Orgeneral Kaznn Orba-
ya ayrıca taziyede bulunmuşlardtr. 

Hariciye Veziri Alam, büyük elçiliğe 
de giderek büyük elçiyi Şehinşah ve 
hükumet namına taziye etmiştir. 

(Sonu; Sa: 10; Sü: 3) 

Sergiyi açan Başvekü 
Dr. Relik SAYDAM 

(Yazısı 10 uncuda) 

Polonya, Danzig 
için Almangadan 
Teminat Istigecek 

Danzigteki Polonya KiJisesi Taşlandı 

Varşova, 1 (Hususi) - Hariciye 
Nazırı Bay Beck, Alman yanın ade
mi tecavüz misakını ilgaya ait muh
tırasına vereceği cevabı hazırlamak
tadıx. Lehistanın Berlin sefiri de na
zıra yardım etmek üzere Varşovaya 
gitmiştir. iyi malumat almakta olan 
mahafile göre, Beck, vereceği cevap-
ta "Polonyanın Danzigteki hukuku
nun muhafazası1' için garantiler isti
yecektir. 

Bu garantilerin mahiyeti hakkında 
hiçbir şey söylenmemektedir. Ancak 
bir çok gazeteler, serbest şehir üze
rinde Polonya himay~s!nin tesisi ta
lebinde bulunmaktadırlar. 

Kurier Varszvski gazetesi, Danzi-

gin Polonya tarafından işgali ihtima· 
linin de nazarı dikkatten duı tutal
maması icap ettiğini yazmaktadır. 

Polonya Hariciye Nazın Beck 
Fra~~ız sefiri Noeli kabul etmiştir. 
Dıger taraftan dün Varşovaya iö

nen Polonyanın Bertin büyük eHsi 
Lipski ile de önümüzdeki hafta ~i
man muhtırasına vereceği cevap hu
susunda görüşmüştür. 

F afizm tehlikesine karşı 

Sosyalist partisi yaptığı bir top -
I~tıda, bugün Hitlerci Almanya şek 
lın?e tezahür eden Enternasyonal 
faşıst tehlikesine karşı durmak za -

(Sonu Sa: 10, Sii 4 de) 



z TAN 2. 5 - 939 --
PENCEREMDEN 

Neler de 
Yazarlar? GÜNÜN RESiMLERi: IST ANBULDA BAHAR BAY RAMi 

Yazan: M. Turhan TAN 

Fenni hayal ile karıştıranlar bize 
sılo sık kürenin korkunç aki

betlni öğretmeğe çalışıyorlar. Çünkü 
lıısan, ne kadar olgunlaşırsa olgun -
laşsın ölümü nimet diye kabul ede -
mez. Fakat hayatın o zaruri neticesi
ne ekseriya sükunetle boyun eğer, 

çünkü geride kalan çocukları ve eser
leri vardır. Onlar kendi adını tesel • 
sül ettireceklerdir. Bu ümit, bir ço • 
ğumuzu ademe, hiç olmak acılığına 
karşı teselli eder. 

" 

Kürenin parçalanması, altüst ol • 
ması, su altında kalması, eriyip yok 
olması ihtimallerini - ayn ayrı birer 
hakikat olarak - ileri sürenler işte o 
tesliycti insanlardan gasbeden insaf
sızlardır ve fenne hayal karıştırma • 
nın en kötü muhassalası da budur. 

Bir de tarihe hayal karıştıranlar 
yar. Tarihi roman yazanları kasdet -
miyorum. O zümre için hayal, tarih 
kadar gerekli malzemedir. Ben tari
hi tarih olarak yazdıklarını iddia et
tikleri halde eserlerine hayal ve ma
sal dolduranlan kastediyorum. Mese-
18 bir İspanyol tarihçisinin Osmanlı 
sadrazamlarından Çıgaloğlu Sinan 
paşa ailesi hakkında yazdığı şu satır
ları okuyalım: 

Dün, Bahar Bayramı olduğu için, bir çok aileler, mesire yerlerine, giderek Yukarıki reaimler, bu eğlentilerden iki intıbaı tesbit ediyor •• 

"Hüseyin ve Mehmet adlı iki oğ

lu vardı. Bunlardan Mehmet bey Ar· 

zı mukaddes, İskenderiye, Antakye, 

Kızıldenize kadar Firavun hükumeti 

memleketleri, bütün Mezopotamya, 

Kıbns krallığı, Trabzon vali ve mu

rahlıaslığında bulunmuştur. O, haz

reti İsanın medf<>nl vergisi umumi 

tahsildarlığında bulunurken Cena • 

bıhak tarafından katolik dinine da • 

İzmitteki 

Tablolar 
Asıldı 

Izmit, 28 (Tan Muhabirinden) :_ 
Izmit halkevi müze ve sergiler şube
~inin teşebbüsü ve valimizin tasvibi 
ile tert'p edilen müst•kil ressam ve 
heykeltraşlar birliğin" mensup sanat
karların eserlerinden mürekkep re
sim ve heykel sergilerinin bir hafta 
daha açıkbulundurulması kararla~tı
rılmıştır. 

Müddeiumumiliğe yapılan şikayet 

üzerine, ehlivukuf kararile müsteh
cen addedilen ve Istnnbula tetkik i-

Muallimlerin Mesken ve 
Kıdem Zammı Tahsisatı 

vet olunmuş ve blr çok mürşitler ta- çin gönderilen 9 tablo da tekrar yer 
rafından - içlerinde Sen Fransova, !erine asılacaktır. 

ilk tedrisat sıhhat müfettişleri için olduğu halde bu miktar yen: bütçe
geçen seneki şehir bütçesine 7980 li- de 1.479.920 liraya çıkarılmıştır. 
ralık tahsisat konulmuş. doktorlar da Bu fazla tahsisatın kısmı azamı, 

ayn ayrı maarü memurlukları mın- yeniden zam görecek olan muallim
takalarma tevzi edilmişti. Iki sene- !erin zamlarına karşılık olarak sar
denberi devam eden bu tecrübe iyi !edilecektir. Ders senesi başından i
neticeler vermediği gibi sağlık mü- !ibaren yeniden mesleğe alınacak 

fcttişlerinin adetlerönin arttırılması- muallimler için de nyrıca 8320 lira
nı da icap ettirmiştir. Bunun için ye- iık tahsisat konulmuştur. Ancak bu 
ni sene bütçesile bu usulden sarfına- tahsisatla yeniden mesleğe alınacak 
zar edilecektir. llk tedrisat sıhhat iş- muallim miktarı 16 kişiyi tecavüz et
leri, eskiden olauğu gibi merkezden mlyecektir. Maamafih fazla mualll
idare edilecektir. me ihtiyaç duyulursa bütçede icap e-

Bu vaziyet ilk te:lrisat sıhhat işle- den münakale yaptırılmak suretile 
rinin daha az bir kadro ile idaresini vilayetin muallim noksanlığı gideri

mümkün kılacağından yeni bütçeye; lecektir. 

sinden kalmış mesken bedellerinin 
\•erilebilmesi için de ayrıca daimi en
cümen tarafından bütçeye 94320 llra 
konulmuşsa da eski senelere ait bu 
haklar, 938 senesi bütçesinde yapı
lan münakale ile verildiğinden bu 
para başka işlere tah•is edilmiştir. 
Her vilayette oldugu gibi Istnnbulda 
da mesken bedelleri vilayetin bütçe
sine göre tesbit edılmektedir. Vilayet 
bütçesi ise gelecek sene dahıı genişli
yeceğinden mesken bedellerinin de 
bir miktar artırılması düşünülmekte
dir. 

Muallim Tayininde Esaslar Sen Domlnik tarikatleri, Jezvit ce • 

miyetl rahipleri de vardı • Talim ve 

terbiye edilerek on sekiz sene onlar

la birlikte ve bizim dinimizde yaşa· 

mıştır. Bu müddet zarfında Türklye
d<>n kaçmak fırsatını gözetip nihayet 
1658 senesinde buna muvaffak ol • 
muştur. Bir çok hiristiyan esirleri 
kurtardıktan ve malik olduğu emva
li civanmertçe terkeyledikten sonra 
Macaristana, oradıın Lehistan& geçe· 
rek Varşovada tevakkuf etmiş ve ora 
da imparator ve imparatoriçe taraf· 
larından iltifata nail olmuştur. Pa • 
pa yedinci Aleksandr'ın ve muahha
ren Papa dokuzuncu Klemanın aya
ğını öpmek üzere Almanyadan Ro -
maya iki defa seyahat etmiştir. Pa • 
pa Kleman tarafından kendisin<> bin 
lira tahsisat bağlanmış olduğu gibi 
onun tavsiyesiyle Napollde, Mesine • 
de, Kalabrada büyük saygılarla ka
bul edilmiştir. Venedik cümhuru, 
Toskana ve Savva dükası, İngiltere 
kralı da kendisine o yolda muamele 
etmişlerdir. Daha bir çok prensler • 
den ikram ve ihsan gördükten sonra 
metbuumuz kraliçe hazretlerine - ka
tolik dinine ihtida etmiş bir hakir ta
bi sıfatiyle • hizmetkarlığını arzet • . . 
mek üzere Madrlde gelmiştir. Ey 
Rabbım İsa, sana şükrolsun ki ona 
inayet ettin de nurunla kendisini 
Muhammedin zulmetinden kurtar • 
clın!!!" 

Resim sergisi Izmitte ilk sergi ol
masına rağmen çok sevilmiş ve tak
dir edilmiştir. Uzak Köylerden gelen 
halk bile büyük bir d l'kkat ve ciddi

yetle Sergiyi gezmı>kte VP bi]haooA 

münevver kısım dakikalarca ziyaret 
etmektedir. Tabloların satışı da istek
li bir surette devam etmektedir. Şim
diden 9 tablo halkevi, halk partisi, 
maarü ve belediye tarafından satın 
alınmıştır. Ercüment Kalmıkın Ça
nakkalenin orduya kavuşması, is
mindeki büyük kompozısyonıı, Ke
mal Zerenin Toroslardan manzara, 
Balıkesirde Bostanlar, Bolu ve Nev
şehir beyzajları, Fahrinin Istikliıl sa
vaşını anlatırken kompozisyonu, Sa
biha Rüştü Bozcalının Kırizantemler 
Natürmortu, Mahmut Cudanın Ar· 
mutlar Natürmortu bunlar arasında
dır. Ayrıca Ussübahri ve Tümen ko
mutanlığı tarafından da bir kaç tab
lonun alınmaları kararlaştırılmıştır. 

Uç tablo da halk tarafından satın a
lınmıştır. 

Gazetelerde yazıldığı gibi tzm't 

balkının bu sergi münasebetile ma
nen ve maddeten saııate karşı gös

terdiği büyük kadirşinaslık ve sem
pati bir kere daha göstermiştir ki, Iz

mit kültür seviyesi, ileri irfanı ve 

sanata karşı duyduğu aliika en yük

sek olan şehirlerimizden birisidir. 

Trakyada Yağmur 
Dündenbcri Edirne ve havalisinde 

bereketli yağmurlar yağmıya ba~la
mıştır. Yağmurların mutedil bir hal
de ve tam zamanında yağması bu ci
var çiftçilerinin yüzlerini güldür
müştür. 

de ge>çen senekinden t500 lira noksa- Mesken Bedel.teri. 
·ı 6480 1. ah . k 1 Ilk mektep muallımlerıne aıt mes-

nı e ıra t sısat onu mu tur, ır ...... l.,..A ... llıı:ı.r;"';" .. ,..,1 .... : .... A ..... , ...... n-""n 
Maamafih mektep doktorları ıçın ge- mesi için de bu seneki vilayet bütçe-

çen seneki bütçede tahsisat bulun- sine yeni tahsisat :mnulmuştur. 038 
madığı halde yeni bütçeye bu iş için mali senesi bütçesine, mesken be-
3000 lira tahsisat konulmuştur. delleri tahsisatı kar~ılığı olarak 

Yeni bütçede muallim tahsisatı da 89364 lira konulduğu halde yeni 
arttırılmışır. Maaş karşılığı olarak bütçede bu miktar 1 tll bin liraya çı· 
geçen seneki bütçede 1.444.344 lir:ı karılmıştır. Muallimlerin 9~2 sene· 

BELEDiYEDE : 

Çocukları Kurtarma Yurdu 
Belediye çocukları kurtarma yur

dunun ıslahı için bu seneki bütçeye 

icap eden tahsisat konulmuştur. Yur

dun idaresi için geçen seneki bütçe

ye konulan 10.488 lir!l bu seneki büt
çe ile 12.360 liraya çıkarılmıştır. Be

lediye reislik makamı, yurdun her se
ne himayesine aldıjit kimsesiz çocuk 

adedinin arttırılmasına karar vermiş

tir. Bu himayenin kız çocuklarına 

da teşmili düşüniilmektedir. Bu se
neki bütçe ile verilen para müteda· 

vil sermaye olarak işletilecek ve '5-

!ah edilen çocuklara sanat öğretil

mesi için atelyelere malzeme teda

rik edilecektir. 

Sığınak Yapılacall 
Vilayet fevkalade bütçesine, hava 

tehlikesi için sarfol.ınmak ilzere 25 

bin liralıll. bir tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisatla icap eden semtlerde u

mumi sığınaklar inşa edilecektir. 

MOTEFERRIK: 

Berlindeki Heyetimiz Geldi 
Hitlerin ellinci yıldönümünde bu

lunmak üzere memleketimiz namına 
giden heyetin reisi Nafıa Vekili Ge
r.ersi Ali Fuat, dün şehrimize dön
müştür. General Ali Fuat, doğruca 
l'erapalasa giderek öğleye kadar is
tirahat etmiş ve öğleden sonra hususi 
mahiyette bazı ziyaretlerde bulun
muştur. Heyetin diğer azası da gel

miştir. Heyet azalarının bir kısmı 

Ankara ya gitmişlerdir. Vekil Gene

ral Ali Fuat ta bu akşam Ankaray:ı 

gidecektir. Bugün Na!ıa Vekaletine 

müteallik bazı işlerle meşgul olacak

tır. 

Tarihi Levhalar 
Maarif Vekilletl, Ayasofya mabe:ii 

müze haline çevrilirken kubbeden in
dirilen tarihi levhal:mn tekrar yer· 
!erine asılmasına karar vermi~ti. Bu 
karar, dün Ankaradan gelen Ay:ısof
ya müzesi direktörü re~samı Samiye 
tebliğ edilmiştir. Y.ı!;ında levhalar 
yerlerine asılacaktır. 

Maarif Vekaleti, bu ders senesi 
başından itibaren lise, Muallim n1ck
tcbi, orta mektep, sanat mektepleri· 

•~ '"'" '•r• mırnrlil orta ı..drisat mü
esseselerıne yapılaCBK tayınn:ı "~·· 

kında yeni bir esas kabul etmiştir. 
Bu esasa göre, orta tedrisat müesse
selerine yardımcı muallim olmak ü
zere lise ve buna muadil mektep me
•unlarından müracaat edenler hak
kında, müracaat tarihlerini ihtiva et
mek üzere bir liste hnırlanacaktır. 
Ayııca üniversite ve diğer yüksek 
mekteplerden mezun olup ta orta ted 
risat müesseselerinde ders almak is
tiyenlere mahsus olmak üzere bir 
liste hazırlanacaktır. Tayinler ya
pıldığı sırada evveli\ üniversite ve 
vüksek mektep mezunları muallim 
~)arak tayin edilecek, kalacak mün
hallere de, müracaat tarihı takip e
dilerek lise mezunları yardımcı mu
allim olarak tayin edıleceklerdir. 

Bunlar ancak iki sene yardımcı 
muallimlik vazifesini görebi1eceklcr
dir. Bu iki sene sonunda bulunduk
ları mekteplerde bir imtihan geçire
ceklerdir. Bu imtihandan sonra mu
allim muavini sıCat:le vazifelerine 
devam edebileceklerdir 

Tarsusta 6 Mektep 
Yapılıyor 

Tarsus, (Tan Muhabirinden) 
Hars komitesi tarafından yaptırılma· 
sı kararlaştırılan ilk mektep binas:
nın temel atma merasimi Içel valisi 
tarafından yapılmıştır. 

Bu sene Tarsus kazası !çinde altı 
mektebin temeli atılmıştır. Bu mek
teplerin önümüzdeki ders senesine k:ı 
dar inşaatı tamamlanacaktır. 

ır . ~ '• • 

S U , A '-.. L ." KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

1 
S - Biz iki arkadaşız . Tlirkiye 

hudutları dahllinde büyük gezi 

yapmak istiyoruz. Fakat bu gezi 

S - Re(ik Ilalidin hangi eser -
teri çıkmıştır? 

cuttur. Bunlardan bilhassa Model
Textil ve Bil • Bil tavsiyeye şayan
dır 

• 
S - Kumaıçılığa alt teknik bir 

Üç Çocuğun 
Kanlı 

Kavgası 
Evvelki akşam Küçükpazarda Hacı 

Kadın mahallesinde oturan Ahmet, 
Eşref ve Isa isimli üç çocuk arasın
da kanlı bir kavga olmuş, her üçü de 
bıçakla vücutlerinin muhtelü yerle
rinden ağırca yaralanmışlardır. 

Bunlardan 11 yaşında Ahmet Tür
be sokağındlı. 17 numaralı evde otu
ran Abdullahın oğludur. Ahmet ar
kadaşları 15 yaşında Isa ve yine o 
yaşta Eşref ile mahallede uçurtma 
uçururken iplerinin bıribiriııe karış
ması yüzünden kavgaya tutuşmuşlar
dır. llk defa tekme ve yumrukla baş
lıyan kavga yavaş yavaş büyümüş ve 
neticede her üçü de bıçak Ve jiletle
rini biribirine vurmağa başlamışlar
dır. Hadiseyi gören lodınl•nn fer
~adı üzerine vaka mahalline gelen 

Bunlarda".ı Ahıne'fSaşınaaılQ!!'\tlJdır. 
can ağır surette yaralanmıştır. Eş

reiin yarası b"{'ından. !:;anınki de ko

luudandır. Sıhhi imdat otomobili ile 

yaralıların üçü de Cer·ahp:ışa hasta· 

nesine kaldırılmışları:!ır. 

?OLlSTE: 

Otomobil Kıza Çarptı 
Dün öğle üzeri Şişlide bir otomobil ka

zası olrnu~tur. HalA!kAr Gazl caddesinde 
İstanbul apartımanının dokuz numara!ll.n
da oturan yirmi üc yaşlarında Anna adlı 
bir kız bu apartımandan karşıya geterken 
Şişliden süratle gelen bir taksinin çarp
masile yere yuvarlanmış. başından. belin .. 
den ve ayaklarından yaralanmıştır. Yaralı 
EUal hastanesine yatırılmıştır. 2221 nu ... 
marah taksi vakayı müteakip kaçmışbr. 

e Şolör Arifin idaresindeki otomobil 
Cümhuriyet caddesinden geçerken o ef .. 
varda bakkal çıraklığı yapan Tanasa tar
par.ık kalçasından yaralamıştır. Yaralı te
davi altına alınmış, &0för yakalıınmıstır. 

e Aksarayda oturan gazinocu Mehme
dln hususi otomobili Ordu caddesinden ge
çerken LA.lellde oturan Rızaya çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

e Beyoğlunda Lüleci Hendek sakatın
da oturan Muiz bindilti atla Hürriyet tepe
~inde gezerken düşerek rol kolu kırılmı~
tır. Muiz Şişli çocuk hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

TAKViM ve 

s A L 
2 Mayıs 

5 inci ay Gün: 31 
Arabi: 1358 
Reblülevvel: 13 
Güneş: 4.58 - Öiile: 
ikindi: 16.03 - Aksam: 
Yatsı: 20.49 - lms/lk: 

HAVA 

1 
1939 

Kn~nm: 176 
Rumi: 1355 

Nisan: 19 
12.11 
19 06 

3.02 

- Hava Vaıiyeti -
Yeşllköy meteoroloji tsta~onundnn alı

nan malCımata göre, hava yurdun Ese 
bölgesi ile cenup Anadolusunda az bulut
lu, Karadeniz kıyılarında kapalı ve mev
zii yağışlı, diler bölgelerde umumiyetle 

Bu hezeyanların manasızlığını 

bir iki kelimede açığa vurmuş olmak 
için Cığalazade Sinan paşanın H. ka
nunuevvel 1605 te öldüğünü söyle • 
mek kafidir. Çünkü onun bu uydur
ma oğlu o tarihte on yaşında olsa 
Türkiyeden firar ettiği tarih olarak 
gösterilen 1658 de altmışını geçmiş 
olması lazım gelir. O yaşta bir ada -
mın ise irtidat etmesine, diyar diyar 
dolaşmasına kolay kolay ihtimal ve
rilemez. Kaldı ki Ciğala oğullarından 
birinin murtad olduğuna dair • şu 
sersem İspanyolun yazısından baş • 
ka - Şark ve Garp kitaplarında tek 
bir satır yoktur. Onun için bize ait 
haberleri • bayat olsun, taze olsun -
yabancı kalemlerden dinlerken id -
rakimlzl uyanık tutmak ve haberin 
züyufunu sahibinden ayırt etmek ge
rektir. 

esnasında herhangi bir müşküle 
uğramamak için bir vesikaya ihti· 
yaç var mıdır? 

C - On beş günde bir yeni bir 
eseri çıkmaktadır Şimdiye kadar 
üç tanesi çıkmıştır. Kitapçınızdan 
isteyebilirsiniz. lugat var mıdır? 

C - Böyle bir lugat mevcut ol
duğunu zannetmiyoruz. 

S - Bir öğretmen mesleğinin 

haricinde sanat. ziraat, muharrir ... 

lik, muhabirlik, hususi muallimlik 

ve ticaret yapabilir mi? 
. , çok bulutlu ve yer yer yağışlı geçmi~tir. 

Maliye Vekili Gitti 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu

lurunakta olan Maliye Vekıl! Fuat 
Ağralı, dün akşam Ankarayı dQn

müştür. 

C - Türkiye dahilinde seya • 
hat serbesttir. Hiç bir vesikaya ih
tiyaç yoktur, yalnız her gittiğiniz 
yerde o yerin en yüksek memuru 
ile temas ederseniz kolaylık göre -
bilirsiniz. 

• 
S - Kumaş fabrikalarının ad· 

reslerinl havi Türkçe veya Fran • 

sızca bir rehber var mıdır? 

C - Türkçe böyle bir eser yok 

tur. Fransızca bir çok eserler mev-

• S - Vaktiyle gazetenizde hah· 

settiğinlz briç meseleleri kitap ha
linde çıkmış nudır? 

C - Hayır. 

C - Resmi mektep öğretmen

leri ticaret yapamazlar. Hususi 

muallimlik, muharrirlik, muhabir

lik ve avukatlık, doktorluk gibi ser 

best işleri yapabilirler. 

Rllzglrlar blltlln böUelerde garbi lstlk•
metten, Trakya ve Kocaelide kuvvetli. di
ğer bölaelerde orta kuvvette esmistir. 

Diln fstanbulda h3Va çok bulutlu ve y~t
murlu ~eçmlş, rU~gAr cenubu gnrb!det'I 
saniyede 2 ... 3 metre hızla esmiştir. Saat 
14 te hava ta7.yik1 1013.5 milibar idi. sn
hunet en yüksek ı5.5 ve en dü$tik 6.4 SO!l
tlgrat olarak kaydolunmustur. 



Y a:ıan: Ômer Rıza DOGRU L 

R oınanya Hariciye Nazırı M. Ga-
fenko, Berlini ziyaret ettikten 

sonra Londra ve Pariste de mühim te 
ınaslar yaptı ve daha sonra Komaya 
hareket etti. Onun bu temasları yap· 
tığı Macar ricali ile İtalya ricali gö
rüştüler, daha sonra Berlin-e gidip ' 
döndüler. Yugoslavya ricali de Ro • ~ 
lna ve Berlini ziyaret ettiler. M. Ga
fenkonun da Romayı ziyaretten son
ra Yugoslavyaya uğrayarak memle
ketine döneceği anlaşılıyor. 

ismet lnönü 
Emir Nayifi 
Kabul Etti 

Akara, 1 (A.A.) - Amman Em!ri 
Abdullahın küçük mahdumları Emir 
Nayif bu sabah Toros ekspresile An
karaya musavalat etmişler ve istas
yonda muhafşz alayı kumandanı İs
mail Hakkı Tekçe ve Riyasetküm
hur yaverlerinden Cahit Apayık ta
rafından kar~ılım.mışlardır. Reisi
cümhur İsmet İnönü, Emtr Nayifi 
köşklerinde kabul ederek aileleri ef
radl da hazır bulundukları halde öe

Romanya, herhangi bir taarruza 
tıhadığı takdirde İngilterenin ken
disine müzaheret edeceğine dair te • 
ıninat almış olması, l\:!. Gaf-enkonun 
Londrayı ziyaretine ayrı bir ehemmi
Yet veriyordu. 

İngiliz kaynaklan tarafından ve
rı1en malfunata göre ziyaretin kısa -
hğı dolayısıle iki taraf arasında uzun 
lnüzakereler yapılmamıştır, Fakat 
bu müzakerelerin siyasi kısmı Ro • 
tnanyanın Londra sefiri, iktısadi kıs
llu da invlterenin Romanyaya gön· 
derdiği heyet tarafından idare olun· 
lllaktadır. Fakat M. Gafenkon un 
Mister Chamberlain ve Lor d Hali -
fax ile temas neticesinde, Romanya· 
lllD. istiklalini, ve her memleketle 
Yapacağı ~üzakerelere hem siyasi, 
hem iktısadi bakımlardan hürriyet 
'\'e mwsavatını korumak lüzu mu ü • 
zerinde tam bir fikir mutabakati ha
sıl olduğu temin olunmaktadır. Tay
ınisin, bu bahse temas eden yazısın· 
da bilhassa şu satırlar kayde değer: 

"İngilterenin görüşüne göre Ro -
nıanya ile onun gibi düşünen memle
ketlerin bütün siyasi ve iktısadi mu
kadderatlarına sahip olmaları, Av -
l'Upa için en esaslı iştir. İngiltere, 
Lehistan, Romanya ve Yunanistana 
verdiği ve teşmil etmeğe hazır oldu
ğu taahhütlerle bu prensibin binna· 
zariye müdafii olduğunu göstermiş -
tir. Onun yeni umumi taahhütlerinin 
alfilcadar milletlerle olan siyasi mü -
nasebetleri gı'bi ticari alaka)Ju:u1IK
ıir: '.ı:su- nıemleketlerin çoğu gibi Ro
manya müştereken kabul olunan e
sas ve siyaseti müdafaa için silah ve 
techizata muhtaçtır. Yeni şartlara 
uygun ticari anlaşmalar yapmakla 
İngiltere ile bu siyasette onun başlı
ca yoldaşı olan Fransanrn bütün im
kanları dairesinde, endüstri bakımın 
dan kendileri derecesinde müceh -
hez olmayan milletlerin ihtiyaçlarını 
karşılamaları icabeder." 

