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5 KURUŞ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni harflerle basıldı. Ankara XOtilphanes! serislne dahil olan 
bu eser Dr. Sadi lrmak'ın HAmlt hakkında bir yazısını da 

muhtevidir. KANAAT KiTABEVi. 

Roosevelt, Bir Sulh Mesajı Gönderdi 
AMERiKA Almanya ve italyadan: 

Demokrasiye 
Ne Yardım 
Yapabilir? 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

D emokrasiler taarruza geç
tiler. 

Evvelki giln İngiliz Başveki
li Chamberlain ve Fransız Baş
\7ekili Daladier parlamento 
kürsüsünden totaliter devletle
l'e meydan okudular. 

Dün gece de Amerika Cüm-
1ıurreisi Roosevelt en kuvvetli, 
-en tehditkar nutuklarından bi
rini daha söyledi ve dünyayı 
4ıarbe sürükliyen, Avrupayı Or
'ta Çağ devrine döndürmek isti-
Yen total~ter df!vletlere şiddetle 
hücum etti. 

Roosevelt'i dtnlerken demokrasi
llin sesini duyar ııibi oluyorduk: 

"-Amerikanın hudutları artık At-

30 Devletin istiklaline 
Dokunmıyacaklarına 
Dair Teminat istiyor 
"Bir Harp, Muzafferi de 
Mağlôbu da Bitarafı da 
F elikete Sürükliyecek,, 
Roosevelt, Alacağı Cevabı Diğer Devletlere 
Bildirecek, Onların Mukabil Teminatlarından 
Almanya ve ltalyayı Haberdar Edecektir 

llntik sahilleri değildir, diyordu. Biz Amerika Cümhurreiai Miıter Rooıevelt 
bugün Avrupada patlıyFcak facianın • Londra, 15 (Hususi) _ Amerika Cümhurreisi Mister 
tesirlerinden kurtulamayız, ve y3.-

l'Urınkpai bnıresalkme oakrtaÇJA,·stğema deyönizm. iıOn'ş buniri A,..v.n- ltalyan Askerlerı·nı·n Roosevelt, bugün, Her Bitler ile Sinyor Mussoliniye bir mesaj 
~ göndermiş ve 30 rnUstakil devletin istiklaline taarruz edilmiye-