Taymis bu sözlerle İngiltere ile 
Fransanm Romanyaya karşı giriştik
leri taahhütleri sağlamlamak için t a
kip ettikJeri hattı hareketi izah etmiş 
olacaktır. O halde Almanyanın vazi
yeti. ne olacak? 

Salahiyettar İngiliz gazetesi bu 
bahs üzerinde şu mütalealan yürüt -
ınektedir: 

"Alman ticaret ve sanayiinin Tu
na vadisi yoluyla Karadeniz ve Ege
ye doğru genişlemeğe ait tabii tema
yülü hiç bir kimse inkar etmiyor. 
Romanya da buna itiraz etmemek -
tedir. Nitekim geçenlerde Almanya 
ile bir ticaret muahedesi yapmıştır. 
Muahedenin maddeleri de genişleti -
lebilir. Romanyanın korktuğu ve 
mukavemet ettiği şey iktısadi tahak
küıne varmak istidadında olan ve 
siyasi tahakküıne yol açan, iktısadi 
hüluldür. Almanyada, Versay mua -
hedesinin ağırlığından dalına bahso
lunduğu halde 1918 de Almanlar ta
rafından Romanyaya yüklenen Bük
reş muahedesinden hiç bahsolunma
rnaktadır. Bu muahede ise Romanya
da en acı ve en şiddetli nefretler le 
hazırlanmaktadır. Romanya, 1918 
mayısından ayni senenin sonuna ka
dar ittifak devletlerinin kati zaferine 
kadar devam eden fasılada olduğu 
gibi bir kere daha Almanyanın vasa
li olmamağa katiyetle azmetmiştir ve 
bugün, bu azmini teyit edecek müt
tefiklere de maliktir." 

"Taymis" in bütün bu anlattık· 
larında gayet sarih olan bir nokta 
vardır ki kendini bilen hiç bir mille· 
tin siyasi tahakküme yol açan iktı -
sadi tahakküme ve onun başlangıcı 
olan hiilule razı olınayacaktır. Bu · 
nun böyle olduğu her şüphenin fev· 
kindedir. Mil1etler arasındaki sami· 
mi anlaşmalarda an cak bu esasa gös
terilecek azami saygıya dayanabilr. 

le yemeğini beraber yemişlerdir. E
mtr Nayif, Reisicümhur İsmet İnö
nünün fahr! yaverliğini yapacak ve 
ayni zamanda muhafız alayında staj ' 
görecektir. ~ 

1....~~~~""".,.....""""~~---~ 

Roma da ki 
·Binicilik 

Müsabakası 

Cevat 
=---o
Gürkan Altmcı 

Roma, 1 (A.A.) - Burada yapıl
ması mukarrer olan muhtelif enter-
nasyonal binicilik müsabakalarına, 

dünkü pazar günü öğleden evvel Es
puilino mükafatı He başlanmıştır. 

Bu ilk müsabakayı (Ali Baba) a
dındaki ata binen Belçikalı yüzbaşı 
Gonze kazanmıştır. 

Yağmur yüzünden pistin yumuşa
yıp ağırlaŞması ve 13 zorlu maniası 
olması yüzünden çok ~etin olan bu 
müsabakada, altıncılığı alan yüzbaşı 
Cevat Gürkanın Parkuru çok beğe
nilmiştir. Diğer Türk binicleri mü
sabakaya ğirmiyerek pistte tecrübe 
parkurları yapmakla iktifa etmişler
d ir Na~ f!ft "°.-ı~-,,: -e ç au yuzba~ı Gonze, IAli 
Baba) sıfır hata ile l dakika 47 sani-
yede, 

2 - ltalyan yüzbaşı Lobardo, (Ro
dano ), sıfır hata ila 1 dakika 48 sa-
niyetle, 

3 - Alman ytizbaşı 

(Oberst}, dört hata ile, 
Brinkman 

4 - Alman yüzbaşı Hasse, (Tora), 
sekiz ha ta ile, 

5 - Lehli yüzbaşı :Kulinz, (Ostra), 
12 hata ile, 

6 - Türk yüzbaşı Cevat Gürkan, 
12 hata ih. • •.t . • . .., 

Cezairde Bir Arbedede 
100 Kişi Yaralandı 
Cezair, 1 (A.A.) - Birk aç çocuk 

lki Senegalli askerin bulunduğu ta
rafa hava fişekleri attıkları için as
kerler, çocukları döğmek istemişlerse 
de halk, buna mani olmuştur. 

Bunun üzerine iki asker. kışlala
rına giderek yanlarında 200 silahlı 
Senegalli bulunduğu halde hadise 
mahalline dönmüşlerdir. Derhal bü
yük bir arbede başgöstermiştir. ı~e
ticede 11 i ağır olmak üzere 100 kişi 
kadar yaralanmıştır. Yaralılar ara
sında bir çok Avrupalı vardır. 

! 
............................ ·ı 
KISA HABERLER 
·~ ......,..,.. ............. ~I 

Diln Pariste yapılan lasın! lntihabatta 
sosyalist partisi mağlt'.ıp olmustur. Parti 
mecliste iki mebusluk kaybetmiştir. Bu 
iki mebusluktan birini komünist partisi, 
diğerini sağ cenah kazanmıştır. 

e Macar ticaret nazın Kunder, yeni 
bir İtalyan - Macar ticaret itilafı imza et
mek üzere bu sabah Romaya hareket "t
miştir. 

e Vaşington'~an bildirildiğine göre, 
Ge0rge Town Üniversitesinin sismografı 
dün şiddetli bir zelzele kaydetmiştir. Zel
zele saat 3.10 da - Greenvlch saati - baş
lamış ve saat 8 e kadar devam etmiştir. 
Zelzelenin merkez üstü ağlebi ihtimal Çin 
denizi civarındadır. 

e Uzun senelerdenberi ilk de!'a olarak 
bütün Fransada 1 mayısta normal suret
te çalışılmıştır. Buna sebep, beynelmilel 
vaziyet dolayıslle her türlü merasim ve te
z.ahürab Ilga için amele sendikaları tara
:tından ittima:ı: edilmiş olan karardlr. 

• Romanya Ba,,vekill, Bulgaristanın 
Bük"eŞ elçisini kabul etmiş, bir müddet 
önişrnüştür. Siyast mahafilde bu mül~:ata b 1yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

TAN 

Romanya Arazi s Veggand 
Merasimle 
Karşılandı Bütünlüğünü 

Bulgaristana lhtar Sa,lJılıyor 
Bükreş, 1 (Hususi) - Romanya 

Başvekili Kalenesko, bngün beyanat

ta bulunarak, hiçbir yabancı devle
tin Romanyaya komşuları hesabına 

fedakarlıkta bulunmayı tavsiye et. 

mediğini, Romanyanın arazi bütün

lüğünü muhafaza azminde olduğunu 

söylemiştir. Başvekilin bu beyanatı, 

bir taraftan Bulgaristana, diğer ta~ 

raftan Macaristana kati bir ihtar ma

hiyetinde telakki olunmaktadır. 
Pariste çıkan Figaro gazetesi şu 

malumatı veriyor: 
Pariste dün akşam dönen şayiala

ra göre, Veygand 10 mayıs Romanya 
milli ba~amı münasebetile yapıla
cak rnerasiınde hazxr bulunmak üze-

re Bükreşe gidecek olan mühim he
yetin başında bulunacaktır. 

C hamberlainin izahatı 
Londra, 1 (A.A.) - Bugün Avam 

kamarasında, lngiltere:-ıin Balkanla· 
n her türlü taarruza karşı himayeye 
ve Bulgaristanın istediği Dobruca ile 
Ege denizinde bir mahreç meselesi
le meşgul olup olmıyacağı sualine ce
vap veren Chamberlain bu meselele
rin alakadar memleketler arasmcla 
müzakere yolu ile halledilmesi la
zım geleceğini söylemiştir. 

Bu memleketlerden birinin daha 
şimdiden lngilterenin tavassutuna 
müracaat edip etmiyeceği sualine 
ltarşı da Chamberlain istizahcıdan bu 
suali tahriri olarak yapmasını rka 
etmiştir. 

Iran Hariciye Nazırı 
Beyanatta Bulundu 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -
İran veliahdinin düğün şenliklerin
de Fransayı temsil etmiş olan hey~t 
reisi General Veygand, beraberinde 
mihmandarı genel kurmay istihba
rat dairesi reisi Albay Bnha olduğu 
halde bu sabah Toros ekspresile An
karaya gelmiş ve merasimle k~ı- i 
lanmısbr. 

Misafirimiz, bugün Çankayaya gi
derek defteri mahsusu imzalamıs. 

Hariciye Vekilini, Erk~nıharbiye ~ 
Reisini, B~vekiU, Milli Müda:faa 
Vekilini ziyaret etmiş ve bu ziyaret
ler iade olunmuştur. 
Yarın, Genel Kurmay Başkanı ~ 

Mareşal Fevzi Çakmak tarafından 
şerefine bir öğle yemeği verilecektir. 
~l'V' .l'IVIT JT J/T'~ 

Uzak Şark 
Harbinde 

Son Vaziyet 

Çinliler Dayamyorlar 
Çunkig 1 (A. A.) - Çin kuvvet -

leri Kiangsi vilayetinin şiınalinde bu 
lunan Vuning şehrini üç taraftan çe
virmişlerdir. Evvelce Şansi vilayetin 
de cereyan eden muharebeler tedri
cen Tungpu demiryolu bölgesine ka
dar yayılmıştır. 

Çinliler halen Puçeu ile Şiçeu a-

3 

Çerezler. •t 

Yazan: B. FELEK 

Ç erezi frenklerin ordövr dedik -
leri ve bizim iftarlık diye ter

cüme edebileceğimiz kelimenin mu· 
kabili olarak kullanıyorum. Çünkü 
iftarlık yalnız ramazana mahsus bir 
şeydir amma ihtiva ettiği şeyler iti
bariyle ordövre en çok yakışan bu • 
dur. Ordövre belki "mezeler" de di
yebilirdik. Fakat bilirsiniz ki meze 
içkinin yanına katık edilen yiyecek
l~rdir. 

Burada ordövr kelimesinin nasıl 
tercüme edilebileceğine dair şu eksik 
artık sözleri dinledikten sonra. bu -
yurun çerezlere: 

• J stanbula yerlere tükürülmesi 
yasak edilelid~nberJ şehrin la

ğam delikleri ve ızgaralarını araştır· 
makla meşgulüm. 

l{öprüyü yayan geçerken pek de 
insanı sıkıştırmayan tükrük, şehrin 

tozlu topraklı yerlerinde hazan a • 
damın ağzında bela oluyor. 

Mendilime tüküremem. Çünkü Ü· 

çüncü tilkrükte cebim sulanmağa baş 
lar ve iğrenirim. Onun için Beyoğlu 
caddesi, Eminönü, Babıali, Ankara 
caddeleri gibi sokakların ızgara yer
lerini biliyor ve ağzımın suyunu ona 
göre ayar ediyorum. 

İnsan mecbur olunca tükrülecek 
yerleri öyle bir öğreniyor ki sorma
yın! 

- Falanı gördün mü? 
- Gördüm .• 
- Ne yapıyor? 
- Anasiyle birlikte geziyor. 
- FaJanca ne alemde? 

Tahran 1 (A. A.) - Anadolu A - sene bitirilmiş ve bu husustaki mu - rasındaki düşman ordusunun müte -
jansının hususi muhabiribildiriyor: kaveleler imzalanmıştır. Bu sene de bakisini tardetmektedir. Tabişanda

Parlamentonun dünkü toplantı - Afganistanla olan hudut tahdidi so- ki Çin kuvvetleri Maçeng ve Çan -
sında Hariciye Veziri Alam, Afga - na erdirilmiştir. Irakla hudut tahdidi . t'k t' d ·· tl ·ı li or 

- Sorma halini .• 
- Niçin? 
- İşi ağır ... Alimallah anası ailı· 

yor .. 
. çeng ıs ı ame ın e sura e ı er y -

nistanla imzalanmış posta ve telsiz komısyonları da halen çalışmaktadır. - Ya falan ne durumda? 

münasebetleri mukavelenameleri i- Irakla, Türkiye ve Afganistanla im
le Kilmand sularının taksimi kon- zalanmış muahedelere müşabih mu-

lar. Tiyençin ve Fengşi arasındaki 

düşman kıtaları çevrilmiştir. Çin as· 
- Hoca oldu! 
- Ya!. Nereye? 

~n~iy,~~J;l~H!l •• !P~~~~~E .. «:~. ~~~.~~: .. ; ahe.ğ;!~a~z~~.ır.~fc:~;t;;yının ou ae-
son anlaşmaları teşkil eylediğini bil- fa Tahranda yapılan toplantısı sami
dirmiş ve iki devlet arasında mual - mi dostluk havası içinde vukuagel
lakta hiç bir mesele kalmamış oldu- miş, tam bir antantla neticelenmiştir. 
ğunu tebarüz ettirdikten sonra Saa- Saadabat paktının mesut netice
dabat paktı hakkında ezcümle de - lerini yeniden izaha muhtaç görmü
miştir ki: yorum. Bu paktın imzasındanberi 

kerl vaziyeti gittikçe selah bulmak -
tadır. Jllponıann Tangpu demiryolu 

- Ana mektebine!.: 
- il'hvaı ne merkezde? 

istikametinde çekilmeğe hazırlandık 
lan bildiriliyor. 

Saadabat paktı devletleriyle mü- vaziülimzalar arasındaki dostluk ve 
zakere edilen bütün meselelerin tam iyi antant muntazam surette fazla -
bir fikir beraberliği ile neticelendi - !aşmakta devam eylemiş ve bütün 
ğini sizlere bildirmekle bahtiyarım. münaziünfih meseleler müşterek 

Türkiye ile hudut tahdidi işi geçen menfaatler lehine halledilmiştir." 

Orta Çin bölgesinde Yangtse ce

nubunda ve Kiangsi vilayetinin şi -

malindeki askeri harekatın inkişafı 

hakkında sorulan suallere Çin kur
mayının salahiyettar bir memuru 

' Çinlilerin bu cephelerde Japonları 
filen imha etmiş oldukları cevabını 
vermiştir. 

TOTALİTER DEVLETLERİN 

A mer~ka ga~etelerinden biri, l?ir harp vukuunda totaliter· 
lerın tatbık edecekleri harp planını şu şekilde anlatıyor: 

(1) Mussolini en önce Cibutiye yürüyecektir. 
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(2) İkinci İtalyan hareketi Tunusa karşı olacaktır. İtalyan· 
lar, Libyaya şimdiden kAfi miktarda asker yığmışlardır. 

(3) Fransa, Şimali Afrikaya asker göndermekte güçlük çe
kecek, Baleardakl İtalyan tahtelbahirleri iz'aç edeceklerdir. 

SUDAN 

(4) İngiltere Alman tahtelbahirlerinden korunmak için do
nanmasını Anavatan sularında tutacak, Cebelitarığa gidecek 
:filolar da burasının artık boğaza hakim olmadığını göreceklerdir. 

(5) Fransa - İtalya hududu Avrupada en mühim harp sah
nesi olacaktır. Fransa buradan Alpı aşıp İtalyaya çıkabilir. 

(6) Holanda bir tahtelbahir ve haııa üssü olarak Almanya 
için son derece mühimdir. Burası bir harp sahnesi olacaktır. 

-Vallahi azizim. İngflizin a • 
navatan filosu Akdenize geçerse ar • 
tık korku kalmaz. 

- Klüp işleriniz nesıl gidiyor? 

- Anayasayı değiştiriyoruz. 
- Yahu sen anasız laf edemiye 

cek misin? 

- Ederim anam, nasıl edemem! 
Bu da bu kadar. 

* B en parazitlere pek içerlerim. 
Ne biçim parazit olursa olsun. 

Hayvan, insan ve ses. 

Bunların bir türlü nasıl bertaraf 
edilmeyişine şaşar, adeta bunu bece
riksizliğe, azimsizliğe hamlcderim. 
Bu fikrimi arkadaşlarımdan birine 
açtım: 

- Yanılıyorsun! dedi .. En hafif 
parazit bile tehlikeli ve güçlükle mü
cadele edilir bir mahliiktur Bit mor
piyon, hatta uyuz, hayvanlara yapı • 
şan kene, sakırga küçüklükleri nisbe 
tinde berbat ve muziç şeylerdir. Sa
kın ehemmiyetsiz telakki etme! 

İnsan parazitlerine gelince, her 
sahada bunların, sizin, benim şunun 
bunun sırtından nasıl geçindiğini, 
geçinmek istediğini hatta bazan na
sıl makbul olduklarını ve icabcdince 
ne kadar güçliikle bertaraf edilebil
diklerini gördük. 

Radyo parazitleri ise, bütün gün 
yazıp çizmenize, radyo kanunumm 
bu baptaki sarahatine rağmen hala 
kulaklarımızı tırmalaınakta ve en 
mühim konserleri ve haberleri dinle
mekten bizi mcnetmekte berdevam
dır. 

Bunda da bir tek ümidimiz kaldı. 
Çetinkaya! 

Bu ümidimiz de · farzımahal -
boşa çıkarsa Nasrettin hocanın dedi
ği gibi o zaman başlarız yanık yanık 
kayabaşı türkülerini çağırmağa! 

Onun için sen parazit deyip sakın 
geçme ve hor görme: 

Dedi ve beni susturdu 

Bursada Tohum 
Temizleme istasyonu 

Bursa, (TAN) - Ziraat Vekaleti, 
burada bir tohum temizleme istas
yonu kurmağa karar vermiştir. Be
lediye bu hususta yardımda buluna
caktır. 
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TAN 

~ahkeriıelercle 
Bucada Yapdan 

At Yarıılan 

Edirne Lisesi Talebesi 

Tekirdağında 

Mahkemede Ağlayan Davacı 
Izmir, 1 (A.A.) - Bugün hususi 

muhasebenin ilkbahar at yarışları 
Buca alanında yapılmıştır. Birinci 
kermes tay deneme koşusu idi. 3 ya
şındaki yarım kan lngiliz erkek ve 
dişi taylara mahsus o!up mesafesi 
1000 metre olan bu koşuya 6 tay işti
rak etmiştir. 

Tekirdağ, 1 (A.A.) - Dün Edirne 
lisesi talebesinden 50 kişilik ve Çorlu 
orta okulundan 40 kişilik bir kafile 
ciğretmenlerile birJikte tetkiklerde 
bulunmak üzere Tekirdağına gelmiş
lerdir. Bu ilim ve gençlik kafilçsine 
halkevi tarafından bir öğle yemeği 
ile l 00 kişilik bir çay ziyafeti veril
miştir. 

Adamcağm 

Suçlu 
Sokak 

<iki 

Ortasında 

Deli H&klm 

Baylltıncaya 

Karşısındayız l 
Kadar Döven 

Diyordu 
Sultanahmet sulh birinci ceza 

mahkemesi, dün Süleymaniyede 
lzmitli lsmaili döve döve bayıltan 
ve ağzılıı yüzünü kanatan Kantar
cılarda 83 numarada kuru kahveci 
Laçinoğlu Mahmut Laçin zadenin 
duruşmasını yaptı. 

Hakim evvela iki tarafın hüvi
yetlerini tesbit etti, Davacı ~üse
yin oğlu 25 yaşında Ismail, Şeh
zadebaşında Acemoğlu hamamı so
kağında 38 numarada oturuyor ve 
eskicilik yapıyordu. Suçlu da-

- Ben Batumluyum. Beş, altı 

lisan bilirim, diyordu. 
Davacı şikayetini kelimelerin üs

tünde dura dura şöyle anlatmıya 
başladı: 

- Izrnitten Osman adlı bir mi
safirim geldi. Bu genç şimdiye ka
dar hiç lstanbulu görmemişti. Ben 
onu Kasımpaşa yoluyla Beyoğluna 
götürecektim. Yola ~ıktık. Şehza
debaşında bu Mahmuda rastladık. 
O bize takıldı: 

- Ben de sizinle b~raber Beyoğ
luna kndar geleyim, dedi ve geldi. 
O ve ben misafirime yolda rastla
dığımız binaları, caddeleri gösteri
yor ve izahat veriyorduk. Taksime 
kadar uzandık. Oradan sol taraf
larda bir sokağa saptık. 
Davacı burada sesini bırakıver

di. Hüngür hüngür ağlamıya baş
ladı: 

- Ah bay hakim, diyordu. Ben 
sofu bir adamım. Omrümde hara
ma el sürmüş değilim. Meğer biz 
fena bir sokağa girmişiz. Bu adam 
da benim arkadaşımı baştan çıkar-

mış, fena yola saptınnı§. Ben hiç 
bir şeyin farkında dcğlldim. Bu a
dam bu sokakların birisinde beni 
kahveci Alinin dükkanına oturttu. 
Biz şimdi geliriz, dedi ve gittiler. 
Saat yedi oldu, sekiz, dokuz, on, 
on iki oldu. Gelip, giden yoktu. 
Ben evime döndüm. Saat üç buçu
ğa kadar uyumadım. Saat dörtte 
sokağa çıktım. Arkadaşunı arıyor

dum. Şehzadebaşında bir şoföre 
rastladım. O bana dedi ki: 

- Arkadaşın evinde yatıyor. 
Eve geldim. Hakikaten arkada

şım bitkin bir halde uyuyordu. O
nu uyandırmıya kıyamadım. Son
ra bana başından gc;.cnleri anlat
tı: 

Mahmut onu fena evler~ götür
müş, eve girerken cebindeki 44 li
rasını da kendisi almış. Sabahle
yin yalnız 20 lira vermiştir. 

Bu bir hakikatti. Ben misafiri
min parasını almak için Mahmu
dun ağabeylerine müraeaat ettim, 
polise haber verdim. Onu arıyor
lardı. Bu sabah Sülcymaniyede bu
nunla karşılaştık. Hemen yakam
dan tuttu. Suratıma, mideme yum
ruklar indirmiye başfadı. Beni yer
den yere çarptı. Bayıldım. Ağzım, 
yüzüm kanadı. Komşular bana su 
içirdiler, ayılttılar. Sıra suçluya 
gelmişti. O da kendisini şöyle mü-
dafaa etti: • 

- Bu adam delidir. On defa ti
marhaneye girip çıkmıştır. Misa
firi Istanbula yeni gelmiş, beraber 
gezmiye çıktık. O bir aralık bana: 

- Bu adamın elbisesi iyi değil-

l.15 Metre Boyunda 
Bir Kızın Davası 

Fatih sulh ahkamı şahsiye mah
kemesi 1.15 metre boyunda bir 
davacının nafaka isteğini tetkik etti 
ve neticelendirdi: 
Kız kardeşinin kucağında mah~<e

meye gelen bu küçük insan yeni doğ
muş bir yavru değil, tam 39 yaşında 
Seher isminde bir kızdır. Aksarayda 
lsmailağa cami sokak 1/1 numaralı 
Remziyenin evinde oturmaktadır. O
nu mahkemeye getiren kardeşi bayan 
Muammerdi. Küçüklükte dünya re
koru kıran Seher pek güzel konuşu
yordu. Dava edilen mevkiinde Kas
tamonu vilayetinin Kargı nahiyesi
nin Rumkoş köyünden Mustafa Ka
p?sızın karısı Emine KaplSlZ bulunu
yordu. Seher davasını şöyle anlatı
yordu: 

yıtlarile isbat edip edemiyeceğini 

sordu, Seher: 
- Evlerinin yerlerini biliyorum. 

Fakat hangi tapuda kayıtlı olduğu
nu bilmiyorum. dedi. 

Hakim ehlıvukuf tayin etti ve E
mine Kapısızı her ay kw Sehere dört 
lira nafaka vermiye mahkum etti. 
Fakat Seher anasının fazla kaı.ancı
nı isbat edeceğini söylüyordu. Kü
çük kardeşi onu yine kucağına ala
rak evine götürdü. 

Fatih Parkında 

Kasatura Sallamış 

dir. Onu bir yerde bekletelim, se
ninle evlertmiye gidelim, dedi. Bir 
yere gittik. Sonra Abanozda bir 
eve girdik. O lstanbulu bilmiyor
du. Cebinden parasını çalmasınlar 
diye ben aldım. 24 lira masraf ol
du, 20 lira da kendisine iade ettim: 
0-

- Ben yüz lira bil'! eritecek va
ziyetteyi"'1 diyordu. Paraları ye
nen adam dava etmiyor da buna 
ne oluyor. Bu benim izzeti nefsim
le oynamıştır. Bu sabah kendisine 
rastladım. Canım s.ıkıldı. Iki tokat 
aşkcttim. 

Davanın Mehmet Sabri, Zihni, 
İzzet, Şevket isminde döı·t şahidi 
vardı. Dördü de hadb·eyi davacının 
tasvir ettiği şekilde anlattılar. 

Yalnız Mehmet Sabri şunu ilave et
ti: 

- Bay hakim, suçlu Mahmut, 
Ismail için delidir, diyor. Onlar 
dışarda konu§urkcn ben dinle:iim. 
Suçlu Mahmut ta Mazhar Osma
nın hastanesinde yatmış, o da de
li imiş. Suçlu güldii ve: 

- Oyle ya iki deli ha.kim karşı~ 
sındayız, dedi. 

Doktor davacı için bir haftalık 
rapor vermişti. Hakim dosy&yı tet
kik etti. Suçluya bir ay hapis ce
zası verdi. Osmanın onu polise hR
ber vermesini hafifl~tici sebep o
larak aldı. 20 güne indirdi. Suçlu 
kararı aldıktan sonra: 

- Allah ömürler versin bay ha
kim, çok teşekkürler ederim, de
di ve jandarmaların önüne katıldı. 

Hırsızlık 
u il 

Bir Kız 
Beşiktaş sulh ceza mahkemesi dün 

17 yaşında Şaziye isminde hırsızlık 
suçlusu bir kızı altı ay hapse mah
kum etti. lddia şu idi- Şaziye Orta
köyde Türk Limited Tütün şirketin
de çalışıyormuş. Burada iki işçinin 
mantolannı çalmış, SQllra da yakala-

nacağını anlayınca babasının evini 
terkederek Beyoğlunda bir barda ça-
hşmıya başlamıştır. Polis, onu bar
da yakalayarak hakimin önüne çı-
karmıştır. Şaziye kendisini §Öyle mü
dafaa ediyordu: 

- Ben depodan çık:ı.rken kızların 
mantoları ipte asılı idi. Birisi omuzu
ma takıldı. Dışarıya çıktı. Yoksa ben 
çalmıı değilim. 

Hakim sordu: 

Birinci Rüat Kahya oğlunun Yıl
mazı, ikinci Nıhal Atlının Tiği. üçün
cü lrfan Enesin Tuncası gelıııistir. 

!kinci ilk kurşun koşusu, üç yaşın
daki yerli yanm kan Arap ve halis 
kan Arap erkek ve dişi taylara mah
sus olup 1200 metre mesafesi olan 
bu koşuya üç tay iştir:ai< etmiştir. Ha
mit Ozsirkintinin Gazeli birinci, Fev
zi Lutfinin Güzeli ikinci gelmiştir.U
çüncüsü Buca koşusu idi, dört ve na
ha yukarı yaştaki yarım kan Ingıliz 
at ve kısraklara mahsus olup mesa
fesi 2400 metre olan bu koşuya dört 
'hayvan iştirak etmiştir. Fahri Atlı
nın Andrebudini ikinci, Salih Teme
lin Ceylanı üçüncü yine Salih Teme
lin Mahmuresi gljlmiştır. 

Dördüncü Kandikap koşusu idi 4 
ve daha yukarı yaştaki halis kan Jn
gillz at ve kısraklarına mahsus olup 
mesafesi 2400 metre olan bu koşuya 
5 hayvan iştirak etmlştir. Birınci A
s ım Çırpanın Dandisi, ikinci Ahmet 
Atmanın Ozdemiri, üçüncii yine A
sım Çırpanın Toprusu gelmi~tir. 

Çemberlitaşta Bir 

Yaralama Oldu 
Dün gece Çemberlitaşta bir yara

lama vakası olmuştur. Kürkçüler 
sokağındaki kahvede oturan Şakirle, 
o civarda dükkanı bulunan maran -
goz Ömer, sarhoşluk yüzünden kav
ga etmişler, Ömer tabancasiyle ateş 
etmiş, Şakir de Ömeri bıçakla yara
lamıştıı;-. Yaralı tedavi altına alın -
mış, hAdise hakkında polisçe tahki -
kata başlanmıştır. 

Çiftllkatta Bir Cinayet 
Ceyhan - Çiftlikat köyünde, Hüs 

nü karısı Güllü ile komşusu Pembe 
kavga etmiıler, Pembe yerden bir 
\af alarak Güllüye hrlatll\lf ve hap
nı yarmı_ştır. Bu esnada GüllUniin 
kocası Husnu gcımış ve remoeyı go-
beğinden bıçakla ağır surette vara
lamııtır. Pembe bilahare ölmüı, llüs· 
nü yakalanmıştır. 

----o-

Karadeniz Ereğllslnde 
Demir Bulundu 

Zonguldak (TAN. - Karadeniz 
Ereğlisinln Ikse köylinde Adil Elll
sektz isminde bir tecil', demir made
ni bulmuştur. Yapılan tahll1 netice
sinde madenin yüzdf! yetmiş nlsbe
tinde demir cevherini ihtiva ettiği 
anlaşılmıştır. 

----o
Tayyare Sefe rle ri 

Baıhyor 
lstanbul - Ankara, Ankara • lı

mir ve Ankara - Adana arasında 

tayyare ile yolcu. posta ve bagaj dün 
başlıyacak iken tehir edilmiştir. Se
ferlere bugün başla.1acaktır. 

Bu tayyareler pazardan maada her 
gün saat 9t30 da Ycşllköyden hare
ket edecek, 11.30 da Ankaraya var
mış olacaktır. Ankaradan ise yine 
pazardan maada her gün akşam saat 
16 da hareket edecek 18 de Yeşilkö
ye gelecektir. 

Seyyah Geldi 
Alman bandıralı .Milvoke v:ıpuru, 

dün 350 seyyah getirmişitir. Seyy::ıh
hı.r bugün şehrimizi gezecekler ve 
yarın, gemi Yunanistana gidecektir. 

- --<>---;
Takdir Gören Memurlar 
Maarif Vekaleti 'fopkapı sarayı di-

rektörü Tahsin Ozle dört mem:.ıru 
nıaaş zammı ve takdirname gönder
mek suretile takdir etmiştir. 

Müdür Tahsin Oztin maaşım 80, 
kütüphane şefi lsmail Hakkı Bayka
lın maaşını 35, kütüphane şeflerin
den Şükrü Genal, çini hazinesi tefi 
Hafız Mehmet Aksoy ve silah salonu 
tefi lbrahim Oztürkün maaşlarını da 
yirmi ikişer 6uçuk liraya çıkarmıç
tır. Maarif Vekaleti dığer müz~ me
murlarının da maaşlarını yükselt
mek için bir liste hazırlamıştır. 
* Maarif Vekaleti Topkapı ı;arn

yındaki Mimar Sinanın mutfakları· 
nın iç kısımlarının tamiri için 15 bin 
liralık bir tahsisat gôndermişti. Bir 
hartadanberi tamire başlanmıştır. 

Meıhur Bir Katll Öldi 
Tekirdağ (TAN) - Çorlulu Ah-

.. ... • • , 1 

nesinde ansızın ölmüştür. 

Horuk Köyünde Bir 
Kız Kaçırma 

Zile !TAN) - Buradan on kilomet
re uzaktaki Aptallar ki'ıyünden Sa
dık oğlu Şevki Ceylan, kardeşi Şükrü 
ve amcazadeleri Hüseyin ile Ibrahim, 
Horuk köyünde oturan Hacı kızı l 6 
yaşlarında Elife Şenoğlu hile ile ka
çırmışlardır. Kızın bikri. evli olan 
Şevki tarafından izale olunmuştur. 
Suçlu~r tevkif edilmişlerdır. 

......................................... 
Fransanın en tanınmış Muharrirlerinden Meşhur FRANCİS CAR· 
CO'nun HAPİSHANELERDE YAPTJ(H Etütlerden yaratılan En Bu~ 

yük Fr::ınsız Şaheseri : 

KADINLAR HAPiSHANESi 
VIVIANE ROMANCE - FRANCIS CARCO . RENE ST. CYR 

Bu Perşembe Akşamından itibaren 

L A .L E Sinemasında 

'ANKARA RADYOSU 
'l'ürkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postalı~ 
Radyosu Ankara Radye>lıl 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Keş. 120 g\f 
T. A. Q. 19.74 rn. 15105 Kes. 20 J{\f 

T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 !(\\" 

Sah, 2. 5. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müzJği - pi 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13,15 Muzik (Karı..q!C 
program-Pi.} 13,45-14 Konu ma (Kadı 

saati-Ev hayatına alt). 
17,30 İnkılftp tarihi dersleri (Halkevln· 

den naklen).18,30 Program. 18,35 l\filzilı 
(Virtüozlar-Pi.) 19,00 Konuşma (Tiirki· 
ye postası). 19.15 Türk müziği (Fasıl be· 
yeti) Tnhsln Karakuş ve Ark dıı lan Sı· 
tiye Tokayın ittlrakile. 20,00 Memlek~t 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri 
20,15 Turk müziği Çalanlar: Vecihe, Ru· 
şen Kam, Cevdet Kozan, Reşat Erer. o
kuyanlar: Necmi Rıza Ahıskan, Sem.ah t 
Özdenst!ll. 1 -: Hüzzam peşrevi. 2 - Dedt 
nin (Hüzzam yilrük semalsf) Rahi aşkın
da. 3 - SeUınikU Ahmedin (Seglh şarkı) 
Zevk olur giryt:!lcrlm. 4 - Kanun taksi· 
mi (Vecihe). 5 - Tatyosun (Hüzzam şar
lu) Suyl kAtanede. 8 - H ıc1 Arif beyin 
(Seglh şarkı) Olmaz UAç slnel satpareme. 
7 - Şevki Beyin (Hicaz prkı) Af eyle 
suçum ey güllter. 8 - SelAhattln Pınann 
(Hicaz şarkı) Kalmadı bende ne- arzu. 9-
Karcığar ıarln, Bilmem 1d sefa neşe bu 
ömrün. 10 - Lemlnln (Karcılar prln) 
Çeimanı o mehveşln elAdır. 21,00 Konuş
ma. 21,15 &ham, tahvllAt, kambiyo - nu• 
'kut ve ziraat borsası (fiyat). 21,25 Neşeli 
pllklar-R. 21,30 Müzik (Radyo orkestra
!11 - Şef: Pnıetorlus) 1 - Glovannf Pıı.

eslello (JI Barblenı dl ııevfglla) oPerasm
dan Overtür. 2 - Miclıael Haydn ( Sen
foni do major, Op. ı. Nr. 3) a) Allegro 
spiritoso, b) Rondo, un poco adngio, c) Fi 
nal, fugato, vlvnce as.c;al. 3 - Lulgl Boc
clıerlnl (Senfonla la major. a) Allegro as
sal, b) Menuetto-trlo c) And nte, ç) Fi
nale, Allegro ma non troppo presto 4 -
K. Atterberg- Barok süiti, op. 23 a) An
tranta, b) Snrabanda, c) Gnvotto, ç) Pas
torale e gngllarda, d) Sldlina, e) Glga. 
22,30 'Mfiz.lk (Oda mOzlği.-Pl.) 23,00 Mü
zik (Clıd>ant-Pl.) 23,45-24 Son ajans 
haberleri ve yarınki proıram. 

Hava Seferini Bitiren 

Sovyet Tayyarecileri 

Merasimle K r ılandı 
Nevyork ı (A . .t~.) - u~;, • 

yarecileri Kokainaki ile gerdienko, 
Floydbennetye gelmişl~r ve büyük 
bir halk kitlesi tarafından karşılan -
mışlardır. 

Sovyet maslahatgüzarı tayyare -
cilere kendilerini bu seferden dolayı 
tebrik eden Stalin ve Molotofun bir 
mesajını okumuştur. Mesajda şöyle 
denilmektedir: 

"l\losko\'a • Şimali Amerika se
ferini muvaffakiyetle başardığı
nızdan dolayı sizi hararetle tch
rik ederiz. 22 sıtat 56 dakikada ik
mal ettiğiniz 9.000 kilometrelik 
bu sefer cesur Sovyet tayyaredle
rinln dilnya ha\•acıbğınrn en çe
tin meselelerini muvaffakiyetlc 
halledebileceklerini göstenniştir. 
Sizi kucaklar ve sıhhatler temen· 
ni ederiz." 
Moskovanın mürettebatı, dün ak

şam kiraladıkları bir tayyare ile 
Nevyorka hareket etmişlerdir. Tay -

- Bu bayan benim anamdır, ana 
şefkatini unutumuş, beni kundakta 
sakat yaptıktan sonra Hamidiye Et
fal hastanesine atmış, bir daha ara
mamıştır. Halam beni, hastaneden al
mış, şimdiye kadar baktı. Fakat ar
tık o da ihtiyarladı. 65 yaşındadır. 
Bana bakamaz bir bale geldi. Ta§ 
ltalpli annemden nafaka istiyörum. 
Ben yine onun yanına gelecek deği
lim. Fakat bana para versin. 

Meşhut suçlara baktın Sultanah
met sulh birinci ceza hAkimi, zilzur
n:ı sarhoş olduktan sonra Fatih par
kında kasatura çeken ve Omerle ar
kadaşı Zekiye çatan Sadık çoban is
minde on altı yaşında bir suçlunun 
duruşmasını yaptı. Davacı Oıner şi

kayetini şöyle anlattı: 

- Kızım, dedi, haydi omuzuna ta
kıldı, dışanya sürüklendi. Fakat kol
lan kollarına nasıl giröi. 

Suçlu susuyordu. Şahitler dinlen
di. Hakim kendisine ı; ay hapis ce
zası verdi. Yaşının küçüklüğünden 

dolayı bu coıa 1,5 ay:ı indirildi 

~ı••••••lıııliııll••••••••••••••••••••ı# yarecller, Nevyorka vasıl olur olmaz 
••••••••••••••••-•••••••••••!llllıı. sergiye gitmek niyetindedirler. 

En çok sevilen 2 BÜYÜK ARTİST 

Dava edilen kadın cevap verdi: 
- Bunların ikisi de kızımdır. Ku

caktaki öbürünün büyüğüdür. 39 yn
§ındadır. Ben onu hastaneye iyi ol
sun diye bırakmıştım. Benim evle
rimden gelen kira ancak benimle ko· 
camın geçinmemize kafidir. Ben o
na on para nafaka vermem. Ben onu 
böyle bir dava açmış olmasından do
layı mahkemeye müracaat ederek 
evlatlıktan reddedeccğ!m. Hatta no
terlikte işte şu kağıları yaptırdım. O
nu mirasımdan ve evlatlıktan red
dettim. Mirasımı Hila1iahmere bıra
kacağım. Buna zırnık bile yedirml· 
yeceğim. Zaten elimd.l kira alabildi
ğim iki ev vardır. 

Seher itiraz etti: 
- Bay hakim, annemin binlerce 

altın lirası vardır. Bu paraları klh 
kümese, kah kocasının tabancasının 
içerisine koyarak evin şurasına, bu
rasına gömmek surctile hırsızdan ka
çırm::ıktadır. Bana nafaka vermlyc 
muktedirdir. Şahitlerim vardır. 

Hakim, bundan sonra Sehere ana
aının evlerinin bulunduğunu t apu ka-

- Biz dün Fatih parkında arka
daşımla beraber oturuyorduk. Bu 
genç sallana sallana yanımıza gelrli, 
oturdu. Kendisini hiç tanımıyorduk. 
Bize çattı. Biz kaçmak istedik. Fakat Tokatta içme Suyu 

Deposu Açlldı 
Tokat, 1 (A.A.) - Tokat şehir iç-

o koltuğunun altından kocaman bir • 
kasatura çıkardı: "Var mı bana van 
bakan" diye sallamıya başladı. Po
lis ycllş1.i. Bizi muhakkak bir ölüm
den kurtardı. me suyu deposunu!\ temel atma töre-

Suçlu susuyordu. Y:ılnız kendisini 
müdafaa ederken şunları söyledi: 

ni mülki ve askeri nı~murların, umu-
mi meclis, belediye meclisi azaları, 
parti erkanı ve kalabalık bir halk küt 

YAKIN AK Ş A M 

MELEK WILIAM POWELL 

MIRNA LOY Sinemasında 

Sizi iki saat kahkaha ile güldürecek nefis bir Film takdim edecekler: 

ÇiFTE NiKAH 
Fransızca ıözlü) 

Ayrıca : Parnmunt dünya haberleri 

Numaralı koltukları bugünden aldırmanız rica olunur. 
- Ben rakı içtiğimi biliyorum. Sar 

hoş olduktan sonra ne yaptığımı hiç 
hatırlamıyorum. Ayıldığım zaman 
kendimi karakolda ve yanımda ela 
bir kasatura buldum. Benim bilditim 
bu kadar. Obür taraflarını rüya gibi 
bile hatırlıyamıyoruın. 

~-----·· 
lesi huzurile ve sevinç tezahijrleri i
çinde yapılmış vali ve belediye reisi 
tarafından söylenen nutuklarda re
jimin başarıları ve halkımızın Milli ~ 
Şefimize ve büyüklerimize sevgi ve 
bağlılığı tebarüz ettirilmiş ve bu i~tc 
belediyemizin merkezden gördüğU 
büyük yardım minnet ve şükranla a
nılmıştır. Hazır bulunan zevat büfe-

Hakim suçluya 9 gün hapiı ceza
sı verdi. Yalnız yaşından dolayı ce
zasını üç güne indirdL 

Mesut Bir Nlıan 
Narda eşrafından merhum Sadık 

Ibrahim Berkanın kızı Saadet Ber
kan ile, üçüncü umumi müfettişlik 
baş müşaviri Nizami Asım Atakerin 
nişan merasimi evvelki gün Pcrapa
las otelinde davetliler ve akrabaları 
arasında neşeli bir surette tesit edil
miştir. iki tarafa saadetler dileriz. 

de t.zaz edilerek törene nihayet ve• 
rilmiştir. 

YENi NEŞRIY AT : 

RIZA T EVP'IK - Resimll Ay matbaası 
tarafından çıkarılan ve Filozof Rıı.a Tev
flğln hayatı ve ıllrlerinl toplayan bu ki
tap az zamanda satılmıı ve ikinci tab'ı ya
pılınıştır. Bu kitabı karilerimize tavsiye 
ederi&. 

Hissi, Müessir ve Esrarengiz bir Film 

ARSEN LUPEN'in DöNUŞU 
O, ölmemis ••• Eskiaindeıı daha cazip . : • Daha güzel ve daha cü

ret.kir .olarak 

Bu P~ alqamından ibl>ann 

SA RAY SiNEMASINDA 
Fransızca södil Filminde geliyor. Baı rollerde : 

MELVYN DOUGLAS VIRGINIA BRUCE 

Bir Adam, Ortağını 
Vurdu 

Zile (TAN) - Ortııklama ticaret 
yapan Petriçli Rüştü Kaya ile Dur
sun bir alacak yüzündtn kavga et
mişler, geceleyin kahvehaneden evi
ne gitmekte olan Rüştü, Dursun t::ı

:rafından arkasından k:ıma ile ve a-
1 ~ır surette yaralanmı~t:r. Dursun tu
tulmuştur. 

Nevıehirde Yağmurlar 
Nevşehir, (TAN J - tJç gün meb

zul yağmurlar yağmış, çiftçinin yü-
r.U gülmüştür. , 1 •I' 

Nevıehir Kaymakamhğı 
Nevşehir, (TAN> - Dört aydan-

beri açık bulunan kazamlZ kayma
kamlığına Plömer kaymakamı Edip 
Yavuz tayin edilml~ ve gelmiştir. 

Silifkede Bütçe 
Silifke. {TAN) - Belediye mecl .

sl, Nisan devresi içtlmalarını bitir~ 

mi§, bütçeyi 17616 lira olarak kabul 
etmiştir. 
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TAN 
ABONa aaDILI 

TDrklye ._..., 

Tehlike 
1400 Kr. 
no " 
400 • 
110 • 

t ..... . ,,.., . "' 
1 "' 

-._ Kr. 
1IOO • 

IOO • 
100 • 

GÜNÜN MESELELERi 

Ankara 
Müzakereleri 

Yazan: Biirhan BELGE 

AKDENIZDE TOPLANAN 
Bu aon hana. &Wııhh ....._ 

Df ~ .... _ • .,.. 
4evletleA .at _.... ıerW 
f17lqtllt 

CBBBJ,IT.&BllOrAI 
İqlllslerba ıı,aso tomak Ba

muues zırhbaı ve tlç büyük mah • 
rlple Severn 11.ınclekl denlzalb 
gemisi bekll7or. 

Fransızlana; 12,181 tonluk Bre-
tape '" Loıralae ımhhlan, tlt 
kruvazlr ~ • Olta muhrip var. 

TANCADA: 
Almanlarm LelP,ı huvazl • 

rlL İnpıislerin Grafton muhribi 
" ~8111dlana Volta, Forbha, 
lloPÜ mahrlplerl var. 

ALCEZIBASDA: 

FiLOLAR 

Kaplı Olan 
A KDElfiZ 

Diin7a vui7eti, Booseveltin me
sajı ile Bitlerin nutku ara· 

llnda meraklı ve sinirli bir durakla· 
8aa geçirdikten sonra, 'bugU.n, tıpkı 

llleaajdan lneeki hillnl muhafua 
•tnıektedlr. M.asallardald ılbl, u mı 
ticllldlkten sonra bir çuvaldız boyu 
7ol 161dllmlittflr. Çtlnldl her iki ve
aibnın edebiyat taraflarım bir yana 
'bırakırsak, Amerikadan ıelen bilek 
tlf ıulh anlapnuı tekliftne, Berlln, 
fbndlye kadarki metodundan PfDll" 
Jacalı eevabım vermlıtlr. Bu vasi • 
Jet, 'böy}e devam ededunan, Ankara 
De Moskova arasmda, tu ,anlerde, 
lld memleketi birbirine yaklqtunµe 
lebeplere .,. bu sebeplerden dolmUf 
doatluta unun bir temas yapılmak· 
tam. 

Almanların Köln kruvadril, 
ıe,o• tonluk nılra1 Gru Spee 
eep kru\'Ulri, bir mahrip, altı de 
nlsaltı n Wr ana pmisl mevcut· 
tur. FRANSA 

MALAGADA: 
Almanlann 10,000 tonluk De

utehland eep knıva-8rtl. Altı muh 
rlp, dokuz deaizaltı pmlsi vardır. 

~ -
iSPANYA 

• 

A vrupanm dlrt h8yflk devleti a
tasuıdakl lhtlllflarm ıtinde bti)'ii • 
llleaini ve deıial'epıesinl kaydetmlf 
olan son haftalar aufmda, diploma
tik pl;vualarda en çok aranu aksy
oalar, Tflrk ve SoVJet muanaetl el• 

hamı idi. BerkeBin ia~ bllDlan e
line •eçirip kapatmaktı. Ne çare ki, 
hu lld devlet, kendilerine alt olan bu 
eabamı, daha evvel topla7arak kendi 
honaJaruıda mahafua altına almak· 
la, 'beynelmilel' boom'u nevama dizgin 

İngiliz kuvvetinin Akdeniz fi. 
losmıa alt ola dllw paqalulyle 
bir aydanberl ana filodan Akdenb 
mosaaa btıln mrhhlan prld Ak· 
..... Umaııluun, l'Dlltln .,. Mmr 
aalanm dolapnaktadır. l'ramn fi. 
losunun kısmı kttlllli Touloda ve 

Bizerta llmanlannda bekll7or. 

CE'Z.AYJR 

altuüa ahmtlaidL 

İtalyanlar donanmalarını ken· 
dl kara sulan elvannda beklet • 
mektedirler. İtalyan donanması 
Venedlk, Napoll7e ve Taranto li • 
manlaruıa taksim etlilmiftlr. 

FAS 

.. De ................ İllİIİlil .. .. 
uaua kapısı fberinde yahut etrafın· 

da vali olabUeeek tehaeilıpleri önle
nıek ZUUreti, Od dost devleti esash 
bir nıüzakerede bulunmağa Hvket • 
mittir. Sovyet Barlcl1e Komiser Mu
avini PotemJd~ yoldaı, Ankar97a, b• 
sebeple Pbalt oba gerektir. 

Milletler Cemiptlne IWillnıb 

sflndenberl, doıtlarımnla, 'bir ~ 
nıtlldm me1elelerde mhul bir peU. 
tika takip etmJı olduiamuz malGm • 
dur. Mesell, mflteeavı.ı. tarifinde, 
1nesell kolektif hnt fonnulGnde, 
nıesell sanbyon poUtlkamada. • 

Aneak lapaDJa meseleal 7anl Av· 
rapa poJitJba iserlade ideolojik 
ctirfltlerln hildm olmuiyle beraber
dir ki, politlkalanmn ara.uaü bam 
farklar görillmtif fakat bu farklar, 
lüç bir _.um, zıddi7et 8150.ibae sık· 
DıUlllftlr. ~uıl Jd, bu halanul•a, 
Türk • SoVJet dostlufu, 'bir eski eep. 
he arkadqhimdan farksızdır. ve cep 
he ubdafblı t.blrl de, tamamen 
1'erindedlr. Bit kimle unutmam'! • 
br lı:I, her Od memleket ve her , Od 
mDlet, hemen apl tarihlerde, em • 
Jer7alimae brp a pldetn mflda • 
laalannı hafarmattır. Emperydl • 
nıba JeDiden bir pblan•• deVnliae 
~ balandatu fU mat.na dOlt· 

Alman tlonanmoınnın ı .. 
panya .Jaillerintle 

manevra yapmalı iiare ha
reket etmai, ortaya yepyeni 
meıeleler p/ıarmır ile tehli. 
ke mıntalecuını Orta Avra
paJan Aktlenia nakletmif
tir. Sill)'Or M,,..,ini, ~ 
niale a.tlinliilı iımı:anmd 
~ mlkatlele etmJdeJir. 
Ve molem s...,. 6a w .. 
line tlofrrı lir 6iqiilı """" 
atı/Ufllr. Banltınn 6iri IOÔÔ 
•--'ir ,..,. lMillqc ....... 
vem.ı eden H...,.,_ ;.. 
tilO.ulır. lltincin lttJ7'flll 7"' 
dımiyle tnraalln olan ı .. 
~ tlq.hili Aar6i4ir. U· 
~ Muaolininin •esen 
Hile Mlinilate İecp •ttili talı 
Jirtle Alman .ilahlanna P. 
f1ellebilecefine tlail' olJıiı 
.SJUlar. 
Ba 7Glf/flll oe .....,,,_.,, 

temin etlen o..'nin 6aıln 
en roi tamala ettlli 7Cl'ı r .. 
nmtar. 

hllamnm bu haaaslyetinl hatır • lttJYGmn Tamuta tntıLtillı: 
lamakta, elbette ld fayda vardır. 

Demek oluyor ki, hu seferki An- J talyanın Tunusu ele geçir-
kara ıMımelerinln zorlanmq, ya· mekten ... adı, onun azı. 
hat 11181 1a1, bir tanlı 1oktar· ,m bıap1 ..ı.utoadea; ~ 

B1I mflabııeleıla aetleesl her • ~ .eı:.te1:tlr 'bu
kesi, ........ merab dltfbebllk, ~ mil1oa - tl&Ufolfat made
Ancak, ..-bal Hnt doltlarml; ula nfnMn ~ ~. 
endlfeJe ........ elidir. ÇtlDldl .. Pallat ...... .... 1111' ....... 
TflrldJ9, .. de (abl hldlaluul tama- 'lunQl\Ul lti'ttejtk ~ 11-
mma nlmelp> Sn,et ...,., p.u11- ~· ÇGDkCl ._. Umanı, 
~ bdu milletler l1llhlne ukadaa Sldl)'amn "'* bai.m dlblndedlr. 
bir tek Jaacn ürhell hanle etme- Ve buiaClll bir..,._ buhmdm-

nıl11er6. Bir .,_ nJla " .... _. ~ -~· ~ Pan
ın dellU de, ._ Ud memlebda kete c4tUatta adlmt • _.... il mi 
dllerlae fire ,..ı 1tbv tuaah• " •-ftıddt. BSswta ltaııUm • 
yeni bbw dlbaf• P8fP11 bap ...... U. fttUll..,... ltaıp Aw.. 
amıamau, •11 US1l11I 4erlaal teltlb _. '1Ml kllM•nü " IR cllr .,.. 
7e sobeak ve Mt delllae __.... ,._.. 1't...,. ~-· 
eek olan bir maeıeıa11l .ıa fecla et • tnaılil deAbı Cklm ~ 
mlyeceklerldlr; laelU Jd. am...ı ilki -~~-=.= 
ıulhe ,. ..... tee,vts, keaull nDa • Slcll7a .., .. ~ 
lerinl .. .,.aı ........... ,..,. ,., .. cim ~ .,. 