demokrasilere biitün kuvvet ve kud- ceğine ve memlE'ketlerinin istilaya uğranııyacağına dair temi- Amerika Hariciye Nam 
!'etimizle ;:JU'dDn edecelfz " d ç k•ı • nat verilmPSini istemiştir, Roosevelt, bu suretle hiç olmazsa Hall 
~~~-~t·e~·~~-~~.t~~.t~tt~~~~~~~ an e ı~ın ~l~~~oo~~b~~ -----~------~--

,.edin gibi .IM.nJ1Uf bir milletin mü· ,, ' G Jacajmı 90yleınt,, bilmukabele bu te-1 Mühim Siyasi Temaslar Oluyor 
znesslU sıfatila demokruiyi yeryü- y• • B k ld mhıab alan devletlerin ayni teminatı 
Ziiııden kalduınak isteyen diktatör- ıne erı ıra ) ) Almanya ne ttaıyaya vereceklerini, 

• bu miıtekabll emniyet sayesinde bti- s t R 
lere düflllandır. Bunun için de öte- tün milletlerin silAhsızlanma mesele- 0 vg e u sg a n l n 
denberi demoJc rasilerin bir an evvel 1 ·ı • K sini ve iktısadt işleri konuşmak im-
harekete geçeı-ek nazizmhı bütün Alman Filosunun spanyaya Gönderı mesı . ararı kanını elde ede(:eklerini, Amerika- T: M lı 
Avrupaya yayılmasının önüne geç- o . 1 ·ı· A t F"I 1 b d D h 1 nın da bu konuşmalara iştirake hazır am u··za eretı• :ınelerini iste11ıektedir. Bunu mu'"te- zerme, ngı iZ nava an 1 OSU Ca in a er a 

olduğunu anlatmıştır: 
•ddit nutuklarında tekrar etmiş, İn- o . A 1 H e· v . t G t• "ld" Mister Roosevelt, bu mesajı verdi- •• 
gilter,...,e bu hususta yardnn elini u- enıze ~· mıya azır ır azıye e e ırı 1 ~ l k u. 

-J '3' ği sırada Amerika donanmasının • Ed • 
:taAcalmğın~ ıia ihksas ehtmiş, iktısakadtanen Londra, 15 (Hususi) - Bugün İspanyada neşrolunan yan Büyük Okyanusa dönmesi için emir emın l me zere 

a •• yaya arp ıırp açın ~ . . v , • • • 1riı" Do ya bu emrin ve-
leri durmamıştır. resmı hır teblıgde General Frankonun Madrıde resmen gırmesı venn-y. r. nanma 

Bugun'" vaziyet '-lr adım daha ı·- münasebetiyle ~apı1acak zafer alayı tarihinin henüz tesbit rilmesl için hiçbir resmi sebep gös- Londra, 15 (Hususi) - Londra, iyi bir istikamet aldığını söylemek-
'U terilmemekle beraber bunun "teh- Paris ve Moskovada İngiltere, Fran- tedirler. Anlaşılan Lehistan ile Ro-lerleaıiştir. Demokruiler artık açık- olunmadığı bildırHiyor. Tebliğe göre bizzat General Franko bu ditsiz müzakere" kapısını açmayı sa ve Rusya arasında mtihim müza- manya, bir harp vukuunda Rus as-

tan açığa totaliter devletlere karşr işle meşguldür. Ve günün tesbiti de ona aittir. Daha evvel 2 istihdaf ettiği anlaşılıyor. kereler vuku bulmaktadır. Maksat kerlerinin kendi topraklarından geç 
Cephe almışlardır. Bu cephede tota- Mayıs taıihi teshit edilmişti. Alınan istihbarat ajansı, hazırlık- Sulhü Korumak için Sovyet Rusyanın tecavüz hamleleri- melerini istemedikleri ve bu hadise-
liter devletlerin taarruzuna maruz lal'ln :kmal olummıması yüzünden alayın 15 Mayısta yapılaca- ne karşı mtizaheretini temin et- yi endi§e ile karşıladıkları için Rus-
bütün küçük devl~tler! etraflarma v bildirivor. M. Roosevelt mesajında diyor ki: mektir. İngilterenin Moskova sefiri yanın müzaheretini temin için yeni 