~. Bu -~ aeçen hafta bu 

vaziyeti izah ederek bütün Fran
sız üslerinin Garbi Akdenizde Tu
londa bulunduğunu, lngilterenin 
bilhassa iki üssü, yani Cebellta.
rıkla Maltayı tahkim ettiğini an
lattıktan sonra diyor ki: 

/,..iliz; mütehaauı Ce6elitarila 

naıl •6riqor1 

'1aslltere De lapanyanm mu
hamn olatak iftlrak edecekleri 
.., ....... Cebelltu*, lnılBs 
d!IM-• lcla lnallan•lmı1Mak 
......... ÇtlDldl -- ..... 
.uu toplar, Umanı teJadlt ettik-
- ..... lapa1t7adan rel..C 
tanareler de bu mevkii .... • 
Hrdadaa edeblllr. Fakat n va
sl79t, lnattteıenbı ble)'I kqlto
deeelbd lfHe etm-. ÇtlnkU, 
·-- ... , kola)' -..wıı.. 
mes. CehUtam, m.U.tura 
......... elverltll& ... 
Cebell~ mild•faaya çok et-

nrlfli olc:lulmıu diler taraflar da 
te)'lt ecllJor ft Cebelltaftlm her 
~rizil bertanf edecek ~ 
te oldutanu temin ectı,orlar. T.,._ 
11.N dafH toplar n. diler topt.,, 
pyet mOkemmel ve göze çarpacak 
bir tekilde yerleftirilmlftlr. Bu 
toplar, Centa tarafına yerleştirilea 
Alman toplarmı bir kaç da~ka i· 
vmda auaturacak kunettecJtr. son
,. t.panya toın&ı ile m,wı top. 

nlmm aram. P1et mükemmel bir 
lurette tlhitm ~. m,m. 
ta~ Cebelltitılit kolay 
~inmeleri ve faa117N pçıu
Jaol i9'n blttln tertibat almmıpır; 
Bu 1tbıden Cebelltanır kendini pı. 
~hlda mOdafaa edebilecektir. 

."'""""'*' ..... ual79ff 

fLtBYA 

1939 buhranlarmda, Ingiliz donan
ması buradan ayrılmak ihtlyaC'IDI 
hissetmiştir. Fakat donanmanın 
buradan aynlmuı da bu adan.ın 
yabancı ellere düşmed mall81U1da 
deiilclir. Çüakü ttalyamn buraya 
asker ihracına kalk1pnaaı, kendi
sine çok pahalıya mal olur. 

İtalyan üsleri bizzat ltalya, Si
cilya ve Sardlnyadadır. Bundan 
bafka ltalyanın Tobrok ve Rodosun 
Fma1 garbmdaki Leros adasmda 
6l1eıi vanbr. 

Bir Alttlenls Atır6in4e 

News 
dan 

Yaan: Bellıü Halim 

A~erllwma • mutuam ve 
.. , ....... plapn ..... 

............. Wrl .. halk ktltilpha -.............................. 
• M ...., • ......._ ktlttipNne 
....... 'I' ................. laer ta-
nlı, ............ Mltlla nflan, 
.. , ..... " ft iuete1.t .. teri 
......., .... .... ... Glıllp 
........ h ldtaln. •alaurlıfa ...... 
laul __ ,.. ......... uu, llita -
... ._.. ..... ._..ntta.w.p-
•• ltalal\ .... alınum. •alaanlda 
.... iDi •uttna, ldtabua lımaW 
hatırlamanız kili. Her Jdltilplume 
katalotunü her kitap için en apit 
iki kart vardır, Ve katalli harf nra
alJ'le JVlepbthnlplr. Kutlana .... 
müanlrla ltıeld ü ldtalma ........ 
re yapwl••p. IDs Wrlal .. mı... • 
yonaaa, pu, ~ ._.. 
ZlnlllU, ..... p1san - ...... ... 
çdmiuu ll1Jeıtn. o ..... ......... 
iffHlll»ls ldta .. IMllMüm. Ktltltt
huecller alqüa ,..... ...... 
mea1ekleriai .... ,... blleJtlea ... 
ra Od as MDellk 'bir tahallle .__ 
dıldan lçla itlerinin eıl. Sb ...._ 
huıl menu berine olnauk latır. 
dlt'abıl lll1leJ'in.. Oa1u a1se 1dr ... 
feste IÜlll OD kitap A)'Ula ft ... 

.W. Q11 Qn meaeleJI hnll ..._ 

.......... ettlibal .. .., .... 
Bat11 ....._.. kitap • u...,.._. 
.. ~ ..ı.r .. ,....,, ,.,... ... 
o ldtüı ..... ldlt&phue-- -
lap ptlrtlrler. Sis yabm -..... 
te)'in. Oalu me her bla7b1a .... 
teıirler. Btlktmet, AvrapaJa ..... 
.. AmerlkQa ta1öe 70Darlala 
kaç ..... ldlttlpUaeelUk ... .... a...,.......,. ...... .... 
ha do1mut ........ Ws ..... ,. 
tur. 

Şehirlerde mnuml7etle IJir 
kiltiiphane ile 'bir çok da ıubelerl 
lunur. Fakat ktlçilk kuabalann 
ti k8ylerln bile birer ldltilpııau-. 
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Galata.aray muhacimlerinin F enerbahçe kalai önünde akı,ları Galatcuarayın golle neticelenen bir hücumu .on .aniyede bu fekilde idi .• 

Gelecek haltaki neticeye göre 
~ alataıaray veya F ener~e 
vereceğimiz TAN Kupası 

İki ezeli rakip Galatasaray - Fe
nerbahçe dün Taksim stadında 
.. Tan,, kupasmm ilk karşılaşması
m yaptılar. Sahada eski günleri 
hatırlatan yedi, sekiz bine varan 
bir seyirci kütlesi vardı. Tarafdar
lann, san lacivert, san kırmızı 

karşılaşmasını uzun zamandanbe
ri hasretle bekledikleri görülü
yordu. Sağ tribün Fenerbahçeyi, 
10l tribün de Galatasarayı teşci et
mekte idi. 

Dün bir defa daha gördük ki, 
bu ild klübümüz arasındaki reka

beti iyi kullanmak prtile eski he

yecanı uyandırmak pek kabildir. 

GalataMıTayrn galibiyeti 

ltalJulır 

Galatasaray dün haklı bir gali
biyet kazandı. Vakıi Fenerbahçe
Jl, kadro itibarile zayıf yakala
DU§tı. Fakat rakibinin zaafından 

istifade edecek §ek.ilde de oyna
masını bildL 

Muavin hattı, müdafaası ve ka
lecisi eksile olarak çıkan bir Fe
nerbahçe sahada görünür görün
mez neticenin farklı olacağı anla
pldı. 

Galatasarayın tam kadrosuna 
mukabil, Fenerbahçe taknnında 
bir gün evvelki maçta sakatlan
ınalan dolayısile oynıyamıyanlar 

fWllardı: Hüsamettin, Lebip, Ya
pr, Ali Rıza, Rebii. Dikkat edile
cek olursa defans hiç yok. 

Dünkü TAN KUP ASI Maçı l c~=~~::~d••ar 7 

Galatasaray Fenerbahçeyi 
4 .. 1 Gibi Bir Farkla Vendi 

Maç baflıyor 

Stadı çerçeveliyen tarafdarla
rın alkışlan arasında tam saat 17 
de iki takım sahaya çıktılar. Ev
velce kararlaştırılan hakem Ah
met Ademin gelmemesi üzerine 
yirmi dakika kadar hakem arandı. 
Nihayet bu vazifeyi Nuri Bosut 
üzerine aldL 

Takımlar na.al çıktılar? 

Galatasaray şöyle teşekkül et· 
mişti: 

Osman - Adnan, Faruk - Musa 
' Yusuf, Celil - Necdet, Boduri, Ni-

no, Murat, Sarafim. 
Buna mukabil Fenerbahçe fU 

şekilde idi: 
Nuri - Saim, Muzaffer - Haldun, 

Aytan, Reşat - Semih, Baari, Taci, 
Esat, Fikret. 

ilk hücumlar 

İlk hücum Fenerbahçede, mu· 
avin hattında kınldı. Mukabil hü
cuma geçen san kırmızılılar Fe
nerbahçe kalesine dayandılar. Mü
dafilerin acemi hareketleri az kal
sın daha ilk dakikada bir gole mal 
oluyordu. 

Oyun çok seri oluyordu. O ka
dar ki topu takip etmek bile güç. 

Fener lırsat kaçınyor 

Soldan bir Fener hücumu. Esat 

topu avut çizgisine kadar götürdü 

ve kendisine his bir vuruşla orta

ya gönderdi. Basri gol olabilecek 

bu fırsatı mütereddit hareketi yü

zünden kaçırdı. 

GalattUGTay da lıaçırı~r 

Galatasaraylılan mukabil hü

cumda görüyoruz. Kısa paslarla 
Fener muavin hattını kolaylıkla 

atlattılar. Sıkı bir şütü kaleci 

bloke edemedi, onlar da ilk gol 

fırsatını kaçırdılar, 

Direk kurtarıyor 

Fenerbahçe müdafii Muzafferin 
lüzumsuz bir favulü ve Celil to-

iki Rakip Haftaya 
Bir Daha Çarpışacak 

pu güzel bir vuruşla Fenerbahçe 

kalesi önüne düşürdü. Direk Fe

nerbahçeyi bir golden kurtardı. 

Galatasaray oyuna tamamilc 

hakim, birbirini kovalıyan hü

cumlar seyretmeğe başladık. Her 

iniş tehlike oluyor. 

Birinci GalattUGTay golü 

19 uncu dakikada idi. Sağdan 

açııan tnr hucumda top, ayaıctan 

ayağa dolaşarak Fener müdafile

rinin tereddüdü yüzünden Mura

da geçti, Murat iki müdafiin ara

sından çektiği sıkı bir şütle ilk 

Galatasaray golünü kaydetti. 

Sağ tribün: 

- Ya! Ya! Şa! Şa!.. Galatasa

ray, Galatasaray, cim bom, bom! .. 

seslerile inliyor .• 

Bu gol Fenerbahçe hücum hat
tını canlandırdı. Fikretten açılan 
bir hücum Galatasaray kalecisi· 

nin yerinde bir müdafaasile 
vuşturuldu. 

Fener hücumu ~ahıi 

sa-

Fner hücumları yalnız Fikret 
ve Esadın şahsi gayretile parlıyor, 
fakat sönmesi bir oluyordu. Basri, 
berrnUtad çok bozuk, top şyağına 
geldiği vakit şaşırıyor. 

Fenerin beraberlik •olü 

37 nci dakikada ReşatSemın·e 
uzun bir pas verdi, o da topu Bas
riye geçirdi. Avut çizgisi üzerin
den kale önüne ortaladı. Naci fal
solu bir kafa vuruşile beraberliği 
temin eden Fener golünü yaptı. 

Birinci devre de Galatasarayın 

hücumları arasında beraberlikl~ 

neticelendi 

I kinci Devre: 

İkinci devreye Galatasaraylılar 
Muradın yerine Süleymanı, mer
kez muavine Bediiyi, Celalin ye-

Galata.arayldar böyle bir düzgün vurufla gollerine bir K6l 
daha ilave etmİf oldular •• 

rfne de Yusufu geçirerek çıktılar. 

Sarı lacivertlilerde de Fikret 

sol içe, Basri açığa alınmış bulu

nuyordu. 

Galataıarayın ikinci golü 

Birinci dakikada ortadan bir 

hücumda Nino topu müsait bir 

vaziyette yakaladı. Müdafilerin 

müdahalesine bile meydan bırak

madan sıkı bir sol şiltle topu ağ
lara takarak ikinci Galatasaray 

golünü kaydetti. 

Galatasaray hücumlan sıklaştı. 

gol farkının çok büyük olacali ıö
rülüyordu. San kırmızı hilcum 

.. .. . 1-!--- __ 1...,.. •• ,,. fflh: 

ilerliyor, ve her hücum bit gol 

tehlikesi oluyordu. 

Bir Fener hücumunda Fikret 

topu Galatasaray kalesine kadar 

indirdi, Esada geçirdi, Faruğun 

müdahalesi bir gole mani oldu. 

Vçüncü Galatasaray golü 

Dokuzuncu dakikada Fenerbah

çe aleyhine bir korner oldu. Nec

det attı. Süleyman ayağına geçen 

topu kaleye gönderdi, kalecinin 

kollan arasından top üçüncü de

fa olarak ağlara takıldı. 
Fenerbahçe takımı müttMladl

yen değişiyordu. Oyundan Semih 

te çıktı. Fenerbahce on kisi ovna

mağa başladı. 

San lacivert takunda yalnız 

Fikret, Esat, bir parça da Mehmet 

Reşat görünüyor, diğerleri ortada 

hiç yok gi.bi, Fikretin gayreti, 

yaptığı hücumlar, müdafaaya bir 

parça olsun nefes aldınyordu. 

';alataıarayın ıon golü 

38 inci dakikada Boduri Mu
zafferin hatasından istifade ede
rek Galatasaraya sıkı bir şiltle 

dördüncü golü de kazandırdı ve 
maç ta 4.1 san kırmızılılann ga
libiyetile neticelendi. 

Oyun heyeti umumiyesiyle 
Fenerbahçe takımı zayıf olma
sına raimen, çok heyecanlı 
geçti ve zevkli oldu. Galatasa
raylılar ıalibiyeti hakeden bir 
oyun oynadılar. 

Müdafaaya esasen o kadar 
çok iı dilımedi. Muavin hattı 
birinci devrede daha iyiydL 

İkinci devrede Rebiinin tek-
rar ortaya alınması iyi olmadı 
daha fena oldu. Galatasaray hü
cum hattında, hep Üzerlerine 
dü§en vazifeyi yaptılar. Esasen 
karşılannda onlan durduracak 
bir kuvvet yoktu. 

F enerbah~eliler: 
Fenerbahçe takımına relin-

ce; böyle bir kadro ile bundan 
fazla bir §eY beklenemezdi. 
Kaleci çok fena, müdafaada 
Muzaffer canlı, fakat acemi, 
Saim birinci takım oyuncw;u 
değil. Muavin hattında Re
şat kendi üzerine yükl~ 
nen, Galatasaray hlicumlan 
._.... baldı olarak ne 
yapaeatüia pjirdı. Btleı111a • 

tında Fikret bcrmutad mükem-

la bir ~~~lfl*~ 
her zamanki çalım hastalığı. 
Basri ayajuıda top tutmaktan 
aciz. Mesih vasat bir oyun oy
nadL 

Bu iki ıUzide kJUbiimUz 
"TAN,, kupası için 9 temmuz
da bir daha karşılaşacaklardar. 
Bakalım kupamız han&i takıma 
nasip olacak • 

Akçakocada Bir Maç 
Akçakoca, (TAN) - Halkevinin 

Haydar, Hamdi, Murtaza, Ali, Aydın, 
Ahmet, Gedikliçavuş Osman, Ahmet, 
Faruk ve Hamdiden mürekep olan 
büyük takımile İsmail, Yaşar, Meh
met, Ahmet, Mehmet, Ahmet, Cemal, 
Niyazi, İsmail. Ali, Adilden mürek
kep olan küçükler takımı arasında ya 
pılan futbol maçını küçükler bire 
karşı beş sayı ile kazanmışlardır. 

J ozgatta Yağmur. 
ve Mahsul 

Yozgat, (TAN) - Vilayetimizin 
her tarafına iki hafta içinde fasıla
larla bereketli yağmut'lar yağmıştır. 
Çiftçi ilkbahar mahsulünü toprağa 
atmıg bulunduğundan yağmur her
kesin yüzünü güldürmüştür. 

Bu yıl mahsulün geçen senelerde
kinden bereketli olacağı tahmin edil
mektedir. 

F enerbah~e kalai bir gol tehlikui g~iriyor.: F enerbalaçe kalecui bir gole mani olmaya ça/lflyor .. GalatGMIJ'GYlll bir hücama dala&. 
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Türk Sitesinin geçen ay tamamlanmış vaziyeti 

Nevyork Sergisinin 
r"N~vv@ırk ı ilk G ünü 
L teUgıraf'o j 

Sergiyi vaktinde yetiştrrmek 
İçin geceli gündüz lü çalısan 

Sergi Komiseri Nizamett&ı Ali 

(Nevyork) "Hususi tel
grafl<i' - Amerika Birle • 
şik Devletleri Uk Cüm -
hurreisi Vaşingtonun riya
sete geçtiğinin günü gü • 
nüne tam yüz ellinci senei 
devriyesi olan dün dünya -
nın en muazzam beynelmi
lel sergisi olan Nevyork ser 
gisi Cümhurreisi Mister 
Roosevelt tarafından muh
teşem merasimle açıldı. 
Saat on birden itibaren a • 
çılan 11 büyük kapıdan ser 
giye 600 bin kişi gelmiş ve 
Cümhurreisinin açılıs nut· 
kunu dinlemiştir." 

Bu merasimde Sulh bahçesine 
bakan Amerikan Feaeral. paviyo
nu önündeki tribünlerde 60 bin 
kadar davetli ve bilhassa Amerika 
hükumeti mümessilleri, ayan aza
ları, valileri, ecnebi delegasyonlar 
ve sergi komiserleri hazır bulun -
muşlardır. 

Saat yarımda sergiye gelen 

Mister Roosevclt öğle yemeğini ec

nebi diplomatlar ve sergiye iştirak 

eden memleketlerin umumi komi

serleri şerefine Federal paviyo -

nunda tertip edilen 350 kişilik zi • 

yafette yemiştir. 
Ziyafetten evvel Sulh bahçe -

sinde büyük bir geçit resmi yap1l
m1ştxr. Buna Amerika kara, deniz 
ve hava kuvvetleri ve altmış ya -
bancı milletin milli:" kıyafetler giy
miş ellişer kişilik kafileleri bay -
raklariyle iştirak etmiştir. 

Halk milli elbiseleriyle geçen 
Arnavut ve Çekoslovak kafilele -

Türk Pavyonu Çok 
Türk Bayrağını 

Rağbet Görüyor, Şanlı 

Gözyaşlariyte Öptüler 
rine çok alkışlamak suretiyle sem
pati göstermişlerdir. 

Milli grupların arkasından as -
keri bandolar geçmiştir, bu arada 
bilhassa Londradan gelmiş olan 
Goldstrim alayının bandosu çok 
alkışlanmıştır. 

Da~i+ ~.aa..,..:-- .;.,.,.: ..... 1.. -..J.--ı--

arasında ser giyi yapan amele ve 
sergi memurları da bulunmaktay-

dı. 

Daha öğleden evvel Holanda ve 
Belçika paviyonlarının üzerindeki 
kulelerde bulunan çanların ahenk 
tar sesleri ile başlamış olan mera
simin ilk hareketi olarak sergi rei
si Grover Whalen tarafından "din
ler mabedi" nin küşat resmi yapıl
mıştır. Bu binada dünyada tanın
mış bütün dinler temsil edilmek -
teyd.i 

Münadilerin çaldıkları boru -
larla şeref tribününe geldiği halka 
ilan edilen Cümhurreisi Roosevel
tin önünde yapılan geçit resmi son 
derece muhteşem olmuştur. 

Serginin küşadı münasebetiy -
le söylenen nutuklar arasında Ro
oseveltten başka Nevyork beledi -
y e reisi Loguardia sergiye ziyare
te gelenlere beyanı hoşamedi et -
miş, sergiye iştirak eden ecnebi 
memleketler :rtamına da İngiliz ko
miseri tarafından bir nutuk irat e-
dilmiştir. 

Bütün bu nutuklarda beynel -

milel teşriki mesai ve dünya sulhü 

fikri daima tebarüz ettirilmiştir. 

Bu münasebetle Nevyork vali -
si H. Lehman 65 kadem boyundaki 
(Vaşington) un heykelini açmıştır. 
Bunu müteakip Nevyork belediye 

reisi Loguarclia da Amerika halkı
nın dört en aziz varlık telakki et
tiği din hürriyeti, söz hürriyeti, 
matbuat ve içtima hürriyetini gös
teren dört heykeli açmıştır. 

Sergide yabancı ve Amerika 
bayrağı olmak üzere beş binden 
f.,,.ıAc hı:ıvr<> ~ •ı:o.rrh 

Bir milyon ziyaretçiyi içine al
mış ve teşrinievvele kadar de -
vam edecek olan sergide seyrüse -
feri tanzim ve intizamı muhafaza 
için 5000 ka~r polis istihdam e -
dilmektedir. Türk paviyonundaki 
çok kıymetli tarihi eşyaların mu
hafazaları için Türkiyeden gelmiş 
olan zabıta memurlarından başka 
Amerikalı detektifler de tayin e -
dilmiştir. 

Geçit resminde bayrağımızı, Ne
şet Halil Atay, alkışlar arasında 
taşımıştır. Bayrağımızı Amerika
daki Türkler hasret göz yaşlarile 
öpmüşlerdir. 

Sergi açılır açılmaz yüz binler
ce insanın en beğendiği ve akın 
halinde koşuştuklan pavyonlardan 
biri de, Türk pavyonu olmuştur. 

Nevyork sergisi paviyonumuz
da hususi ve resmi müesseselere 
ait müteaddit satış daireleri ve 
Hacıbekir gibi maruf Türk adla -
rınm satış şubeleri bulunduğu gi -
bi bir de Türk kahvesi vardı. 

Paviyonumuzu ziyarete gelen -
!ere rehberlik etmek üzere Ame _ 
rikada tahsilde bulunan gençler 
arasından yirmi kişi seçilmiştir. 

Zenginlik, fen, sanat, güzel sa
natlar ve beşer dehasının birleşe
r~k yaptığı bu muazzam sergi şim 
dıye kadar emsalinin yetişemediği 
bir harikadır. 

Nt?vyork Cihan Sergisinde Türk pavyonuna giriş kapılarından •• 

1 

Bahar Dün Yer Yüzüne 

Kederli 
"Bahar, dün yeryüzüne ağlaya

rak geldi." 
Dün, bahar bayramıydı! Denlle

bilir ki, bilaistisna bütün dünya 
insanlarının müştereken kabul P.de
bilecekleri yegane bayram da, bu 
bahar bayramıdır! 

Şairlerimizin asırlardanberi tas
vir ede ede bitiremedikleri bahar, 
çeşit çeşit renklen boram boram 
kokuları, ve cıvıl cıvıl seslerile ge
lip, dünyayı cennete cevirince. in
sanlar kendilerini bir yaş gençleş
miş sanırlar! 

Bahar bayramı, bayramların en 
masrafsızıdır: Kurban bayramın

da koyun peşine, şeker bayramın
da latilokum tasasına. çocuk bay
ramında esvap derdine düşen, ve 
bir bayram sayılan yılbaşı gelince, 
ipin ucunu büsbütün kaçıran va
tandaşlar, bütün bu senenin en ra
hat nefesini bahar bayramında a
lırlar! 

Çünkü bahar bayramının he.: 
men bütün yiıkü, :ı.ile babasının de
ğil, tabiatin omuzlarındadır. Ba
har bayramında, çocuğun istediği
ni, ananın istediğini, kadının, gen
cin, ihtiyarın, fakirin, zenginin is
tediğini vermek, aile reisinin değil, 
tabiatin vazifesidir: O gün en ye
ni, en şrk, en zengin, en renkli, ı::n 

kokulu, en temiz tuvaletini giye
rek ortaya çıkan bahar, bütün be
şeriyete, geride bırakılan kocaman 
bir yılın en neşeli ve en mükellef 
ziyafetini çeker! 

Yeşil örtüsü çiçeklerle dolu ge
niş bahar, sofrasına kurulup, bül
bül konseri dinliyebilmek, ve gül 
kokan havayI içe içe sarhoş olabil
mek için, "dip köşesinde: 

"- Frak veya smokin!" yazılı 

bir davet kartına ihtiyaç yoktur. 
Onun içindir ki, dün, baharın 

çektiği ziyafete, bütün İstanbul 

koştu! 

Adalara. Boğaziçine giden va
purların iskeleleri, yaz mevsiminin 

ve Ağlıyarak Geldi 

Baharın neşesi içinde kırlarda dansedenleT •• 

Mecidiye köyündeki gazinolardan birinde eğlenceli bir meclis •• 

ralyözle, tayyareyle, barutla, bom- "-Geldi amma, neyleyim sen-
bayla karşılayan beşeriyetin yü- siz bahann şevki yok!" 
zünij. yıkamak istemiştir. Gazelini okuyan dünyaya acı-

lf mamak mümkün değildir. 
Fakat ben eminim ki, bahar, Ve işte böyle olduğu içindir ki, 

dün, istiskal ettiği beşeriyete kar- dünkü yağmur hakkındaki ilk veh-
şı, sade hiddet değil, merhamet te mimizden kendimizi kurtarabilir, 
duymuştur. Ve yine bana öyle ge- ve bize hüzün veren o rahmette 
lir ki, dün, bir müddet surat astık- acı bir göz yaşı tadı sezerek, şu 
tan sonra güler yüz gösterişi de hükmü verebiliriz: 
merhametindendir. "- Dün, yeryüzüne bahar, ağ-

Merhamet duymuştur, diyorum: layarak geldi!" 

ı..~~:- r----·-..:ı- ~ -ıL.ıw·~~ 
Zira, sulh perisine: NACI SADULLAH 

kalabalığın ayakları &!tında deni-
ze biraz daha gömülmüş gibi idi! 
Topkapının kemeri ~ından şe

hir h~ricine taşan hal~alabalığı 
da. umumi bir af kararile hapisha
neden boşalan mahkum sürüleri 
kadar neşeliydi! 

Hele Mecidiycköyünü görmeliy

diniz .. Haspa "Mecidiye". dün ken

disini, "sarı lira' gibi dirhem, dir

hem sattı: Zira salac; kahvelerde 

bir sandalya işgal edebilmek, hir 

dairede makam c;ahibi olabilmek
ten zordu. Yer bu1amıyan ekseri

yet te, Şişli ile Zincirlikuyu ara

sındaki asfaltı, kocar-1an bir '"ıoz

gun alayı halinde doldurmuştu! 

O kadar ki, bu kalın kalabalığı 

delip geçemiyeceklcrini anlayan 

bir çok hususi arabalar, çekingen 

veya acemi şoför eline düşmüş bir 

çok taksiler, hatta bazı otobüsler 
' 

püskürtülmüş mütearrızJar gibi, • 

Şişliden ricat ediyorlardı! 

Vakıa dün bazılan otomobil bu

lup binemediler ama, el birliğile, 

otomobilli vatandaşların dallarına 

bindiler! 

Fakat nedense. dün, bahar, ken
di ziyafetine çağırdığı misafirleri, 
umulmadık bir istiskale uğrattı: 
Oğleye doğru suratını iyice astı, 
hatta tam yemek saatinde, ağaç 
gölgelerinde karınlarını doyuran 
biçare vatandaşların oaşlarına ko
va kova su döktü! . 

Bu itibarla, eğer dün küreksiz 
sandalla denize açılır gibi şemsiye
siz kırlara açılanlara ne yedikle
rini sorarsanız, size verecekleri ce
vap şudur: 

"- V::ıamıır!' 

• Fakat niçin böyle oldu? Eğer bu 
gün, bu suali, rasathane müdürü
ne tevcih ederseniz, defterlerini 
karıştırarak size, rakk'ama, hesa -
ba, kitaba dayanan bir çok sebep
ler gösterebilir. 

Fakat bence, baharın di.inkü hid
deti, "ilmi" değil, tamamen "hissi0 

dir ve dün, bahar, siyah, şişman 
bulutlarını birer sünger gibi yer
yüzünün üzerine sıkmakla, · kendi
sini, topla, tüfekle, tankla. .ın.it-

.:········ .. _. .......... -............ _______________ . ------
w~ 

1 ŞU GARiP DÜNYA ! 
····--·· ......................... 9 e ------- -··· .......... .: 

Yağmur topları 

Avustra lyada 

-"--.;.;p:ro-----ı \urakhğa karşı 
nücadelede, yağ-

nur topları deni
len bir vasıtadan 
stifade edilmekte
iir. Kuraklık zu
ıur eden mınta

..... ada, bu topJarla 
ateş edildiği.ndP, 

havada dağılan mermi zerreleri ım 
buharlarının işbaına yardım etmek
te ve bu suretle su buharı tekfu.üf 

ederek, yağmur şeklinde yere düş

mektedirler. İlk tecrübeler iyi netı
celer verdiğinden Avustralya eko-

nomi bakanlığı, kuraklığa karşı mü-
cadele etmek için böyle binlerce, 
yağmur topu ısmarlamıştır. 

Günae 4 milyon sinek 

Amerikan Dü-

pon de Nemur r-----=-- '"' 
fabrikasının yar 
tığı bir cihaz}: 

cuklan dalamasın, ısırmasın diyo 

köpeği, İspanyol muhacirlerden 

uzaklaştırmışlar. Fakat bunun üze
rine köpek, açlık grevi yaparak, hiç 

bir şey yemez olmuştur. Tekrar İs

panyol muhacirlerine iade edildi

ğinde, derhal oburcasına yemeğe 

başlamış. Sonradan anlaşıldığına go

re, bu büyük çoban köpeği, cephede 

birçok İspanyol yaralılarının haya

tını kurtarmıştır. Her çarpışmadan 
sonra, yaralıları anyarak ihbar edi

yormuş. Bu suretle binden fazla as
kerin hayatını kurtarmıştır. 

... 
Tezgahtar maymun 

Amerikada may-
munlardan ma 
ğazalarda satıcı

ların yerine istı 

fade edilmesine 
çalışılmaktadır. 

Bu tecrübeler 
profesör Con· 

. • .. 
' ' ... ' .. 

~ 

volde tarafından -------ı1 
1 yapılmaktadır. 

Merkezi Afrikadıı va1taıanrn•ş o
lan bir şempanze ile yapılan tecrü-

N evyork sergisin 
de günde dör 
milyon sinek öl 
dürülecek tir. 

beler, iyi neticeHt' vermi§til' Bu 
.. ......... _..ıc..~-.L.'_J , şempanzenin paradan anlaması ıçın 

Bir köpeğin kahramanlığı selloit paraların uzerlerıne ışaretler 

Entransijan ga
~etesinin yazdığı-

1a göre, İspanya 
nuhacirleri Fran
·aya iltica eder
erken, yanlarında 

yapılmıştır. Neticede bu maymun. 

şimdi büyük bir mağazada satıcı 

Kızların yerini tuta!'" . .ıtt çalışnıaktcı

dır. 

* 15 yaşında kaşif 

lazı ev hayvanla- 1ngilterede C:ı-
_ _ ....;ııa....:::;..... __ ..J ·ı da getirmişler- feri Con Pey ;.s-

dir. Bu arada iki .----...,...---- unde 15 yas1r.C.a 
ihtiyar, harp esna- lir çocuk. askeri 

sında üç günde bir yumurtlıyan bir 
tavuk getirmişlerdir. . tmya sanayiinde 

::ullamlacak mü-
Şerburga yerleştirilen muhacirler ıim bir keşifte bu-

den biri de, büyük bir köpek getir- lf'w-....J ı ınmuştur. GPDÇ 
miştir. Bu köpek, muhacir karargah-larını koruyormuş. l {SŞÜ, çalışırken 

laboratuarmda el· 
Fransızlar, kendilerinden olan eo- müştür. 
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SfA .. IYm 
SULTAN 

l'ürk Safosunun Hayatı TEFRiKA No: 30 

Koş Köleyi Çağır! 
Bir Taraftan da Kahya Hatuna Haber Gönderelim 
ve Dernek Hazırhğına Başlamasını Bildirelim 

::_ Prens hazretleri, dedi, heye
canlanmasınlar, soğukkanlı olsun
lar. Ben, kendilerini sabaha kadar 
yalnız bırakmam, hizmetlerine ba
karım. Yalnız biraz su dökünmek
liğime, elbise değiştirmekliğime 

müsaade buyursunlar. Siz de hiz
metçilere söyleyin, dışarıdan be : 
nim sandıklanmı getirsinler!. 

N öbet yorgunluğunu hemen 
hemen gidermiş olan şeh • 

zade, o konuşurken, kendi başının 
dayanmakta bulunduğu yumuşak 
yastığın şiirini ve ıtırını damarla
nna geçirmekle meşguldü. Bir i
ki saat önce, kucaklanmıya rıza 
göstermiyen, biraz evvel de, hayat 
yoldaşlığını kabul etmek için şart
lar koşan, müddetler koyan zeki 
kızın §imdi kendiliğinden, dizini 
yastık yapmasını büyük bir ilti
fat olarak telakki ediyordu. Bu 
iltifatın sar'a nöbeti yüzünden te
celli ettiğini düşününce de - da
ha başka cemileler, lıitufkarlıklar 
müsamahalar ve müsaadeler gör
mek için - o nöbetin tazelenme
sini istiyecek kadar şuursuilaşı -
yordu. · 

Bafanın, tercümanlığa davet et
tiği cüce, işte bu sırada vazifesini 
yaptı, kızın söylediklerini türk
çeye çevirdi. Şehzade, dayandıırı 

yastığın ıtınna burnunu kapıya -
r~ gözlerini yine o yastığın nefa
seti içinde ciliılıyarak cüceyi din
ledi ve sevincinden yastik salasını 
da feda ederek, dizüstü geldi: 

- Nasıl, nasıl, dedi, bu kızca
ğız sabaha ı~adar beni yalnız bı
rakmıyacağını mı söylüyor? 

- Evet sultanım! 
- Öyleyse koş, bir köle çağlr, 

kahya hatuna haber yollıyalım, 

dernek hazırlığına girişelim. 
Bafa, kendine terüce olunmı -

yan bu sözlerin de, manasını yarı 
yarıya sezdi. Çünkü şehzadenin 
yalnız dudaklan değil, bütün uz
viyeti konuşuyordu. Kız, küçük 
bir şefkat nişanesini, bu kadar 

büyük sevinçle karşılıyan şehza
denin, geniş ve derin sevgiler gö
rünce, tamamiyle iradesizleşece

ğine artık kanaat getirmişti. Zih
ninde sıralanan planların bir kö
şesine bu noktayı da kaydetmi§ti. 

Sırası geldiği için söyliyelim: 
Bafa, korsanların eline düştüğü 
gündenbcri "İmparatoriçelik,, hul
yasını mihver yaparak bir çok 
planlar çizmiş bulunuyordu. Sa -
raya geleliden, şehzadeyle kar~

laşalıdan beri de, bu pliınlar üze -
rinde boyuna tashihler, değişiklik
ler yapıp duruyordu. Şehzadenin 
sar'alı olduğunu görünce, bu a
meliyeyi genişletti, imparatoriçe
lik semasına, kendisini çıkaracak 
merdivenin başında uzun uzun 
oyalanmaktan vaz geçti, hızlı yü
rümek ve şehzadeyi mümkün ol
duğu kadar çabuk esir etmek ka
rarını aldı. 

F akat, izahı müşkül bir ruhi 
iımil de, onu nazlanma pla

nından uzaklaştınyordu. Kız, 

- mühim noktadır bu - ı;ar'a 

nöbeti sırasında, şehzade Muradı 

daha güzel bulmuştu. Normal bir 
kadının seyrine bile tahammül e
demiyeceği o salyalar, harhnrn -
lar, o çırpınışlar, o uzvi gerginleş
meler Bafnda, fıdetn bir ihtiras, 
bir iştiha uyandırmıştı. Cüceler -
den utanmasa şehzadenin ağzın -
daki köpükleri diliyle silecek ve 
hastayı, öpe öpe tedavi edip uyan
dıracaktı. Bunu, bu deli hareketi 
yapamayınca, Muradın başını dı

zine almış ve o başın arasıra, tit
reyişinden iştihasını tatmin etme
ğc çalışmıştı. 

Bu dalaletli duygulara rağmen 
kızın kafası harıl harıl işlemek -
teydi. Dizlerine yatırdığı hasta • 
nın bu nöbetler sırasında her tür
lü ezaya dayanacağını düşünerek 
bu halette kendi muhtemel öfke
lerinin, hınçlannın merhemi
ni buluyordu. Onun düşüncesine 
göre bir erkek, nihayet bir sırt -

landır. Ağzına tıkaç, pençelerine 
kapak ta takılsa, yani aşka düşü
rülüp iradesizleştirilse bile, ilk 
fırsatta cibilli huşunetini göste -
rir ve ısırır. Bir prens ise, sırtlan
dan daha fazla bir şeydir. Kolay 
kolay ehlileştirilemez. Şu halde, 
şehzadenin - müstakbel haynt -
ta - bir hayli hoyratlıklar yapa
cağına inanmak lazım gelir. Fa
kat onun sar'alı olması, o hoyrat
lıklardan dolayı cezalandırılması

na imkanlar vaadediyordu. 
İşte Bafa, bu vaadi de gözönü

ne alarak, şehzadenin hastalığın
dan ayrıca zevk alıyordu. Ruhu 
bozuk kız, sar'a ihtilaçlarından 
gıdıklandığı gibi, o ihtilaçları ica
bında, kızgınlık giderecek bir fır
sat gibi kullanmıya, yani şehza -
deyi - eğer ona, gücenik değil • 
se - nöbet halinde daha serbest
çe sevip okşamayı düşünmeJtle 

beraber, zavallıya muğber bulun
duğu günlerde nöbet gelirse, o iğ
birarın öcünü - hastayı o acıklı 
vaziyette çimdiklemek, sillelemek 
suretile - almıya karar veriyor
du. . 

Şehzade, nasıl bir mahlükun di-
zinde yattığını - tabiatiyle -
bilmediğinden memnun ve mesut 
gülümsüyordu. "Mev'ut zevk,, i
çin münasip olan sahnenin zihnin
de planlarını çiziyordu. Bu sırada 
bir haremağası gelmiş, elpençe di
van durarak, onun iradelerini bek
Jemf?ğe koyulmuştu. Murat, heye
candan ve telaştan titriyen bir 
sesle emirlerini sıraladı: 

- Kahya hatunu çığır, bir. IIa
zinedan çığır, iki. Ağanızı çığ1r, 

üç. 
Ve birden haykırdı: 
- Durma melun, koş, dört! 
Herif, eteklerine zil değil er-

gunun çaldırarak koşarken, cüce 
Nasuh, Bafanın sandıklarım iste
diğini söylediğinden Murat, hızlı 
hızlı el çırptı ve içeriye giren baş
ka bir köleye de, o işin görülme
sini, fakat şu şekilde emretti: 

...... Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 42 
Hemen gözlerimi açıp, susmasını ihtar ettim: 

Zavallı dostum, eskiden de gevezeydi ama, bu de
rece çenesi düşük değildi. Her halde onu, bu hale 
getiren esaret senelerinin çetin hayatı olmuştu. 

Tren hareket etti; yerlerimize oturduk.. Şişman 

madam yine kitabını açmış okuyordu. Eseri merak 
ettim ve ahbaplığa vesile olur diye, dedim ki: 

- Affedersiniz madam! Okuduğunuz kitabın is-
mini öğrenebilir miyim? 
Kadın başını kaldırdı. Memnun bir yüzle: 
- Tabii mösyö, dedi. "Döbroiski. 
- Teşekkür ederim .. 
Bu başlangıçtan sonra, kadınla sohbete daldık. 

Şerif, bize yanyan bakıyordu. Ona, dönüp söze ka· 
nşmasını teklif edecek oldum. Sert bir sesle: 

- Benim rusça bilmediğimi unutuyor musun? 
Dedi. Bu cevabı işiten kadın güldü ve türkçe olarak: 

- Ben, sizin dilinizi biraz konuşabilirim.. Dört 
sene kadar Türkiyede kalmıştım, diye cevap verdi. 

Şerifin yüzü gülmüştü. Fakat konuşurken, bir 
pot kıracak diye yüreğim oynuyordu. 
Kadın bize, kısaca tercümeihalini anlattı: "Bay· 

kal,, dan geliyormuş .. Orada bir ilkmektepte hocay
mış. Seyahatinin sebebi, hastalığını haber aldığı 
oğlunu görmek için "Rostof,, a gitmekmiş ... 

Ben de, bizim için bir kaç şey uydurdum. Kadı· 
nın hali düşüktü. Zaten üçüncü mevki ile gitmesi 
bu keyfiyeti ortaya koyuyordu. 

Bir kaç istasyonda daha durduk. Her istasyonda 
trenin etrafını Tatar kızlan alıyor, hareketten son· 
ra da memur, biletleri kontrola geliyordu. Son du· 
raktan sonra, ortalık iyice karardı. Şerif midesiru 
işaret ederek acıktığını anlatmak istiyordu. Fakat, 
yiyecek tedarik etmemiştik. 

Tam bu sırada madam, küçük çantasını açtı. lçin
den çıkardığı peynir, ekmek, tereyağ ve sucuğu, 
bir kağıdın üstüne sıralıyarak yemeğe başladı. 

Ben, hemen başımı pencere tarafma çevirmiştim. 
Lakin Şerif, kulağıma eğilerek: 

- ~imdi bu saygısızlık değil mi? Dedl 
Ona bir sigara uzattım: 
- Biraz sonra trenden ineceğiz .. Şuna kanaat et! 
Fakat o, homurdanıyordu. Büyük bir iştihayla 

ağzını şapırdata şapırdata, yemek viven madamı 

fıdeta öfkeyle siizmekteydi. 
Gayet yavaş bir sesle: 
- Şu karıya bir oyun oynıyayım mı? Diye sordu. 
- Sakın ha! Dedim. Nene lazım? .. 
- Neme lazım olur mu?. Bak, bize adeta nisbet 

veriyor ... 
- Sana öyle geliyor .• 
Korktuğuma uğramıya vakit kalmadı. Elektrik· 

lerle donanmlş büyük bir istasyona girdik. Geniş 
istasyon binasının yüzünde iri harflerle "Noy Ni
kolayiski,, yazılıydı. 

Hemen yerimden fırlıyarak Şerife: 
- Haydi, geldik .. Dedim. 
Kalktı. Fakat gözleri hala şişman madamdaydı. 

Ben, kadına selam verdim. O, aldırış etmeden yü
rüdü. Trenden inince gülerek: 

- Ayıp ettin Şerif, dedim.. O kadar yol arka
daşlığı ettik.. Hiç olmazsa bir "Adiyö,, demeliydin .. 

Yüzüme ters ters bakıyordu: 
- Adiyö mü diyecektim?.. Bırak şu terbiyesiz 

kokanayı!. • 
- Canım sana ne yaptı? .. 
- Daha ne yapacak? .. Sucukla tereyağının koku-

su hallı burnumda! .. 
İstasyon binasının içine girdik. Bizi, cenuba gö

türecek olan tren iki saat sonra gelecekti. Bunu öğ
renince, açlıktan gözleri dönen arkadaşıma: 

- Şimdi, rahatça karnımızı doyurabiliriz, dedim. 
Karşıda büyük bir bakkal dükkanı vardı. O ta· 

rafa doğru yürüdük. Camekanın icinde ekmek. 

TAN 2 - 5 - 939 

- Hasekimin selamlıkta ..;an -
dıklan varmış. Kapıağasma haber 
uçur, onlan getirt! RESiMLE MEMLEKET HABERLERi 

Hasekilik halayıklıktan, göz
deliğe ve gözdelikten de 

- ana olmak şartiyle - bir ba
samak daha yukarıya yükselenle
re verilen unvandı. Halbuki Dafa 
henüz, şehzade hazretlerinin vi
saliyle bahtiyar olmuş değildi, bu 
vaziyette çocuk doğurmuş olması 
tabiatiyle bahse mevzu olamazdı. 
Ondan ötürü, emir telilkki eden, 
kölenin akı karasından üç kat faz
la gibi görünen gözlerinde bir şaş
kınlık belirdi, ''Haseki bu mu':., 
der gil;>i o, gözler bön bön Bafııya 
dikildi. 

Murat - ileride görüleceği iize
re - fena yaratılmış bir adam 
değildi. Hatta yumuşak huylu ve 
kibirsizdi. Tahrik olununca kızar
dı, merhametsizleşirdi. Bir de si
yaset icabı olarak zulme cevaz 
verırdi (1). Şimdi de yaradılışın· 
daki yumuşaklığa uydu, kölenin 
bu manalı bakışından sinirlenme
di. Fakat o bakışa karşı, kayıtsız 
da kalamadı: 

Manisa Halkevi Sosyal Yardım Komitesi bir toplantı yaparak muhitt 

kimsesizlere yapılacak yardımlar üzerinde kararlar almıstır. 

- Ne alıklaştın kömür yüzlii, 
dedi, hasekimi, yoksa beğeneme

din mi?. 
Ve bu sual üzerine aklı başın

Jan gideyazan köle, dili dolaşa 
dolaşa sekiz on kere "Estağfurul
lah,, derken giilümsiyerek ızah 

etti: 
- Kız olur, gözdelikten güçlük

le hasekilik nimetine erer. Kız c:r 
lur, hasekilikten sultanlığa geçer. 
Şu gördüğün bir içim su, işte o 
ikinci çeşittendir. Haydi sallan -
ma, dediğimi yap! 

Bafa, cücelerden birini yanına 
çekerek, şehzadenin kara köleye 
neler söylediğini sormuş ve ken
disine sultanlığın layık görüldü • 
ğünü anlayınca, ciddi bir tavır ta
kınıp - cücelerden tahtıravanda 

öğrendiği - iki türkçe kelimeyi 
- zarif bir tebessüme sararak = 
aşığına sunmuştu: 

Çankırıda Çocuk Bayranu münascbetilc yapılan merasimden bir 1törOııftş 

- Teşekkür ederim! 
"Aman ne şeker teşekkür, ne 

şeker teşekkür,, diye haykırmıya 
hazırlanırken, başı çatmalı, kaşla
rı çiıtık, suratı gülünç bir biçimde 
asık olarak Raziye kadın içeri gir
di, etek öpup çekildi, dargın dar
gın emir beklemeğ"e koyuldu. Ba
fanın yüzüne yanlışlıkla kayma -
sın diye gözlerini yere eğiyordu, 
adeta kapalı tutuyordu. Şehzade, 
onun bu durumundan Bafanın si
nirlendiğini sezmekte gecikmedi, 
için için kabardı: 

(Devamı var) -
v

' -
(1) Bu hükümler Avusturya elçi

lerinden olup Muradı padl;ıahlığı za
manında görmüş ve tetkik etmiı o
lan Ongandın 3l:mart:l575 tarihli ra
porundan ikUbas edilmek sureUyle 
Hammer tarihinde yazılıdır. 

Adapazannda tocuk haftası münasebetiyle yapılan geçit resminde 
yavru l&rımıı 

peynir, zeytin, tereyağ, sucuk, velhasıl daha pek 
çok şey görünüyordu. Ben, dükkana girip peynir, 
ekmek ve sucuktan bir miktar aldım. Bunlan bek
leme yerinde yiyecektik. Fakat Şerif, buna razı ol
madı: 

- Oyle bin bir kişinin içinde yemek yiyemem .• 
Herkes lokmamı sayar, dedi. 

Güldüm: 
- Canım, evvela kılıklarımıza bak ta sonra, böy· 

le şeyleri hatırına getir .. Bize kim ehemmiyet ve
rir, kim bakar? .. 

Gönlünü edinciye kadar hayli zahmet çektim. 
Salona girdik. Hakikaten pek çok yolcu vardı. Bir 
kenara çekilerek, paketimizi açtık. Yemeğe, öyle 
iştahla saldırmıştık ki, beş dakikanın içinde önü
müzde hiç bir şey kalmamıştı. Birer sigara yaktık. 
Dakikalar bir türlü yürümüyordu. Şerif, saate bir 
göz atarak: 

- Eyvah! Dedi. 
- Ne oldu? Diye sordum. 
- Yatsı okunmuş .. 
- Korkarım, şimdi namaza kalkacaksın:: 
- Yok canım .. Yani vakit geç olmuş diyorum .• 
Bir saat kadar bekledik. Artık içim sıkılmıya baş-

lamıştı. Birdenbire aklıma bilet almak geldi. 
- Sen dur, ben şimdi gelirim, dedim. 
Telaşla: 

- Nereye gidiyorsun? Dedi. 
- Bilet alacağım .. Ama sakın bir yere ayrılma.~ 

Birbirimizi kaybederiz .. 
Gişeye doğru ilerledim. Fakat orada ayakta du· 

ran polisi görünce, hemen döndüm. Bu sırada yanı
ma pejmürde kılıklı bir Tatar sokulmuştu. Dikkat
le beni süzüyordu. Nihayet dayanamadı. Yavaş bir 
ıesle: 

- Bilet mi alacaksınız? Diye sordu. 
:.._ Evet! Dedim. 
- İsterseniz ben, size alayım .. 
- Teşekkür ederim .. 
Herifin avucuna (200) ruble sıkıştırdım. Yüzüme 

baktı: 

- Nereye gideceksiniz?.; 
~ "Semipalatinsk,, e
~ Kaçıncı mevki .. 

- Uçüncü! .. 
- Bir kişi değil mi?.:. 
- Hayır, iki ... 
- O halde (50) ruble daha vereceksiniz .. Adam 

başına (125) ruble! .. 
Cebimden çıkardığım elli rubleyi uzattım; ve 

Şerifin yanına döndüm. 
Arkadaşım, çıkınını açmış, titreye titreye kanş

tınyordu. Hissesine düşen (125) rubleyi, ısrarıma 

rağmen, avucuma sıkıştırdı. 
Tatar çok geçmeden biletlerimizi getirmişti. Tek

rar beklemeğe başladık. Yarım saat tamamlanma
mıştı ki, kulağıma bir düdük sesi geldi. Yolcuların 
bazılarında, bir hareket belirmişti 

Şerif hayretle: 
- Daha trene vakit var .. Bu da nesi?. Dedi. 
- Dur bakayım.. Anlıyayım .. 
Diye dışarıya çıktım. Sağa sola bakınırken, 

önümde bir memur belirdi. 
- Arkadaş, bu tren nereye gidecek?. Dedim. 
Yüzüme bile bakmadan: 
- Sen, nereye gideceksin? .. Diye sordu. 
- "Semipalatinsk,, e ... 
- Oyleyse, bu değil.. Senin trene daha bir çey-

rekten fazla var .• 
Bu esnada, büyük homurtularla gara, bir tren 

girmişti. Geri dönmekten vaz geçerek, yolcuları 
seyretmeğe karar verdim. Kapılar açılıp, kapanı

yor, telaşla inip, binenler, birbirine seslenenler, 
hayli gürültü yapıyordu. 

Bu esnada karşıki birinci mevki vagonun pence
resinden rusça: 

- Hamal! Hamal!. Diye bir adam seslendi. 
Etrafıma bakındım . Civarımda bu söze, muhatap 

olacak benden başka , kılıksız yoktu. Tereddüdümü 
ıörünce yolcu, elini sallıyarak, tekrar çağırdı: 

- Hamal! Gel, gel! .. 
Gönlümde bir acı belirmişti. Kendi kendime: 
- Bu sıfata Uıyıksın! .. Dedim. Ve tereddudı.imü 

yenerek. hiç bozmadan o tarafa yürüdüm. 
Gayet temiz giyinmiş yaşlı bir Rus, vag<'nun 

penceresinden biri büyük, dişcri küçük iki bavul 
uzatarak: 

(Devamı Var) 
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"işte Dediğim Gibi Çıktı,, 

Tehlike 
Bulutlarile 
Kaplı Olan 
Akdeniz 

(Başı 5 incide) 
bu yüzde seksen beş kamilen ke
silecektir. Sonra lt3lyanın Habeşis
tan ile belki Libya ile de muvasa
lası kesilecektir. 

Yazan : Halikarnas Bahkçısı 

Bu, Yanllş Olarak Çıkarllmış Bir Şayiadan 
ibarettir, Fakat, Ne de Olsa Vaziyet Tehlikelidir 

ltalyanın sahili uzundur ve sahil 

üzerinde mühim şehirleri vardı?'. 

Bu şehirleri bombardıman etmek 
çok kolaydır. Sonra Ispanya da de

niz tazyikine maruzdur. Çünkü de

niz ticareti kamilen !~esilecektir. 

- Mustafa Kemal Paşanın sa
raydaki teşebbüslerinden bahset -
?nedi mi damat paşa? .. 