toplıyacakla~a ~anidirler. Fa.ltat gı~~pılacak ~geçit resmine ecnebi gö- "Yüz binlerce mllyon insan M. Litvinof ile uzun görüşmeler de bir hal çaresi bulunmuştur. Deyli 
en ziyade guvendikleri Amerikadır. '"ll""ler de dahil olmak üzere 200 bin harpten veya harp serilerinden yapmıştır. Diğer taraftan İngiltere Telgrafın diplomat muharriri tara-
Ciban harıbinde itiW ~evletlerine ~~i ~ştirak edecek ve bu münasebet- korkarak yaıtıyorlar. Bu korku, ve F~ansa h?k?metleri Ru.syanı~ se- fın~~n verilen malumata göre bir te-
harbi kazandıran Amerikanın son le ispanyanın müstakbel siyaseti hak Amerika halkını da ciddi endişe- firlerıyle dnımı temas halındedırler. cavuz vukuunda Rusyanın yalnız 
Yardımı olmu§tur. Bugün de Ameri- kında mühim beyanatta bulunulacak- lere dilıürmektedir. Harp, diğer ~iplo?.1at muharrirler b~~n nikbi?- hava kuvvetleriyle mütecavize kar-
kanın demokrasilerin kefesine koya- tır. latalara münhasır kalsa da Ame- lik gostermekte ve muzakerelerın <Sonu: Sa.. ıo, 111 SJ 
eağı yardım, terazinin muvazene- rika üzerinde en derin tesiri ya-
~ totaliter devletlerin aleyhine lngili:z j\navatan lilosu pacaktır. Fakat ortalıkta bugiin 
~irmeğe kifidir. Bu bakımdan Bir Alman filosunun yakında Is- muvakkat bir durgunluk var. 
ltooseveltin son nutku fevkalide panyaya gideceğine dair verilen ha- Bundan istifade ederek bu mesajı 
lnühimdir. Çünku- Roosevelt dem<>k- her üzerine salahiyettar deniz mah- ,. 

gönderiyorum. 
tasiler cephesinde bulunduğunu söy- fillertnde anavatan fılosunun icap e- M. Roosevelt, sulhü ı~orumak içi.-ı 
lenıiş, ve Amerikanm bütün kuvve- derse derhal denize açılmağa hazır vuku bulan daha evvelki teşebbü-
tiııi demokrasiler lehinde kullanaca- bulunduğu beyan edilmektedir. sünden de bahsetmiş, ve umumı ha-
lrnı: vaadetmi§tir. Demokrasiler için Bununla beraber paskalya dolayı- rabiden korunmak lazım geldiğini, 
bu, kazançlann en büyüğüdür. sile verilen izinlerin kaldırılmasına yeni bir harbin muzafferi de, ma.fİ-

• lüzum görülmemiştir. Cebelitanlı Boğazım ile Tanca lubu da, bitarafı da felakete sürük- Yazan·. Aka 
A merlka Avrupada bir harp vu- Tunca .,· aal edilecelımif / 1.. l 'lel liyeceğini anlatmış, daha sonra şu 

kuunda V""' h hazırlık 0 veyne mı mıntalrcuını sözleri söy.lemi§tir: • 
-Ja arp Italyan Stefani ajansına göre, bir ·· • 1..~ u lııklardak d l h · b ünle' d ili' bi .. tl ,,.,,.., devrinde demokrasilere ne yardım go•tenr nanla "Dünyanın bu akıbete uğrama- ı a ga 81.8 ug r e sez r r aura e U\ ... -

)'apabilir? kaç haftadanberi göze çarpan bazı a- ·-' ----------- ıı, zaruri delfldlr. BLna kar,ı gel- mııtır. Vaziyetleri daha net bir halde görmige batladık. 
Şimall Amerika, Cihan harbinden llmetler Fransa ile fngilterenin bey-1 M•ııA Ş f mek mümldlndilr. Halbuki bugtin ,J/ihver, yarı vazilılikten çıkıgor. Mihver karfıaı, tam vüzuha 