- Hem de yanayakıla etti. 0-
rıun da saray ve saltanat için ayn 
".~ korkunç bir tehlike olduğunu 
Soyledi. 

- Elbette bir tehlikedir. Fakat 
kabahat kendilerinde. 

- Ne gibi? .. 
- Ne gibi olacak kapiten? .. 

Korktu.klan tehlikeyi kendileri 
davet ediyorlar. Mustafa Kemal 
Pa§anın, Tevfik paşa kabinesin -
de harbiye nazın olacağından ha
berdar değiller mi, acaba damat 
Paşa, hazretleri? .. 

Halit, bu habere inanmamak is
temiş, bir çok sebepler sayarak 
bunun imkansızlığından bahset -
mişti. Bu esnada, K. Mailyan da 
sÖze karışmıştı ve: 

- Evet kapiten cenapları, de· 
?nişti. Doğrudur beyefendinin ver
diği haber. Ben ve benim gibi bır 
çok kimseler de işitmişizdir bu 
haberi. 

K apiten Halit, büsbütün apış
mıştı. Başını önüne eğmiş, 

kırışa,n alnını oğuşturarak, acı bir 
düşünceye dalmıştı. Halit bir tiir
lü bu haberin doğruluğuna ihti -
mal veremiyordu. Padişahın ve 
hele damat Feridin, baştan atmak 
için fırsat bekledikleri Tevfik pa
şa kabinesini, böyle denildiği gi
bi, Mustafa Kemal Paşayı harbi
ye nazırı yapmakla kuvvetlendi
recek kadar budala olmadıklarını 
biliyordu. 

Fakat, Nevresle K. Mailyanın 
ısrarıan karpaında ~~ 

- ... ,, ~na ıftı. Da-
nıat Feritle uzun süren bir müki-
~~me Yapmıştı ve nihayet endişeli 
ır tavırla kaptığı mikrofonu gü

ler ·· l b. yuz e yerine bırakmıştı. Geniş 
ır nefes alınış ve gururlu bir ta

vırla: 

.- İşte dediğim gibi çıktı, de
ınışti. Damat paşa, bu havadisin 
asıl ve esası olmadığını kat'i ola
rak söylüyor ve böyle bir şeyin 
ınevzuubahsolamıyacağını da te
min ediyor. Tahminim gibi bu, 
Mustafa Kemal Paşanın huznru 
hümayuna gırmesınden yanlış <> 
larak çıkarılmış bir şayiadan ıba
ret. Böyle olmakla beraber, vazi
yet yine tehlikelidir. Her hangi 
bir teşebbüs ve müdahale daima 
beklenebilir. Bunun için damat 
Ferid.in bir an evvel başvekilete 
getirilmesi ve mebusan meclisinin 
feshiyle, bu kabinenin kuvvetlen
dirilmesi çok lüzumludur Nevres 
bey. 

- Haklısınız kapiten.. Yalnız 
müsaadenizle bir şey sormak iste
rim. Akşam, damat paşayla, bu 
hususa dair görüşulüp bir .c:arar 
verilemedi mi?. . 

- Damat P a ~ a ile mi? 
Hayır azizim. O da: pek korkak 
ve çok çekingen bir adam. Gölge
sinden bile ürküyor. Fakat bt:n, 
bu vaziyeti Fransa lehine çevir • 
mek, işi esasından halletmek için 
kat'i bir çare buldum ve karar•· 
mı verdim. 

Nevres afallamıştı. Tereddütlü 
bir an geçirdikten sonra, bir kaç 
defa yutkunmuş ve nihayet cesa
retlenerek sormuıtu: 

- Müsaadenizle öğrenebilir 
miyim, bu çarenin ne olduğunu?. 

Kapiten Halit, kaşlarını çatmış, 
gözlerini açmış ve bayağı bir ka
til tavn takınmıştı. Hışımla: 

- Ne olacak? .. Demişti. Dahili 
bir ihtilal! .. 

Nevres titremişti. Muhatabının 

ihtiras kıvılcımları püsküren ve 
gittikçe kızıllaşan gözlerinden ade
ta ürkmüştiı. Ürperen dudakların
dan: 

- İhtilal mi? .. 
Kelimesi dökülüvermi~ti. Ba~nı 

eğmiş, gözlerini yere dikmi§ti. Dü· 

Kurnaz Halit, muhatabının ma
neviyatı üzerı.tde yaptığı tesirin 
derecesini derhal farketmişti. Eli
ni Nevresin omuzuna koymuş ve: 

- Düşünmeğe lüzum yok Ney
res bey, demişti. Evet ihtilal. Çün
kü bu tehlikeli vaziyette hıç te, 
başka çıkar yol yok. İşin en kes
tirmesi, askeri bir hareketle mec
lisi dağıtmak, Tevfik paşayı BP.bı
aliden atmak, damat paşayı sad
razam yapmak.. Ve yapılacak bu 
emrivakii hünkara ...... . 

Nevresin artık gerçekten sabn 
taşmıştı. Meraktan gözleri şaşılaş
mıştı. Sinirli bir hareketle yerin
den sıçramıştı. Muhatabının bir· 
den sözünü ke~rek: 

- Affedersiniz kapiten, demiş
ti. Ummam ki, bu hareketi Italyan 
ve İngilizler hoş görsünler. Hele 
İngilizlerin derhal müdahale ede
ceklerine hiç şüphe etmeyiniz. 

- Ne hakla müdahale edebile
cekler. Böyle bir harekete, ~nlar 
da, biz de seyirci kalmak mecbu
riyetindeyiz. Biliyorsunuz ki, eli
nizdeki mütarekename mucibınce 

dahili idare ve ahvalinize katiyen 
müdahale edemeyiz. 

Nevresin de bu işe aklı birnz 
yatar gibi olmuştu ve meraklı bir 
tavırla sormuştu: 

- Kuzum kapiten, bu hareketi 
hangi kuvvetle ve kimler yapa -
cak? .. 

Halit, tıpkı vahşi bir sırtlanın 
sırıtışı gibi dişlerini göstererek 
gülmüş ve: 

- Siz, demişti. Yani sen ve se
nin gibi itfihatçıların fenalığını 

leniyor. Remzi paşa da fena değil. 
Tanır mısın kendisini? •• 

- Elbette. 
- O da tanır mı seni? .. 
- Zannediyorum. 
- Kabul eder mi bu işi acaba'?. 
- Ettirmeğe çalışırız. 

- Kimlerle? .. 
- Merak etme. Bu işte kompe-

tan arkadaşlar var. 
İki fesatçı o gün öğleye kadar 

görüşmüşler. Yapacaklan teşki -
latın ana hatlarını çizmişlerdi. Ka
rarlarını vermişlerdi. Fesat yuva
sının ağzına kadar dolu olan çe
lik kasasını açan kurnaz Halidin 
aldatıcı eli, yazı masasının üzeri
ne iki avuç altın serpmişti. Nev • 
resin gözlerini parlatan, hatta ak
lını oynatan bu altınlar, birer bi
rer sayılmış, yüz elliye tamamlan
mıştı. Küçük bir fişe kendi gibi 
minimini bir imza atıveren Nev
res, bu sihirli maden parçalarına 
sahip olmuştu. Direktiflerini al
mış, işe başlamak üzere odadan 
fırlamıştı. Merdivenleri sevinçle 
inerken, Halit arkasından bakıyor 
ve haykırıyordu: 

- Göreyim Nevres seni. Unut
ma ki, bu iş sana ağırlığınca altın 
ve altın kadar kıymetli bir nam 
kazandıracak. .. 

.. * 

A hmet Rıza bey, Balta lima
nındaki ziyafetten sonra, 

Tevfik paşayla temasa girmişti. 

Mcbusan meclisinin feshi hakkın
daki arzuyu sahaneyi bildirmişti. 

(Devamı var) 

Buna mukabil Ispanya ne kaza
nabilir? Belki de Cehelitarıkı! Fa
kat İspanyollar Cebelıtarık kayası
na saldırdıkları anda karşıdan gür
liyecek olan Fransız toplan, Fran
sız kuvvetlerinin Ispanya Fasını 
işgal etmelerini temin edecektir. 

Bu yüzden lspanyanın totaliter
lerle birlikte harbe girmesi ona 
hiçbir mühim istifade temin etmez. 

Alınan donanmasının Akdenize 
geçmesi, bu denizdeki kuvvet mu
yazenesi üzerinde ehemmiyetli bir 
tesir bırakacak mahiyette değildir. 
Bu donanma olsa olsa, Frankoyu 
iknaa yardım eder. 

Aydında Gelecek 
Tedris Yllı 

Nazilli {TAN) - Aydın bölgesi ilk 
tedrisat kurulu, önümüzdeki 939 -
940 ders senesi için bazı kararlar ver
miştir. Buna göre, bölgenin bütün 
ilk mektepleri 25 eylülde . açılacak 
ve teşrinievvelde tedrisata başlana-
! caktır. 

İl ve ilçe merkez okulları 31 ma
yıs 940 ta tedrisatı !tesecekler, 10 
haziran 940 a kadar şifahi imtihan
ları bitireceklerdir. KRmun ve köy 
okulları 20 mayıs 940 ta tedrisatı ke
secekler ve mayıs rıihayetine kadar 
şifahi imtihanları bitirmi~ olacak1.ıır

dır. 

Sabun ustası diye anılıyordu. 
Fakat ona sabun sanatkarı 

ve artisti demek daha doğru olur
du. Sabahtan akşama kadar sabun 
kazanlarının karşısında kan ter i
çinde kalır, uğraşır, cabalardı. Eş 
dostu ona "bu senin hayatın hayat 
mı?" derlerdi. O ne cevap verece
ğini bilemez, yüzlc-rine ahmak ah
mak baka kalırdı. Onun hayatı sa
bun yapmaktı, saadeti ve mükafatı 
da yaptığı sabundu. 

Karısı ve iki çocuğu Giritte öl
müşlerdi. Nüfus mübadelesi do
layısile Anadoluya gelince, sa.bun 
fabrikası sahipleri ona iltifatta 
yarışa çıktılar. Fabrikanın birinde 
iş tuttu. Senelerce uğraştı. Milyon
larca kilo sabun yaptı. Fabrika 
sahibi sabun ustası Süleyman us
ta sayesinde enikonu para topladı. 
Hasan usta ise eşin dostun derdine 

görmüş, fU felik~ · 
-•tıweAeL aoVEI!iFm 
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hak kuanmış arkadqlarm •• 

Artık Nevresin de dimağında-
ki ihtiras şahlanmış, komi

tacılık damarlan kabarmıştı. Bi
raz evvel imkansız gibi gelen l:ıu 

teşebbüs o an içinde hayalinde 
canlanmıştı. Gerçekten yapılamı- UYKUSUZLUK NEREDEN GELiR? 
yacak bir şey değildi bu. Hele Uykusuzluktan • sinirli olsun, sından - kendileri farkına varma-
Fransızların himaye ve muavene- olmasm _ pek çok kimseler şiki· salar bile • uykusuz kalırlar. Yün 
ti de olunca, bu işe pekala girişi- yet ederler. Uyuyamıyanlann iJk battanlyeYi kaldırmayı akıl etse-
lebilir ve yüzde yüz muvaffakıyet- akıllanna gelen şey de hemen bir ler de, vilcutlanna giydBderl y\in 
le de başanlabilirdi. Yakın ve u- ilaç içip uyuyuvermektir. Onun faniliryı çtkarmak akıllanna gel-
zak tarih bunun bir çok misalleri- için, uyuyamıyanlan uyutmak Ü· mez. Arkasında fanila olan uyku-

zere sayısız denilecek kadar tok suz adam fanilismı çıkarmayı da 
ni kaydetmemiş miydi sanki. Hür- ilaçlar vardır. Doğrusu, bunlann tecrUbe etmelidir. Zaten, yatakta 
riyet kahramanı Enverin bir avuç hemen hepsi in.sanı uyutmaia ya- mümkiin oldutu kadar az sriylne-

.kop ve llC.Ja 7UdJm ede ede, ~ 
bet, gündüz terler dökmekten, ge
ce ayazda buz kesmekten hasta
landı ve ölüm döşeğine düştü. Yol
da sağa sola avuçlarla paralar sa
vura, savura yürüyen müsrif gibi, 
ömrünün bu noktasına gönüller 
dolusu sevgiler saça saça gelmiş
ti. 

Evinin alt katında yatıyordu. 

Bacakları şişti. Ust kata çıkamı -
yordu. Kendisine her gün yapılan 
Alkol kanf~ enjeksiyonlarını ödi
yecek kadar parası vardı. Doktor 
her gün evine geliyor ve ona iğne 
yapıyordu. 

çöküşün acısını. belki de sarkile 
giderecekti. 

Günler içinde ıskartaya çıka
rılacak bir gi.ındü. Dün ile 

yannı fasleden bir aydınlık değil, 
kapkara bir çukur. Göklerden ya
ğan bir kurşunilik .. 

Evler çamurlarJa muhasara e
dilmişler. Doktor enjeksiyon i
çin tekrar geldi. Fakat Süleyman 
ustanın iarası artık tükenmişti. 

Doktora söyledi. Birdenbire dok
torun bakışının içine sanki bir yı
lan kayıp geldi ve orada çöreklen
di. Sokmak için göz bebeğinden 
fırsat kolluyordu. O zehir gibi ba
kışını, doktor odaya fırdolayı do
ladı. Süleyman ustaya "sen üzül
me, senden bunca para aldım. Ya
pacağım iğneye karşılık şu odan
dan ufacık bir hatıra, bir dost ha
tırası a)cbm. o kadar" de4L. 

Süleyman usta, doktorun ~mi
ne üzerindeki ıvır ZJvırdan birini 
alacağını sandı. Doktor iğneyı yap
tıktan sonra, kanaryayı ka.fesile a
lıp Allaha ısmarladık diyerek çı

kıp gitti. 

Süleyman usta, açık kalan kapı
ya baka kaldı, ses çıkarmadı. Sü
leyman ustanın sükutu artık ölüm 
sükutuna kanşmıştı. Alkol xan
freye artık ne hacet? Yüreği çat
lamıştı. Olü raporunu verniye ge
len doktor, raporunu yazıp ta, fal. 
taşı gibi açık gözlerle kapıya ba
kan ölüyü süzerken, lakayt, lAkayt 
ıslık çalıyordu. Muslıti meraklw i
di galiba. 

adamla Babıaliyi bastığı, koskoca rarlar. rek - yalnız bir gecelik gömlcğile - süley,man ustanın ölüm dö-
bir kabineyi savurup attığı gibi, Fakat insan bir kere ilaçla u- yatmak uykunun ıelmesini kola)'· şeğinde bir tesellisi vardı. 1 
kendileri de bunu pekili yapabi- yumağa başlayınca ve uykusuz- la$tınr. o da kanaryası idi. Kanaryası iki 1 Aımer·ıkada Halk 
lirlerdi. Neleri eksiltti ki. Biraz luta sebep olan hali dilzeltmedik- Kimisi uykuda terler de onun 

çe bir daha kendi kendine uyuya- için birdenbire uyanır ve bir da- gözünün bebeği idi. Kanaryasına 
cüret ve cesaret göstermek, biraz maz olur. Her ıece uyku ilacın- ha uyuyamaz. o halde yatak oda- gebe kalan ana kuşa, vaktile pa- KütÜpaneSİ 
da tedbirli ve metanetle hareket dan içmek lbım gelir. Bir taraftan sının sıtaklrjhnr ve yor~anlann muklar getirmişti. Kuluçk!lya ya-
etmek yapılacak teşebbüsü, hiç· da ilaçtan ilk günlerde kullanılan lılceliğini, kalınbltnı ter gelmiye- tan kuşa dadılık etmişti. Yavruyu- (Ba~ı 5 incide) 
şüphesiz ki, muvaffakıyetle neti- miktar gitgide yetiıpnez, daima cek surette hesaplamak. uyku 1- murtadan çıkınca ona ıslık çala-
lendır. ebı'lirdı'. Nevres kararını v .. r- arttmlmaia ihtiyaç olur. Bunun lacı içmekten eok hayırlıdır. nizl, alakanızı bize bildirin, size oku-

.. d t• · ek h rak, ötüş ve musiki hocalığı etmiş-
,....;.,.ı·. Bır' kaç arkadaşiyle bu 1,_ a ne ıcesı, nereye varacaiı bilin- Kimisine yastık yüks • va ot d h .. k yacağınız kitaplan söyliyellm" der. 
&•~· r mez. Vücuda vereceği türlü ttirlü alçak gelir de uyuyamaz. Yübek ti. Kanaryası on an iç ur müyor- Küt·· h d k i akttn• mi 
gin·a-neyı' go"ze almırr+ı. Halide, u··- l dü ü ül 1 d O ıı. 1 d H l up ane e o uma a v ız r·· y• zarar ar ıt n mese bile, haylice yastık üzerinde uyuyamıyan ar u. ça6 mnca ge ıyor u. e e .şu 
mit verici bir nazarla bakmış ve: ehemmiyetli bir masraf kapısı a- daha t'oktur. Ku!I tU:vUnden yahut hastalığında, kuşun öteye beriye yok? .. Muayyen kütüphane memu • 

- Bu olmıyacak bır" -y deail çıhr. Siislü süslü kutularda satılan pamuklan •ev•ek "tdniundan in· h la 1. runa milracaat edin. O size bir kart 
r- ,, ... .. op yışı, ge ıp te haş ucuna otu-

gibi geliyQr bana kapiten. uyku ilaçları pek te ucuz ~yler sanın başını sat'arak fazla ısıtan d b' h 
1 

verir. istediğiniz kitabı alıp evinizde 
değildir. yastıklar da uykuyu kReınr. Bun- ruşu ve ora an ır op ayışta gôğ- d k b·ı· . . 

Demı.şti. Halı't te, memnunluk- .. k k b e o uya ı ırsınız. Halbuki uykusuzluğa sebep o- lar da tecrübe:vle düzeltilir. sune onuşu yo mu, onu ayağı 
la haykırmıştı: Jan hal aranılıp ta ortadan kaldm- Uukusu geleceğinden şüphesi eğlendiriyor ve avunduruyordu. Sonra kütüphane muhtelif mev -

_Bravo Nevres. Senden yalnız hrsa uykusuzluk kendi kendin• olan adama yatak odasmda mut- Fakat Süleyman ustanın asıl te- zular üzerine sergiler hazırlar. Balti-
•e,.er ,aynca u·.1.u ı·llcı -'-·~ da laka temiz hava lazımdır. Çoluna, u· k murda yeni yapılan bir L.üttiphane • ben deıırn, memleket ve milletin • " ::t• aua.,.. se ısi anaryanm ötüşüydü. Sü- • 

•" Ji1zum kalmaz... kM"yolanm kö~e olması doku- nln tıpkı dükkanlarda olduju gibi 
de bunu bekler. Takdir ve takdis Uykusuzluk birçoklarına yata- nur da karyola odanın ortanna leyman ona konuşunca o hemen k.ıı. 1 B 

iı .retirllince uy)m düzelir. Bir de şarkile cevap verirdi. Çıngırak gi- sokağa bakan came .nan var. UD• 
ederim seni. Durmıya gelmez, he- t n uygun olmamasından gelir. ka ..... olanm ba· .... •imale, avaklan lann birinde haftanın yeni kitapla • nsan rahat etmek, uyumak için .,, ... .. bi berrak çil çil noktalarile upuzun 
men işe başlamalıyız. llk yapıla - yata~a -'rer de yatak UY'"'n ol· cenuha dom olmasına dikkat et· b" ak k' h nnı, birinde Baltlmurun sanaytinl, 

&
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"• "- ır m ara çe ınce astanın bü-
cak ı·~, mümkün olan bir süratle, mazsa uykuyu ka,.rnr. Va&lai uv- melidir. Miknatis istikldlletinden ·· · nl birinde Baltlmur ve civan i"in yazı-

~ " d 1 vl ~ k tı d tun gô ü kulaklarına gelirdı. Ka- y kusuzluğa istidadı olmıyan •aıc.. 0 ayı... E n au5ı a n a uvu- ı k•t ı bl i d Jyl b 1 
gizli bir askeri grup hazırlamak- "' 5 yamad~-ıarı halde, en üst katında palı iken açılan pencere kapaklan an 1 ap an, r n e ası mıı ve 

lam shılrli adam yatata •atma- n1. 1 · d k b'l kit 
tır. Umanın ki, bu işte beraber dan, oturduju yerde bil.;' uyuT. uyuyanlar da vardır. Bu da top- gibi, adamın gönlü açılırdı. Tan göz en yorma an o una ı en ap-
çalışacak bir çok arkadaş bulabi- Bir yeri beklemek üzere bırakttiı· raktan ~akan elektrikten dolayı. yerinin ağardığını, yaprakların rüz lan teıhir ediyorlar. Baıka bir cam-
leceksin. DiZ halde tekrar görmeğe ıelcliii- Yatak odurnm pencereleri lo- garda fısıltısını, güneşin b .. tıda da bir grarikle kadınlann en çok 

_ Evet, ben de öyle umarım. nb vakit: !C:..1:~: b::J'::3:'a ~~ ed:~ ~t kızıl sônüşünü, ayın ağartısını, çi- hangi yaşlarda ölü çocuk ve hansf 
Ancak,bu, benim onayak olmakla - Efendi, içim ge(mlş, uyuya misi bunu kendileri de bilirler. fa- çeklerin fıc:kırısını, giızel kokula- yaşlartla sai çocuk doğurduğunu an-

ralmışnn! y l tı ı 
Yapılabilecek bir mesele değildir. kat kimi"I df' bilmez. Bunu da tec- rın savruluşunu gôrıi1or ve duyu- a yor ar. 

Diyen bahtiyarlar gibi. •. Fakat rühe l"dir k 
Bu işte tecrübeli, gözü pek ve be- UY. kusuzluktan •ikaA yet eden zaten etmr 1 • yor gibi olurdu. Oncı! kuı sanki bir Amerikan iltiiphanesl kitapla • 

b. ., Her halde, uvkusuzluktan !lika- 1 
cerikli arkadaşları ır araya top- uyumamağa az çok niy.et etmiş, yeti olanın yatatmda yalnız olma- kuş değildi de kanatlı bir sesti. Sıi- nnın, mecmua arının, gazetelerinin 
byabilmek için teşkil edilecek bu yahut uykusu geleceğinden zaten 11 !larttrr. 0 vakit. tenf'ffii!l edPt'e- leyman ustanın hayalini uçuruyor- zenginliği, fakat bilhassa faaliyetiy-
grupa, her şeyden evvel baş ola- şiinhe eden adamdır. Ona en kU- fi hava ,.1h,.tt,. dAha tem;z olut'. du. Yatakta mıhlı knldığ'ı verde o- le Amerikanın her tarafında halkı 
bı·ıecek anlı, sanlı bir paşa bul - t'Ük sehenler bile tesir eder, uy- Bir Vl'talcta nd klsf vatmak uvku- na hür mavilerdeki seyahatin ta· toplayan. ve halka ...iden canlı bir 

kusunu ka~rnr. t h 1 _. d ..... """ 
mak ıazımdır. Mesela, biraderiniz sn7 u~n bashn !le e" '"'"'" e" "1" dını tattırıyordu. Kendi gibi bu müessese olarak yaşıyor. 

Yatak fazla yumuşak olursa 1- rldir. Onun irin bir odada valnı'I 
Hamdi paşa, Süleyman Şefik paşa ~inde yatanı fazla ısıtır, fazla ka- başnıa yatmak mtirnkiln olamaz- dünyanın taş, toprak ve havasın- Kütüphanelerimizi Alm'rikan 
veyahut Remzi ve Yaver pa§alar tı olursa yorar. Bunlann ikisi de sa, bir yatakta valnız vatmalıdrr. dan yuğurulmuş bu kuş dünyaya kütüphaneleri gibi zengin hale sok-
ayannda biri olmalı. uvkuyu kaçmrlar. Demek ki ikisi- Pek sinirli olanlardan 'bazılan, ebediyen elveda eden bu adama mak para işi , fakat onlara Amerikan 

- Hamdi pap olmaz. Yaver ntn orta11 ilamdır. Ksyolanm sadece karanllkta değil, .ıece lam- dünyanın son prkı.sı, son ışığı, son kütüphanelerinin faaliyetini vermek 
da 110miyesl ilzerinde Od .Ute yeti- bMnUn ı-ımda bile uynyamaz-

pap çok münasip amma onun fiı'-. Banlan la.-n bile ricatlan- lar. Yatak odMllUll qrlı arttmlnı- ümidi idi Hiç dönüfil olmıyan e- için istekten Ye bilgiden bafka bir 
ba&ID&beYincfllie getirileceji ıi11- na Ylbıden bir Jnunqın •okwwna- n uyku ken4i kendine ıelir. fikteiı geçip çukura çökerken o fe)'e ihdyaeunu yok. .• 

~-Jlu.&llU.UlU.llW&~~~~~~~~~~~::..;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Rusya da Teminata 
iştirak Ediyor 

(BQ.§1. 1 incide) 
şekkül edebilir. Bu ideal, milletleri 
taarruza karşı korumak ve onlara 
istedikleri hükumet şeklini temin et
mekten ibarettir. İdeolojik mesele
lerin bu ideal için bir mani teşkil et
mesine hiçbir zaman müsaade etme
melidir. İngiltercnin de Sovyetler 
Birligine karşı neticeleri şimdiden 
tahmin edilemiyecek olan taahhüt
lere girişmemesi lazımdır. 

Chamberlain'in izahatı 
~~------------...-~-

Avam Kamarasında sorulan bir 
suale cevap veren Chamberlain, 
Sovyetler Birliği hükumeti ile mü
zakerelere devam edilmekte olduğu
nu, ancak şimdiki halde bu bapta 
:fazla bir şey söyliyemiyeceğinden 

dolayı müteessir bulunduğunu be
yan etmiştir. 

B .Attlee'ye cevap veren Cham
iberlain, Sovyet Rusyadan bir takım 
tcklüler alınmış olduğunun ve isti
şarelere devam edilmekte bulunul
duğunun doğru olduğunu kabul et
miştir. 

Başvekil, tedricen ilerlem.clde o
lan bu müzakereler hakkında tafsi
lata girişmenin çok müşkül olduğu
nu söylemiş ve: "Bu mesele, bizim 
hükumetimizden başka diğer hükü
metlerin de nazarı itibare alınması 

suretile mevzuubahs edilmesi lazı.'11 
gelen bir meseledir." demiştir. 

lngilterede Askerlik 

muahede yapmakta fayda kalmadı
ğını anlatıyor. 