•tzı yanık çıktıktan sonra, bir daha nelmilel Tanca mıntakasını işgale 1 1 e 1 görülen manzara, bunun tam zıd- karar verrniR bulunugor. VQ§ingtonun dUi gan reamlliği ifade 
.c\'l/rupa işlerine kan§mağa tövbe et- hazırlandıkları kanaatini tevlit et- dıdır. Kısa bir zaman içinde Av1'11- eden bir ahenk altlı. Bu vaziget Avrupaga biraz aükun ve emni.-
!biş, bu tövbesini de "bitaraflık ka- mektedir. Vekiller Heyetine pada uç mmetin varbtına son ve- get vermistfr aauılabili , 
!tunu" denilen bir kanunla teyı"t et- Jngiliz amiralinin sayfiyesinde bir rllmlş, Afrikalı bir nıillet lstillya N ~ 'ka , r 

• b"" ""k uir•-•• ve Çin bii..:fik bir teca- e zamana dar. Ilı.işti. Bu kanun mucibince Am~ri- kar gün evve! yapılan içtımaa uyu 1•ıyasef Eff •ı ----ır• J BU' l .. • 
L 

3 
d' c vilze maruz kalmıştır. Bu vaziyet ınnıemekle beraber eski kararsız ıgın bır takım ecasTar ~a, harp halinde bulunan iki taraf- bir ehemmıyet atfedilmekte ır. e- .. 

tan hiçbirine bir yardımda bulun- belitarık emniyet servislerinin şefi 1- kaq1S1Dda yeni tecavüz şayiaları- uzerinde ~ekUle~tiği muhakkaktır. Bununla beraber, tarihin 
.?naz. Bitaraflığı muhafaza eder. İki ıe beynelmilel Tanca idaresinin yük- Ankara, 15 (TAN Muhabi- mn boşa gitmesini umuyorum." her devrirıde old11f/U gibi ıimdi de emniyet havasını bultrndır-
taraftan birine, veya her ikisine ne sek memurlarından biri bu içtimaa rinden) - Vekiller Heyeti, bu- Söz Yeriyorlar mı? makta menfaat bulan devletler, dıı mehalU vardır. Ve onların, 
l>araca, ne silahça, ne askerce yar- iştirak etmişlerdir. gün, Milli Şefimiz İnönünün re .. . her buldukları ye1·de menfi çalıfmaktan l"1Zgeçmedikleri inkar 
dırn yapamaz. Söylendiğine göre, içtima esnasın- isligınv· de toplanmıştır. Başve- .. Roosevelt,. daha sonra §U sozforı edilemez. N1; olunta olsun, emniyetin bütün evsaf ve eşkdli ile 

F k d tehlike anında Ingiliz bahriye si- soylemektedır: • • tt _, mleL-t · ka l k .. 
1
• 

a at zaman bu kanunun yanlış- a . •-A 1 t b' d pıl b t "H .. r Hı'tler ı'le Sinyor Musso- e.muı v. azıue.. e. llf,an. me .. ~. , eg .. oızme. pı mıu_ara soy.' ye. -lıl!.._ _ . b t tt' J ç· h.. ı·hendazlarmın karaya çıkmasına ın- auue ınasın a ya an u op- .., l I b _ 
sııu ıs a e ı. aponya ıne u- a . . llnl milletlerinin lall!'P istemediii- un, yıne Turkiyedıl'. darı, sıyuı ve Uhassa malı emniyetımız cunı etn.ic ve Çinı· ıat.:liya "''""ta- tizaren ı;eh.ird.e büt.iın salAhkıy.lie.tlerı lantıya Mareşal Fevzi Çakmak ' .. . d f k t edd::..ı" olanlara b:ı,.r ı:_ 1d T':-ı.:.. &..-.. .....,. ~ ı t n1 blrkaııo kere söyle-ic.lerdir. Bu uzerın e en u a er uau uu.ıre""' , .,-,.,.,,,e, IH:r ıtu,ıı. Burada Amerikanm iktısadi l;18iz hu. us.ı ~ır ~o~ıten n eş 1 ın&- ta ı ..... ~ ..... ı.. etmiştir. İçtima, dört • ---y 