İngiltere hükumeti mecburi as-
kerliğe ait kanun ltiyihalannı bugün 
neşretmiştir. Anlaşılan amele parti
si, layihanın ikinci kıraatinde de 
muhalefete devam edecek ve bir ta
dilat icrasını istiyecektir. 

Hitlerin Nutku 

Berlin, 1 ( H u s u s i ) -
Alman kültür odası tarafından ter
tıp edilen 1 mayıs senelik nati bay
ranu bu sabah Berlin operasında me
rasimle açılmıştır. Merasimde, Hit
ler, yüksek Alman şahsiyetleri, Te
Jeki, Csaky, Roma valisi Preı.s Co
lonna ve Italya sefiri iştirak etmiş
lerdir. 

Hitler, bu sabah l mayıs münase· 
betile ·iki hitabe iradetmiştir. Olimpi
ya stadında Hitlcr gençliğine hitap 
eclen Alman devlet reisi, bilhassa Al
manyanın müselliıh milletlerin en 
kuvvetlilerinden biri olduğunu söy
lemiştir. 

Hitler, diğer memleketlerin ha
yati sahasını kendisine vermek iste
mediklerinden şikô.yet etmiştir. Mu
maileyh fikir ayrılıkları devrinin Al
manyada sona erdiğini, söylemiştir. 
Taarruza uğradığı takdirde Alman 
nıiileti ve bilhassa gençlik Alman
yamn hürriyetini müdafaa etmek ü
zere müttefikan harekete geçecektir 

Hitler, ikinci nutkunu öğle :zama
nı imparatorluk sarayının önünde ve 
Nasyonal - Sosyalist partisi azasının 

Londra, 1 (Hususi) - İngiliz ka- karşısında söylemiştir. 

binesi bugünkü toplantısında mecbu- Mumaileyh, bolşevizrııf, ilkbahar 
ri askerlik kanun layihasının müza- ' bayramr olan 1 mayısın hakiki ma
keresini tamamlamıştır. D ha s~nra nasını değiştirmiş olmakla itham et
Mister Chamberlain, bu layihayı, miştir. Sınıf mücadelelerini, demok
Harbiye Nazırı Hor Bc•işa da askeri rat iktısatçılarını ve müverrihlerini 
kuvvetlere ait kanun layihasını tak- tenkit etmiştir. Hitler müttehit Al
dim etmişlerdır. manyanın mevcudiyetine lüzum gös-

Kabincnin toplantısmdan evvel teren hayati saha nazariyesini mü
Başvekil muhalefet liderlerile görü- dafaa etmiştir. Hatip, bazı ccnebı ga
şerck kendilerine malumat vermiştir. zetelerinin iddialarına rağmen sulhe 

Ahnacak Tedbirler 

Kısmi seferberlik devamı netice
sjnde hasıl olan iktısadi ve mali va
zıyetin uzun müddet devam etmesi 
ihtimaline mebni iktısatçılarla mali
yeciler demokrasilere hu vaziyeti 
karşılamak imkanını vermeğe çalış

maktadırlar. 

Demokrasilerin ya totaliter devlet
ler tarafından tatbik edilen otarşik 
ımetodlan tamamile kabul etme!eri, 
yahut ta iktısadiyııtlarını yarı sefer
berlik vaziyette yaşayabilecek §ekil
dc canlandırmaları lfızımdır. 

Birinci şık, Fransız - Ingıliz - A
merikan ittifakını muhik gösteren 

hürriyet bağını tahrip edeceği için 
mahzurludur. lkinci §t.lt ise, üç mem
leketin yalnız siyasi mevcutlarını de
ğil, endüstri ve ticaretlerinin de in
kişafını tarsin etmek suretile, mu
kadd~atlarına olan emniyeti tarsin 
etmek meselesini ortaya atmağa in
hisar etmektedir. 

Bu planda, kredi seferberliği şek
linde, üç memlekette mevcut dünya 
altın yekununun yüzde 85 inin kul
lanılması derpiş edilmektedir. 

lngilterenin Maksadı 

Miıda!aayı tanzim Nazırı Lord 
Chatfield bugün beyanatta buluna
rak Her Hitlerin İngiliz siyasetinde
ki saiki anlıyamadığını, maksadın, 

Almanya gibi hayat hakkı miıhim 
olan milletlerin istiklalini korumak 
olduğunu, Almanya da ayni şekilde 
duşünduğü takdirde mesele bulun
madığını soyledikten sonra, "Maksat 
Almanyanın meşru inkişaflarma 
karşı gelmek değildir. Faknt bu in
kişafın başka milletleri çiğnemesine 
imkün vermemektir., ,demiş, daha 
sonra Almanyanın ilga ettiği son mu
ahedelerden bahsederek şu bözleri 
soylemiştir: "Almanya Versay mua
hedesinin kendisine dikte edilmiş ol
masından bahsediyordu. Halbuki bu 
muahedeler iki tarafın nzasiyle ak
dolunmuştu. Bir munhedenin ansı
zın ve tek taraflı olarak bu şckHde 
ilgası biitün dünyada tesirini gös
terecek b·r hadisedir Almanyanın 

ihatadnn bahsetmesi ne kadar yan
lışsa , demokrasilerin dekadanlığa 

uğramasından bahsetmesi de ayni 
derece yanlıştır.,, 
İngiltere mahafili Her Hitleıin 

her muahedeyi ilga ettikte yeni mü
zakereler yapmaktan bahsettiğini, 
fakat artık Her Hitlerle iki taraflı 

karşı olan bağlılığını teyit etmiş. nas
yonal - sosyalizmin vücude getirdiği 
eseri methederek Almanyayı bUtün 
vasıtalara müracaat ederek silıihlan
dır,acağıru, söylemiştir. 

Hitler Alman milletini ittihada da
vet etmiş, "aramızda ittihat olmazsa 
mahvoluruz" demiştir. Eski uesille
rin memnuniyetsizliğile istihza ede
rek, onlara gençliği mic;al olarak gös
termiştir. Hitler, Alm:ın zimamdar
larının fikri seviyelerınden takdirle 
bahsetmiş, diğer zimamdarları harbi 
istemekle itham etmi~tir. 

Beynelmilel matbuatın yalanların
dan bahseden hatip, netice olarak, 
beynelmilel garantilerden ziyade 
garp istihkamlarına güvendiğini söy
lemiştir. 

lt alyadaki Tedbirler 

Roma, 1 (Hususi) - Alman ordu
su şefi von Neurath, refakatinde 1-
talyan harbiye müsteşarı General 
Alberto Pariani bulunduğu halde tay 
yare ile Trablus Garbe hareket et
miştiı;. 

Sinyor Gayda, bugün yazdığı bir 
yazıda, Italyanın mudnfaa :nasrafla
rma ilave ettiği biiyük tahsisata ve 
Von Broçiçin ziyaretine ve seyahati
ne dikkati celbetmek!e, bütün bun
ların siyasi değil, askeri tedbirler ol
duğunu ve Almanyayı ihataya karşı 
cevaplar teşkil ettiğini anlatmakta
dır. 

Amerikanın Kararı 

Londra, 1 (Hus\lsi) - Vaşington

dan bildirildigine göre, Amerika Ha
riciye Nazırı Mister Cordell Hull, bu 
gün beyanatta bulunarak Her Hitle
rin son n u t k u n u n Ameri
ka Cümhurreisi mesajına bir cevap 
teşkil etmlyeceğini ve bir cevap ola
rak telfıkki edilmiyeceğini söylemiş
tir. 

Londradan Matin gszeteslnc şuma 
lumat veriliyor: 

V:.ışingtondan gelen telgraflar, res
rru Amerika mahfillerine göre, Roo
.sevelt'in barış lehinde Avrupaya ye
ni bir müraceatte bulunması muhte
mel olduğunu bildirmektedir. 

Bu seferki mesaj yttlnız Birleşik 

Amerika ittihadı namına yapılmıya
cak, tekmil Amerika cümhuriyetleri 
mesajı imza edeceklerdir. Bu tedbi
rin, Roosevelt mesajının Hitler ve 
Mussoliniye gönderildiği 15 nisan ta
rihinden evvel bir çok cenup Ame
rikası devletlerile müzakere edildiği 

FİLİSTİN . 
• e A 

lçın Katı 

PICin Hazır 
İhtilaflı Noktalar da 

Hallediliyor 
Londra, 1 (A. A.) - Londra ga

zetelerine göre, Filistin meselesi hak 
kında Kahirede cereyan eden müza
kereler Filistinin komşuları tarafın
dan kabul edilebilecek bir plan tesi
sine müncer olmuştur. 

Bu hususta sıkı bir ketumiyet 
muhafaza edilmekte olmakla beraber 
Daily Telegraph gazetesinin Kahire
den aldığı malCımata nazaran, plan 
başlıca dört maddeyi ihtiva etmek -
tedir: 

l - Fitistlnde kargasahklar niha
yet bulur bulmaz, müşavirleri İn
giliz olan muvakkat bir hükumet. 
teşkili, 

2 - Her tiirHI cnılak ve arazi sa -
tı ınm k1>ntrolü, 
3 - Yahudi muhaceretlnin, yahu· 
dl n iifusu hfç bir suretle blltiin nli
fusun üçte birini geçmemek ŞB'l' -

tıyl e, önümüzdeki beş yıl içinde 
75 bine t ahdidi. 
4 - Yeni bir kanunu esasi tanzl -
mi için üç sene sonra bir miies~ -
san meclisinin içtimaa davet edil
mesi. 

Gazeteler, İngiliz nazırlarının bu
günkü kabine toplantısında Filistin 
meselesiyle meşgul olacaklarını bil
diriyorlar. 

Daily Telegraph gazetesinin siya
si muhabiri, hükumetin Filistin me -
selesi içi11 biran önce bir modüs vive 
du bulmak arzusunda olduğunu ya -
zıyor. 

News Chronicle gazetesinin siya -
si muhabiri, hükumetin en geç çar -
şamba günü blı husustaki kati siya
setini tesblt edeceğini ve o zaman bir 
beyaz kitap neşredileceğini bildiri -
yor. 

Kudüate vaziyet karııık 
Diğer taraftan, Kudüstcn bildiri\ 

diğine göre, İngiltere hükumeti, Fi -
listin hukUmetine yakında halledil -
mesi beklenen Filistin meselesinin 
bütün ihtilaflı 'noktalarının ne suret
le halledileceğini bildiren bir beyaz 
kitap göndermiştir. Beyaz kitabın 

metni, büyük bir ihtimalle yarın neş
redilecektir. 

Bununla beraber memleketin va
ziyeti henüz karışıktır. Dün vukua 
gelen 4 suikast neticesinde iki kişi 

ölmüş ve iki kişi de ağır surette ya -
ralanmıştır. 

Kudüste Arap lideri Nashasibi -
nin akrabasmdan biri bir suikastten 
kurtulmuş ve polis tarafından mey
dana çıkarılan mütecaviz, ağır suret
te yaralanmıştır. 

Tebrizde lki 
Taggaremiz 
Kazaya Uğradı 

(Başı 1 incide) 

Başvekil Cem büyiık elçimiz Enis 
Akaygen'e hükumetin taziyelerini 
bildiren bir mektup göndermiştir. 

Afgan hariciye veziri, Afganistanın 
Tahran büyük elçisi ve Afganistanıl'\ 
Moskova büyük elçisi sabık Ankara 
büyük elçisi Sultan Ahmet Han da 
berayi taziye heyeti ve büyük elçili
ği ziyaret etmişlerdir. 

Irak beyti ve Irak elçiliği erkanı 

da berayi taziye büyük elçiliğimizi 

ziyaret etmişlerdir. 

Afganistan heyeti matemimiz se
bebile Siidabiit paktı mümessillerine 
vereceği öğle ziyafetinden f erngat 
etmiştir. 

haber verilmektedir. 
Bundan başka, Amerika Hariciye 

nezaretinde, Vaşingtonur. şimdiye ka 
dar Hitlerin nutkuna bir cevap ver
meği düşünmemiş olduğu bildiril
mektedir. 

Roma, 1 (A.A.) - Gafenko, bu -;sı
bah kral tarafından kabul edilmiş

tir. Mumaileyh bundan sonra Mus· 
solinl tarafından kabul edilmiş ve 
mülakatta Kont Ciano hazır bulun
muştur. 

Gafenko Romanya sefarethanesin
de verilen öğle yemeğinde hazır bu
lunmuştur. Ziyafete İtAlya hariciye 
nazın da davet edilmişti. 

! NEŞRİYAT 
Kongresinden 
Beklediklerimiz 

(Ba§ı 1 incide) 
gramlı ve pHinlı bir tarzda çalışmak, 
ve yeni nesle en kısa zamanda muh
taç olduğu kütüphaneyi vermek mec
buriyeti karşısında bırakıyor. 

Neşriyat Sergisi 
Dün Açıldı 

İşte bizce Neşriyat Kongresinin 
halline çalışacağı ilk mesele budur. 
Neşriyatımızı plfınlaştırmak. .. 
Neşriyat nasıl pUınlaştırılabilir? 

Neşriyat Kongresi bize yalnız 

bu fikrin kabulü lüzumunu isbat e
den bir toplantıdır. Kongreden pla
nın tertip ve tanzimini isteyemeyiz. 
Kongre bize yalnız neşriyatı planlaş
tırmanın ham maddelerini verebilir. 
Sonra bu ham madde üzerinde çalı -
şarak program ve planı hazırlamak 

Maarif Vekaletine düşen vazifedir. 

'Ankara l ( A. A.) - Maarif V ckaleti tarafından hazırla· 
nan on yıllık Neşriyat Sergisi bugün açılmıştır Açılış merasi· 
minde Başvekıl Refik Saydam ile Parti Genel Sekreteri Fikri 
Tüzel, mebuslar. Vekaletler ileri gelenleri, sefirler ve sefaret· 
ler erkanı, Neşriyat Kongresine iştirak etmek üzere buraya 
gelmiş bulunan delegeler, matbuat mümessilleri hazır bulun· 
mu~lardır. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 1 ğumuz alfabeler dün mıllete ve cf 
söyledigi bir nutukla yeni Türk harf- kiırı umumiyeyc \ erdigimiz gazet 
!erinin kabulündenberi geçen on yıl- ler ve mecmualarla bugün takdirli 
hk kültür hareketlerinin kısa bir ettiklerimiz umumiyetle dün basıla 
tarihçesini ~rapmıli ve Başvekil Re - kitaplarla bugün basılmış olanlar 
fik Saydamdan sergiyi açmak IUtfun- Bunları bir kaç dakika sonra gözle
da bulunınalannı rica etmiştir. rinizle gördüğünüz vakit hayaliniz · 

Fikrimce neşriyatı plan ve prog
ram dahiline sokmak için yapılacak 
iş şudur: 

Refik Saydam muvaffakıyet te • de yaptığınız mukayeselerin hakı 
mennisile kordelayı keserek bı.iyük katte ne kadar yerinde olduğu me) 
bir muvaffakıyetle tertip edilmiş o- dana çıkacaktır. 

1 - Neşriyatı ihfüas şubelerine 

ayırmak: Çocuk neşriyatı, halk 
neşriyatı, ansiklopedik neşriyat 

ve saire gibi. 

lan sergiyi gezmiş ve takdirlerini i- On yılda bcuılan eserler 
fade eylemiştir. . 

M aaril Vekilimizin nutku 

2 - Her kısımda memleketin id-
Maarif Vekili Hasan Ali 

açış nutkunda demiştir ki: 
Yücel 

detle ve müstacelen muhtaç oldu- "Sayın Başvekilim, Sayın davet-
ğu eserle ri teshit edecek salahi - lilerimi:z. 
yettar kimselerden mürekkep he
yetler teşkil etmek. Bundan on yıl önce kiiltür haya-

3 - B u heyetlerin tesbit edeceği tımızın en mühim dönümlerinden bi-
faraza on bin kitabı senelere tak - ri olan yeni Türk harflerinin kabulü 
ııim ederek beş senelik bir prog • ve bütün memlekette derhal tatbiki-
ram yapmak, ne geçilmesi, inkılap tarihimizin en 
4 - Bu programın tahakkuku için .. . . . 
M Ü V k •1 t• 1 '"" . t• hl muhım safhalarından hırı olmuştur. 

aar e a e ıy e nilşır ve a • T '" k . · · ·ı ı ı; . .. ur cemıyE>tinı, ı er eme6 e engel 
Ier arasınd a bır muşterek çalışma h .. 1 .. b ğl rd k k . er tur u a a an opanp urtar-
şeklı bulmak. l bed. ş f. · At ı·· k'"" . mış o an c ı e ımız a ur u 
5 - Programa dahıl olarak neşre- .11 t' t•W• h. t · ilikl · . . . mı e ıne et ıgı ızme ve ıy erın 
dılen kıtapların mahyet masrafını .. d 1 1 

. d b. · · b . . en on e ge en erın en ırmı u mev 
karşılayacak hır satış şekli tesbıt d 1 k 'l · 1 d • . zu a yapmış o ma vesı esıy e e 
etmek: 1\lesela bu eser lerden hır ·ır b. iI bT · A 
kısmı mekteplere, kütüphanelere anmayı mı ı ır vaz e ı ırım. sır

lar ve asırlar irfan nimetinden Türk 
dağıtılmak iizere )laairf Vekaleti, 
bir kısmı Halkevlerl, bir kısmı ü- milletini güç istifade ettirmekte en 

nh-er. ite tarafından satın alın -
mak sure tiyle, h iç olmazsa, her 
k itaptan bin adedini garanti al tı-

tesirli amillerden biri olmuş bulunan 
eski harfleri bırakıp rasyonel ve tat
bikatiyle daha kolay bir harf siste
mi koymak ve medeni vasıfların ilna almak miimkündür. 
ki olan okur yazarlık davasını Türk-

6 - l\laariC Vekalet ince kitapların .. . . ler için kökünden halletmek hareke-
butUn m e mle k e t dahıhne yayıl • . . b d . ·· d".k E . . . . tının aşın a, yıne onu gor u . -
masını temın eden bir te\:zı te~ki- -... di ş t · d 'f"" kl · • ·· d . k ue e , a)nı zarnan a ur crın, 
Iatı vucu e getırme . bedi b ··ğ t ·d· B"'t- ·· • . . ·~· . e aş o re menı ır. u un yure-
Bu plan t~tbık edıld~gı .takd.ırde ğimizle bağlı olduğumuz hatırasına 

n.e ?lacak? Kıtapçılar Y'.~e ıstedı~le- sevgi, saygı ve minnetlerimizi tek -
rı kıtapları basmakta, muellifler yıne rar etmek benim için bir zevk, fakat 
beğendikleri eserleri neşretmekte hazin bir zevk oluyor. 
serbest kalacaklardır. Fakat Vekalet- I 
çe tesbit edilen program ve plan da- nkılabın yaşıyan eserleri 
bilinde neşriyat yapanlar az çok ga- Biraz sonra içeri girdiğiniz za -
ranti altında iş yapmış olacakları i- man onun başladığı ve Milli Şefimiz 
çin şüphesiz planda tesbit edilen e - Büyük İsmet İnönünün sarsılmaz bir 
serleri basmayı tercih edeceklerdir. inan ve yorulmaz bir iradeyle, diğer 
Bu suretle ortaya bir sermaye koy - bütün işlerde olduğu gibi parlak bir 
ınağa lüzum kalmadan, ve kimsenin surette tahakkuk ettirdiği bu inkı -
hürriyetine dokunmadan memleket lfıbın yaşayan eserlerini goreceksi • 
muhtaç olduğu eserlere az zamanda niz. On yıl içinde resmi, hususi ku -
ve süratle kavuşmak imkanını temin rumların, devletin ve şahsın teşeb -
etmiş olacaktır. büsleriyle basılmış kitaplar. mecmu-

Neşriyat Kongresinde fikir hayatı- alar, gazeteler gözünüzü alacak ve 
mı:zla alakadar daha bir çok mevzu- eminim ki göğüslerinizi iftiharla dol 
lar vardır. Fakat bizce kongrenin yal duracaktır. Hayalinizde yapacağınız 
nız bu davayı halle hizmet eder ka- küçük mukayeseler bile, benim bu 
rarlara varması, kültür hayatımızda tahminimde aldanmadığımı göstere
muazzam biı- inkılap yapmağa kafi- cektir. Diin bizim okudgumuz clifbe
dir. lerle bugün Türk çocuğuna okuttu -

... 

Türk inkılabı büyuk Türk tari • 
hinin hiç bir safhasında tesadüf edil· 
meyen bir surat ve isabetle, başla · 
dığı her işte muvaffak oldu. Bunull 
en büyük sebebi, inkılapçı ruhunun 
çok şey istemesi çok şey yapmağs 
teşebbüs etmesi, fakat memleket 
hizmetlerinde yaptıklariyle asla ken· 
dini yeter bulmamasıdır. Bu son sene 
içerisinde basılmış her nevi eserlerın 
yektınu ihmal edilmez bir kemiyet 
teşkil etmekle beraber, derhal ifade 
etmeliyim ki içimizi rahat ettirmı~ 

ve bizi doyurmuş değildir. H~tll ya· 
zıcılık, basım ve kitap tekniği bakı· 
mından, her iki manada Türk sanatı 
keyfiyet itibariyle büyük bir terakkl 
eseri göstermiş olsa da, bunun dahil 
iyisini yapmak arzusu bu yoldaki i«
teklerimizi tahakkuk ettirecek esaslt 
bir program.n hazırlanmasında an • 
cak bizi teşvik edici bir amil oluyor 

Davamızı tahakkuk ettireceğiz. 
Tamamlanmamış bulduğumuz ve ya
rın için daha mükemmelini yapma
ğa var irademizle karar aldığımız 

memleket işlerini bütün yüksek e -
mellerimizin yüce şahsında toplandı· 
v nı görmekle bahtiyar oldu uınuz 

illi Sef İsmet İnönünün emrinde ve 
devrinde gerçekleştirmek ve baş t-
mak, bizim için saadet verici bir ga
ye, biitün varlığımıza yayılmı bir 
imandır. 

Onun, daima hatırımda tuttu 
ğum şu sözünü bir kere daha huzu 
runuzda tekrar edeceğim: 

"Yiiksck medeni, ileri bir milll•t 
olmak davası oyuncak mıdır?" 
Medeni bir millet olmak dava'iın· 

da ve medeniyette ilerlemek iddi& -
sında bulunduğumuza göre, Milli Şe
fimizin bu ~özünü her sahada olduğ!..l 

gibi kültür alanındn da tnhakkuk et
tirmek ödevindeyiz. 

Bu hızla ve bu imanla çalışmak , 
yapılanların daha iyisini yapmak az
minde ve kararındayız. Onun için, 
şimdi göreceğinizden daha olgun ve 
zengin bir milli neşriyat takdim et -
mek vaadin! lütfen davetimize ica
bet buyurmanızın bir şukranı olarak 
kabul etmenizi bilhassa rica ederim. ' 

Polonya, Teminat Istiyecek 
(Başı 1 incide) 

ruretini kaydeden bir karar sureti 
kabul eylemiştir. 

Hitlerin nutkundanberi Alman el
çiliği civarında bulundurulan muha
faza kuvveti, Almanya aleyhinde te
zahürat vukuu ihtimaline binaen bu
giin artırılmıştır. 

Milli parti şeClerinin toplantısında 
söz alan Kwalski, u beyanatta bu
lunmuştur: 

" Harpten içtinap imkanııızdır, 

Zira Almanya yalnız orta Avrupa 
ile doğu Avrupanın kontroliinii is
temekle kalmamakta a:·rni zaman
da Belçika. Holanda, İskandİntl\'
ya ve şimali İtal:va - Triyeste - ii
zerinde de emeller beslemekte-
dir." 

yctler Birliği \'e Litvanya ile olan 
ittifakın genişletilmesi lehinde bu -
lunmuştur. 

Danzigte hadiseler oluyor 
Danzigden gelen haberlere göre, 

bir takım meçhul eşhas Danzigdeki 
Polonya kilisesinin camlarını taşla

yarak kırmış ve diğer bir çok Polon
yalı dükkanların da kapaklarını kat
rana boyamıştır. 

Polis bu hadiselere mani olmak 
için hiç bir teşebbuste bulunmamış -
tır. 

1 ngiliz matbuatına göre 
İngiliz matbuatı, Avrupa mesele

lerinin ve Leh . Alman münasebet -
lerinin zayıf noktası görünen Dan -
zig meselesıni tetkik ederken, Polon 
yanın itilafgiriz bir hattı harekette 

Hatip, Hitlerin banştan bahseder- bulunmasını teşvik etmemekle bera
ken bir taarruz hazırlamak için va- her, Polonyanın menfaatleri aşikar 

kit kazanmak istediğini bildirmiş, olan böyle bir meselede müzakere 
Polonyanın istiklalini kazanması i- faydasının Almanyaya münhasır ka
çin Çekoslovakya ve Memeli geri al- lamıyacağını kaydetmektedir. 
ması için de Litvanyaya yardım et- Times gazetesi, Hitlerin Polon -
mcsi lazım geldiğini ilave etmiş ve yanın hattı hareketi ile evvelce Çe
Polonyannı İngiltere, Fransa ve Ro- koslovakyanın ittihaz ettiği hattı ha
manya ile ittifakını büyük bir mem- reket arasında yaptığı mukayese hak 
nuniyetle karşıladrktan sonra Sov - kında şu satırlan yazmaktadır: 

"Bu ınuka~·ese çok fena olmu -
tur. Zira Polonya~ ı azimle bir si
yaset tathik etmediği takdirde 
kendini bek1iyecek olan akıbetten 
sakınmağa !'amlmi bir surette te . -
"·ik edecektir. Bununla beraber, 
Polonya bira~· enci Chambcrlain 
tarafından verilen teminattan son 
ra Alman~·aya çekinmed~n müza· 
kere edebilir. Çlinkii i tiklfıJiniıı 

Fran a ile İngiltere tarafından ta
mamen garanti edilmiş olduğun 
dan emindir." 
Daily Telegraph gazetesi, Hitlcrin 

nutkunun ve Alman matbuatı tara
fında Polonynya karşı yapılan tcca
vuzlerin ilk neticesi olarak "Sovyet
ler Birliğinin müdafaa sistemine i~
tiraki hakkında şımdiye kadar Var
şovada gösterilen ihtiyatın azalmış·• 
olmasını memnuniyetle karşılamak
tadır. 

-----0---..: 

Kütahyanın Planı 
Kütahya, (TAN) - Şehrimizin 

planı için, şchırcilik mütehassısı Ce
lal Esat gelmiş, belediyemizle tema• 
edip tetkiklerde bulunduktan sonra 
dönmüştür. 
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.[e K O N o M 1 1 
Hatayın Iktısadi 
Vaziyeti Gittikçe 
inkişaf Ediyor 

Hatay ve hinterl.Andının geçen 937 
ıenesindeki ekonomi vaziyeti çok in
kişaf etmiş ve 1938 senesinde ihracat 
•e ithalat muvazenesi bir hayli yük
lek olarak tesbit olunmuştur. 193 
ıenesinde Hatayda 42.180.000 kilo 
hububat, 97.700 kilo pamuk, tütün, 
feker kamışı, 957.500 kilo gıda mad
deleri ihraç edilmişken 938 senesin
de bu miktardan hububat 43.431J.000, 
Pamuk, tütün ve şeker kamışı 506300 
gıda maddeleri 6.080.000 ni bulmuş
tur. Bu sene de zeytinyağı 9.600.000, 
ÜZüm 4.620.000, portakal 2.800.000, 
incir 1.300.000 kilo olmak üzere 
22.943.800 kilo tutannda muhtelif 
l'neyvalar istihsal edilmiştir. Ikinci
kanun, şubat, mart aylarında Hatay
la ticaretimizde 812.306 liralılt, ih
racatımız ve 142.630 liralık ithalatı-

mız olmuştur. ltbalatL-nızın ağırlığı 
iki milyon kilo kadardır. Bunun da 
kısmı azamı limon, portakal, kebad, 
mandarindir. 

lıten Ayrılan 
lhracatçllar 

Mazı, kuru meyva, kitre, tohum, 
gülyağı, kendir, palamut, pam!.lk, 
defne yaprağı, arsenik, cıva, kürk, 
postlar, hububat ve b:ıkliyat ihracatı 
yapan Istanbulda dört firma ve post 
balmumu, zeytıııyağı, zeytin, sütten 
mamul maddeler, deri, sebze, kuru 
meyva, halı, hububat, bakliyat, yün, 
mazı ve canlı hayvanlar ihracını ya
pan Sıvas ve Diyarbakırda iki firma 
bundan böyle ihracat jşlerini terk.?y
lediklerini alakadar makamlara bil
dirmişlerdir. 
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DIŞ PiYASA: 

Romanyanın Buğday 

ve Mısır ihraca+. 
Romanyada son yapılan tahminle

re göre, ihracata ayrılabilecek buğ

day stokunun sekiz yüz bin tonu bul
duğu anlaşılmıştır. Romanya hüku
meti vagon başına verilen ihracat 
primini mayısın dokuzuna kadar tem 
dit etmiş ise de on iki bin Leyden 
dokuz bin leye indirmiştir. Bu prim 
serbest dövizle tediyat yapan mem
leketlere verilecek, diğer memleket
lere yapılacak ihrac:ıt primi her mem 
leket için ayn ayrı tesbit edilecek
tir. Mısır stoku da üç yüz bin ton 
tahmin olunmaktadır. Yunanistan, 
Fransa, İtalya ve Almanya, Roman
yadan mısır almaktarurlar. 

iHRACAT: 

Zeytinyağ ihracat. 
Romanyaya zeytinyağ ihracatımız 

ümit verici bir şekilde inkişaf etmek
tedir. Romanyanın Türkiyeden buse
neki ithalatının geçen senekinden 
çok üstün olacağı umulmaktadır. 

Türk zeytinyağlarının fiyatları bu 
günkü şartlara 2öre UY.2\ln .ızörül
mektedir. 

Hamburgcıan btr ftrma memleke
timizden cam, pencere ve otomobil 
silmiye maluus güderi satın almak, 
Parisli bir firma ise rafine edilme
miş ve tercihan 12.5 derece asitli pa
muk çekirdeği yağı almak için ala

kadarlara müracaat etmişlerdir. Ay
rıca bir çok Alman fırmalan paçav

ra, kuru meyva, pafamut, ham deri, 

TAN 

Bigada Köy Muhtarları 
Kursu Açılıyor 

Kurs gören ve bitiren köy muhtar ve katipleri 

Biga, (TAN) - Birkaç yıldanberi lacaktır. Köy kalkınmasındıı mühim 
olduğu gibi, bu sene de köy muhtar bir amil olan bu kurs 2 Mayısta baş
ve katipleri için burada bir kurs açı- lıyacak ve on beş gün sürecektir. 

Aksarayda Mahsul 
ve Yağmur 

Kurtların Oıüıtüğü 
Çam Ormanı 

Konya Aksarayı (TAN) - Buğday Gemlik (TAN) - Bursa - Gemlik 
piyasasımn yükselmesine bile sebep şosesi üzerindeki Derbende yakın 

olan kuraklık zail olmuş, faydalı Selçukgazi köyü arazisi dahlllnde 
ağmurlar yağmış, çiftçinin yüzü bulunan asırlık ve çok ~el çam 

y . . ormanına, yol kenanndaki kısmın-
gülmüştür. Havalar ekserıya kapalı j d b 1 ak i l ı d ~. ı an aş ıyar , çer er ne 0 6 4.. -
gittiğinden çok yağmur yağacağına' lerlemeğe başlıyan kurtlar musallat 
ihtimal verilmektedir. Bu takdırde olmuştur. Bu çamlığı harabiden kur
mahsul geçen yıllardakinden bere- tarmak için, derhal tedbirler ittiha-
ketli olacaktır. zı lazımdır. 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 
Kayseri C. H. P. Uyönkurul Baıkanllğından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş, Kayseride yapılacak Halkevinin sathıze-\ 
mine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta olduğu cihetle sathı 
zeminıien itibaren binanın heyeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye ko
nulmuştur. İnşaatın heyeti umumiyesinip bedeli keşfi (127749) liradrr. 
Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar yapılan temel hafriyat ve inşaat 
keşifnamedeki nisbet üzerinden tenzil edildikten sonra geri kalan kıs
mın heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
A. B. - Eksiltme şartnamesine ek şartname 
B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri Genel şartnamesi 
D - Kesif cetveli, sUsilei fiat cetveli; metraj cetveli 
E - Proje ve sair evrak. 
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Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden: 
1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyarelerimizle 
yolcu. posta ve bagai nakliyatına baılanacciktır. 

Bilet Fiatlan 
Gidiş Gidiş-Dönüş 

Lira 

Ankara =- İstanbul 21 
30 
32 
33 
35 

Ankara - Adana 
Ankara - İzmir 
İstanbul - İzmir 
İstanbul - Adana 
İzmir - Adana 34 

(Gidiı - DönGt Biletleri bir ay Muteberdir.) 

Vakti Hareket CetveD 

Pazardan maada h• aün 
ISTANBUL - .ANKARA 

Lira 

29.75 
42.35 
45.15 
46.55 
49.35 
47.95 

Yeşllköyden Hareket Ankaraya MavuaJat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 30 
.AN~ - :AD.AN~ 

Ankarac1an Hareket Adanaya Mavasa1at 
Saat Dakika Saat Dakika 

45 16 55 

.ANKARA • IZMIR ~ 
Ankaradan Hareket bmlre M11V11Alat 

Saat Dakika Saat Dakika 

15 05 

.AD.ANA· .ANKARA 
Adanadan Hareket Anka.raya Mavualat 

Saat Dakika Saat D.ıdka 

9 10 11 zo 

.ANKARA. • ISTANBUL 
Ankaradan Hareket Ye,Uköye Muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

00 ıs eo 

. IZMIR - ANKARA 
lzmirden Hareket Ankaraya Muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

9 

lstanbulda 

10 
Tayyare yolculannt meydanlan Nakledecek 

otobüslerin hareket edeceği mahal ve saat 

' 

Polonya Yulaf 
"Sa1'mıyac:ak 

--J~~l:fa.,-~?lla.__.lı~ıau:~-:~Jaı-~t---__.._._,, •<M •- ,_ • ... • ··~-.....a. ...... -.-,,.--.,.-..... ııı..,...._..-_.,,_,!""IM~~~ıı;,l!illıl .. l'1lil1971Ülund.tıı Jtalkaqk ve ... t 8,30 da KaraJca,ı. 
imci• s&~. e 7,.«taklı.....,. Aceatuma ufnyacek otobüale meydana gideceklerdir. 

Piyasam1za gelen malumata naza
ran Polonya hükumeti yeni kararna
me ile yulaf ihracını yasak etmiştir. 

I 

Tarife Eksperleri 
Her sene olduğu gibi bu sene de 

gümrük tarüe kanununun tatbikatın-
dan doğan ihtilafları halletmek üze
re canlı hayvanlar için Ticaret oda
sından Ahmet Kara, Mehmet Elve
ren ve Beyoğlu veteriner heyetin
den Nazif ve hayvan mahsulleri me
vaddı için dahi Uzunköprülü Ali ile 

Bartında Gemilik 

Ağaç lh+İlfacı 
Bartın - Orman mütkülatı yü

zünden sönmeğe yüz tutan ve Bar-
tının çok eski sanatı olan gemi ya
pıcılığı yakında eski inkişaf haddi
ne doğru yükselecektir. İktısat Ve-
kaletinin Bartın için husus! bir ka
rar ittihaz ettiği ve gemi inşaatında 
kullanılan eğri ağaçlann odun gibi 
kesilmesine izin vereceği haberleri 

gelmiştir. Bu emrin orman dairesine 
bildirilmesi bekleniyor. 

.Gemlikte Gençlik 
Hareketleri 

Gemlik (TAN) - Halkevi spor 
kolu, sun'i ipek fabrikası gençlerile 
teşriki mesai etmek kararını ver
miş, bunu temin için halkevinde, 
kaymakam Zeki Işığın başkanlığın
da bir toplantı yapılmıştır: Bilha• 
sa, futbol sahasının nizami şekilde 
tevsi ve tesviyesi, diğer spor şubele
rinin canlandırılması konuşulmuş.
tu.r Belediye bütçesine, spor işleri-

ne yardım için 650 lira konulmuş

tur. 

Gemlikte Bir Çocuk 
Parçalandı 

Gemlik, (TAN) - TicaNt odası 

memurlarından Cela!in bet yaşında· 
ki oğlu Hüseyin şeker almağa gider
ken, Yalovadan gelen büyük yolcu 
otobüsünün altında kalmış, parçala

narak ölmüştür. Şoför Hasan Ustün 
tevkif edilmiştir. 

Ahmet Kara ve Nazif Eksper seçil
mişlerdir. Diğer maddelerde husule 
gelecek ihtilaflar için ae iki yüz elli 
beş eksper intihap olunmuşlardır. 

Peynir Anlaıması 
ihraç olunacak peynirlerden nü

mune alınarak bunları kimyevi tah
lile tabi tutmak için Romada yapıl
mış olan beynelmilel ımlaşma Yuna
nistan da dahil olarak anlaşmayı Jm
zalamııtır. 

' ı . 
Mardinde 

llkmektep TatiU 
Kızıltepe (TAN) - Mardin vilA

yeti ilk tedrisat meclisi, Ukmektep
lerde 27 mayısta derslerin kesilme
sine, 27 mayısta sınıfların umumi 
yoklamasına başlanılmasına, 5 hlli
randa imtihanların bitirilmiş ve 
mekteplerin tatil edilmlt olmasına 
karar vermiştir. 15 eylulde talebe 
kaydına başlanılacak, te§linievvelln 
ikisinde mektepler açılıp derslere 
başlanılacaktır. 

Kızıltepeye ballı Gurs köyü ilk
mektebl dördüncü sınıf talebesinden 
yirmi bet kişilik bir grup, mual.J.im. 
leri Musa Alkan oğlu ile birlikte, 
derslerile alakadar tetkikatta bulun
mak üzere buraya gelmifler, merkez 
okulu talebesine bir gece misafir ol
duktan sonra, köylerine dönmüfler
dir. 

Gemlikte Pazcrrlan 
Cereyan Yok 

Gemlik (TAN) - Bir müddet ev
vel pazar günleri de cerayan verme
ğe başlamış olan elektrik şirketi, bu 
güzel kararından maalesef vaz geç· 
miştir. 

Gemllkte iyi Sular 
Gemlik (TAN) - Civarımızda 

pek iyi sular bulunduğu halde bal
kın bunlardan llyıkile istifade ede
mediği görülmektedir. Reşadiye kö
yündeki Taşdelen suyunun fıçısı bu· 
rada elli kurup satılıyor. Umurbey 
köyündeki Celal Bayar ve Sürümli· 
deki Salihağa suları da pek güzel· 
dir. 

3 - 29/Nisan/939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye Anbrada 
konulan bu kurağın ihalesi 18/Mayıs/939 perşembe günii saat 11 de Vi
layet Parti merkezinde İlyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafra Müdürlüğünden alın

mış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası vesikasını ibraz etmesi ve 
bir mühendis veya fen memuru istihdam eylemesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evve

line kadar Parti başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta-
da vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3003) 

Oeniz Levazım Satınalma Komisyonu llcinl;:;l 

M,armara CuUbahri K. Satın Alma Komi8yonundan: 
CbW Kilosu Tahmini fiatı İlk teminatı Pazarlık günü ve ıaati 

Kuruı Lira Krı. 

Pirinq 10.000 25 187 50 3/Mayıs/939 14 
Sadeyağı 2.500 100 187 50 " " " 15 

1 - Komutanlık deniz erlerinin llıtiyaçlanndan olup yukarda clns 
ve mikdan yazılı iki kalem yiyecek maddeleri ayn ayn §artnamede ve 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıklar İzmitte Tersane kar§ISlndaki komisyon binasında 
yapılacaktır. Bu işe aid şartname bedelsiz olarak verilir. 

3 - İsteklilerin yukarda yazılı ilk teminatlarile birlikte ve kanunun 
istediği •esikalannı ibraz etmek üzere muayyen gün ve saatte komis-
yona müracaatlan. ' 12866" 

. . 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniaı ı 
Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 

17 /5/1939 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1260 liralık muvakkat teminat tle kanunuh 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı iÜll saat 14 de kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar
~aşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, İzmirde Mağaza Şefliiipden da-
gıtılacaktır. (2993) 

Afyon VilCiyetinden: 
Afyon Vilayeti merkezinde yaptmlmakta olan AH Çetinkafa okulu

nun "19031" lira "10" kuruıı kelif bedelli kalorifer tesisatı ili 9 Mayıs 
939 Salı günü saat 15 te Villyet daimt encümeninde ihale edilmek üze
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuııtur. 

Keşifname, şartname, p1'nlar "1" lira bedel mukabilinde Afyon Na
fıa idaresinden alınabilir. Muvakkat teminat 1427 lira 33 kururtur. 

İsteklilerin arttırma, eksiltme kanununa tevfikan verecekleri teklif 
mektuplan muvakkat teminat, Ticaret Odası kayıt vesikası ve ıimdiye 
kada_r .buna mümuil i§leri miiteahhit olarak yaptığına dair ellerindeki 
vesaikı bağlayarak ihaleden sekiz gün evvel vilAyet makamına müra
caatla alacaklan vesika ile birlikte 9 Mayıs 939 Sab ıünü saat 14 de 
kadar Daimi encümen riyasetine ıöndenneleri ilAn olunur. (2778) 

İzmir ve Adana yolculan saat 14,20 de ve İstanbul yolcuları saat 15,3() 
da Merkez P. T. T. Binası önünden kalkacak otobüsle meydana gide. 
ceklerdir. 

Adaaada 

Saat 8,50 de yeni otel önilnden kalkacak otobüsle meydana etcıeeek· 
!erdir. 

f znıfrde 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak otobiisle meydana gideceklerdir. 
Tayyarelerimizle meydanlara gelecek yolcular derhal otobüsle §ehre 
nakledileceklerdir. 

Yalnız İzmir yolculan tayyare meydanmdan Gaziemir İstasyonuna 
kadar otobüsle nakledilecekler ve saat 18,27 de hareket edecek trenle 
Alsancak istasyonuna gideceklerdir. 

Yoleu Biletleri: 

Ankara, Yeşilköy, Adana, İzmir meydan müdürlüklerinde ve yatakh 
Vagon şirketinin Beyoğlu, Karaköy ve Ankara Acentalannda satılır. 

Fazla tafsilAt isin Meydan müdürlüklerlmlzle Yataklı Vagon Acen
talarına müracaat edilmesi (2914l "1547,, 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Yıldızda yapılacak nümune karakoluna ilaveten yemekhane ile spor 

mahallinin infası açık eksiltme suretile yapılacaktır. İsteklilerin 8/5/939 
pazartesi ıürıü saat 14 de muhammen keıif bedeli 4639 lira 78 kurulUJl 
% yedibuçuk muvakkat teminatı olan 348 liralık makbuzu ile müdUri· 
yet binasında kurulu komisyona ve keıif prtııameyi ı:örmek için 4e 
3 üncü IU'be müdürlüiüne müracaatlan. "2740'" 

lıtanbul Sıhht Müeııeıeler Arfflrma ve Ekılltme 
Komisyonundan: 

Doğum ve Çocuk Bakımevterl için 2000 kilo birinci nevi tıbbi pamuk 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ekıiltme 13/ 5/939 Cumartesi günü saat 11.30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komlayoııda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Kilosu 110 kurustur. 
3 - Muvakkat ıaranti: 159 liradır. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
5 - İstekliler 1939 yılı ticaret odası vesikasile 2490 ·sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu ife yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli iÜJl ve saatte komisyona ıelmeleri. 112931,. 

i ~ tanbul Belediyesi ilanları 
İtfaiye Mildilrlüğünde yaptınlacak olan Gaz odasına lüzumu olan ve 

hepsine 589 lira 57 kuruş bedel tahmin edilen tavan demiri. moloz tap, 
kum. tuila ve buna benzer 12 kalem muhtelif malzeme acık eksiltme
ye konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım MüdürlüğÜnde görüle
bilir. İl!eklller 2490 sayılı bnunda yazılı vesika ve " lira 22 kurufluk 
ilk temmat makbuz veya mektubile beraber 15/5/939 Pazartesi ıünü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2929) 



ız 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden: 
Tayyare Meydanı ve Asfalt Pist Yaphrdacaktır. 

1 - Devlet Havayollan Ankara, Adana, İstanbul tayyare meydanla
rnmı plinlamım tanzimiyle Adana ve İstanbul meydanlarının asfalt 
pist iapatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli kefif "346.304" lira "72,, kuruştur. 
3 - İhale, 18/5/939 Perşembe günü saat 11 de Umum Müdürlük 

bbıasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat "17603,, liradır. Teminatı nakten vermek is
teyenyerin Ziraat Bankasındaki 3667 numaralı idare hesabına yatırma
lan limndır. 

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

8 - Eksiltmeye gireceklerin Muhabere ve Münakale Veklletine 
ihale tarihinden en geç sekiz gün evvel istida ile müracaat ederek eh
liyet veaikası almaları lizımdır. 

Bu istidalara buna hem.er işleri yaptıklarma dair işi yaptıranlardan 
aldrklan vesikalan raptedeceklerdir. Zamanında mürcaat etmiyenler 
ve ehliyet vesikası alamıyanlar eksiltmeye giremezl;r. 

7 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale zamanından bir saat 
evvel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeler,i limndır. 

Postada olacak iecikmeler nazan iübare alınmaz. "1590,, "2991,, 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
1 

"Sirop Pectoral .. 

•~m· Ye yeni bütün öbürükleri 
ıeçirir, balgam aöktürilr, bront
an temizler, nezle •e aripten 
orur, söiüaleri zayıf olanlara 
bilhuea pyanı taTaiyeclir. 

INGILIZ KANZUK Eczanesi 
leyoila lıfanl>ul 

• 
KOLINOS'u 

KULLANMAKLA GULUŞUNUZUN PAR
LAKLIGINI TEZYID EDINIZ. Güzellik ve 
cazibe, sağlam ve revnak dişlerle kaimdir. 
KOLINOS KENDiNiZE cazlb ve güzel oldu
junuzu hissettiren Kolinos'u tecrübe ediniz. 

Taze bir ağzın ve sehhar bir gülüfiln saa
detini hiuedeceiinize mutmain olabilirsiniz. 

Sırt· Göğüs 

Kaı,a • Arka • Bel 

Macun teksif 
edildiğinden 

ihtiyacınızı 

uzun müd
det tatmin 

eder. 

ROMATiZMA 
• LUMIAGO 
• SiYATiK 
ve bOtiln 

atnlarll 
braı 

merli .. ı ile masal yapınız. 

SANCILARI DAIMT ve ÇABUK GEÇiRiR 

HAYAT; HEYECAN ve NES'E iLE KAiMDiR. 
Doktorlarım1Z Tasdik Ederler ki Hastalıklanmızın Çoğu Ruhtclir. 

YEGANE 
ÇARE 

BI KA~E 

NEOKALM NA 
1 DIR. 

Türkiye San'at Mektepleri Me
zunlan Cemiyeti Başkanlığından: 

Zaaftan, cesaretsizlikten, 
korkudan, melankoliden, ümit
sizlikten. Menfei ise kansızlı
l'ın meydana getirdiği durgun
luk dediğitniz heyacansızlrk ve 
neşesizliktir. BuKiln hastanele
ri boşaltacak yegane ilaç da bu
dur. Heyecan ve Neş'e. 

Bir hastaneye gidiniz, hasta-
larm elemlerini, endişelerini, 

güler bir yüz ve itimadla kal
dırınız, yani durgun ve yorgun 
kanlarını harekete getiriniz; 
derhal yataklanndan kalkarlar 
evlerine koşarlar. İşte insan 
makinesine maddi ve manevi 
bu kudretleri vermek, hayatı 
saadetlerle geçirmek, her te
şebbüs ve azimde muvaffak ol
mak demektir. Bu da mevsim 
değiştirmelerinde kanın kırmı-Cemiyetimize ait nizamname

nin yeni neşredilen cemiyetler ka
nununa göre tanzimi için bütün 
azanın 13 - 5 - 939 cumartesi gü
nü saat 17 de Eminönü Halkevin
de yapılacak fevkalade kongreye 
teşrifleri rica olunur. 

zı yuvarlacıklannı tazeleyip 
çoğaltmak ve tabii bir şekilde harekete getirmekle olur.. Bu yüksek kudreti sizlere ancak; Fosfarsol, 

1 ~~· 7~~~~a~ıkı~E~t~~~ı 1 

Kan Kuvvet, İştah şurubu temin eder. Fosfarsol; Tatlı bir iştah verir, kanı, kuvveti çoğaltır. Zeka 
ve hafıza parlatır. Görmek, Koklamak, işitmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi sağlamlaştırarak 
uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Mide ve Barsağı tenbih ederek, muannid inkrbazlan geçiril". 
Bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhasıl, insan makinesine limn olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek, hayatı neş'e ve heyecan içinde yaşatır. 

FOSFARSOL'u diğer mukavvi ilaçlardan ayıran baıhca hassa: 
Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta 

içinde tesirini göstermesidir. Yüce Sağlık Vekaletimizin resmi müsaadesini haizdir. Her Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek· 
!er aparttman. Fakirlere oarıun7.. j 

~ l'el: 43924 , 

.---- Lüleburgaz Buzhanesi ___ ..., 
Lüleburgaz'da İSLA.M NACI VE ORTAKLARI BUZHANESi, 1 

milkenunel bir şekilde yeni sene faaliyetine başladı. Trakyadaki Sa
yın müşterilerinin pek çok kolaylık ve ucuzlukla Peynir, Kaşar ve 
Yağlarını ve Buz Siparişlerini kabule amade bulunduklannı müj-

delerfer. ' 

VE OL 1 D 
Şilphell ıu Filtreleri ve Kireçli acı su tasfiye cihazlan 

V E B O L I D Ltd. Şii. · 
il_._. 1 o.ıata, llill6r sokak No. 7-t, Tel: 44507 

ŞUbeferİ: Ankara Bllllblar caddesi No. n, t'el: 1181 
~~-İzmir 1\-limar -Kemalettin C. 'Ntl. lö, Tel. 2365 

.. ll!m .................................... .. 

80 seneden fazla bir tecrübe mahsulü ..• 

REVUE SAATLARI 
Madeller, en son ve zarü şekildedir. Tanın

mış saatçilerde satılmaktadır. 

DEPOSU: İstanbul, Galata, Kürekçiler Man
haym han, 1 inci kat No. 6, posta kutusu 1248 

ili il 1 ınıı 

•-----• Yeni Müdür OllDUl Sencer ------~ 
Ankara Gar Gazinosu 
Nefis Yemeli • Muntazam Servis • Güzel Müzik 

ve iç açıcı manzaruiyle Ankara'nm nezih bir toplantı yeridir. 
Bu temiz vuıflariyle bahar ve yaz meTaimİne girmekte ol
duğunu sayın müfterilerine arzeder. 

,, 
Bütün Flatlarda tenzilat: 

Öğle tablidotu 80, Akf"-111 tablidotu 90 KUl'Uf 
(Yüzde On ganon halda yoktur. 

2 ' Reklam• ı1a1· acı 

:::eMiNf RVA 
lm•yan 

Rodyolarıdır . 
MÜŞTERiLERiMiZE: 

YALNIZ Her tipten Radyolanmızın geldltlnf mOJ
deler, almak için acele etmelerini diler 

ve yeni adresimizi takdim ederiz: 

Sneci Liman Han b.rtııında Mübürdarzade ban No. 18 "' .................................... , 
Sahibi ve Neşriyat Mtldtlrtl Ham L6tfll DÖRDV'NCV Gasetedllk H 

Neırlyat T. L. Ş. BualclıiJ yer TAN Matba .. 

"Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu ,, 

ve 10 yaı daha gen~ 

göründüğümü söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU. 

Zevcim "Bu Adeta bir harika.,, di
ye söylenmekten kendisini alamı

yordu. Ancak: İki ay kadar oluyor . 
Alnımda, gözlerle ağzımın etrafında 
burufUkluklarım vardır. Filhakika 
yaşım da epeyce llerlemiftL Bugün 
bütün dostlarım şeffaf ve yumuşak 
tenimi ve bir gen~ kızınki gibi taze 
ve nermin cildimi takdirle seyredi
yorlar. Her akşam yatmazdan evvel 
cildin unsuru olan penbe renkteki 
Tokalon kremini kullanırım. Terki
binde Viyana unlversitesinin meşhur 
bir profesörü tarafından keşif ve 
.. Biocel,, tlbir edilen cazip ve kıy
metli gençlik cevheri vardır. Gün
düzler için. Beyaz Renkıeki Tokalon 
kremini kullanırım. Cildi beyazlatır 
ft yumuşatır. Ve bütün siyah ben
leri giderir ve acık mesamelerl sık
laftınr. 