L_\>_e_ü:='c:an:.:·~birço=·~;k_:m:e:;nf~aa;:t;,:le~ri~t;:e~h1:Jk;.:e-:J.te.:.· _ıe_s_:.igo_rn_ıw_....1,;muS'.ışt:uıuwr.~· Sa....1.IJ'....dU.L...saJii~:...ltw.&IDGAU:..S.UcmllS.1tw::........~----*--aahlh-...U.heHm, ....ıh~aL......ıılrp:!loL-lmll.l!ıazw.ıi..JIB-..lzL,_l._ba_kı_md_'llll __ te_f_kild_'~ll__.:tınmıf:..__ __ bir~'-de_v_le_t_tı_·,.,_. _A_v_r_"=·lllJ:_:İl'!~k 

Beşinci Devlet: 
TÜRKİYE 

Gündüz 



PENCEREMDEN 

Aşk ve Şiir 
Yazan: M. Turhan TAN 

Diin gözüme bir Amerika kari
katürü ilişti. İradelerini aşka 

kaptırmış bir çift nikihlanmak üze
re kiliseye gidiyorlar. Fakat papazı 
bulamıyorlar, beklemiye koyulu
yorlar. Aradan hayli vakit geçiyor, 
aşık erkek sinirleniyor ve papazla 
yüzleşir yüzleşmez telaşındaki sebe
bi anlatıyor: 

- Saat dörde geldi, nikahımız he
nüz kıyılmadı, halbuki sevgilimle 
ben tam saat beşte boşanmıya karar 
vermiş bulunuyoruz. Onun için biraz 
acele ediniz papaz efendi! 

Resmi bir yana bırakırken -bil
mem nasıl bir tedai ile- mebus ,.e 
muharrir Sadri Ertemin bir yazısını 
hatırladım. İyi &örür, iyi düşünür bir 
yazıcı olarak tanıyıp sevdiğimiz bu 
arkadaş son eserinin bir yerinde: 
"Mevzuu aşk olan şiirin mutlaka gü
lünç,, olacağım söylüyordu. Ben o 
eseri okurken bu hükmü garip bul
mu§, düşüncemi de "tahlil ve tenkit,, 
sütunlarımızda ortaya koymuştum. 

Fakat şu karikatür, Sadri Ertemin 
haklı olduğuna adeta şehadet edi
yor, benim de aşka karşı beslediğim 
imanı biraz gölgeliyor, eğer yirminci 
asırda aşk, bu Amerika karikatürün
de tebarüz ettirildiği gibi, bir saat 
meselesi haline gelmiş ise Sadri Er
temin, şüphe yok ki, yerden göğe ka
dar hakkı vardır ve böyle aşklann 
şiire mevzu yapılması gülünç değil, 
itrençtir. 

Yalnız bir nokta zihnimi kanfb
nyor. Bizim gibilerin inandıtımız 

aşk, güzellik ve temizlik mefhumuna 
bağlılığın son haddi demektir. Bu 
hadde yükselen ruh, her türlü pis
liklerden ve çirkinliklerden uzak ka
labilmek kudretine ermiı sayılır. 

Ayni zamanda vatan aşkı, iyilik aş
kı, fazilet askı, marifet aşkı böyle 
bir kudreti iktisaba müstait ruhlar
da feveran derecesini bulur. 

Acaba bu ayard,ki aşklar da şiire 
sokulunca gülünç olurlar mı? ... Sad-

""" 1 ' t• ., ri .l!.rtemdcn evvel bu suale Sinan 
Paşa cevap veriyor ve mensur tlir 11-
saniyle şunİarı söylüyor: 

•"lf§k bir zihırdtr ki Örtiilmez. ~şk 
bir sırdır ki açılmaz. Aşkın kimseyle 
karı olmaz. Ayinei aşk jengirı ol
maz. Aşk, ser - azadları bende eder. 
Aşk, ser - efrazlan efkende eder. 
Aşk efsane ve efsun değildir. Aşk 

san'atı fıerdun değildir. Her aşk da
vası eden 5şık olmaz, her muhabbet
ten dem vuran sadık olmaz, her kişi 
merdi aşk olmaz ve değme kalpte 
derdi aşk bulunmaz. Aşk, bir kimya
dır. Anın madeni can olur. Aşk, bir 
cevherdir. Anın mekanı kan olur. 
Aşk, bir ze\'ktir. Anm başka bir dil'i 
var. Aşk, bir şe\'ktir. Anın ayn ehli 
var. Aşk, bir coşmadır. Anm şeyda
ları var. Aşk, bir taşmadır. Anın der
yalan var, her gönül ki aşka hane o
lur, beli oklarına nişane olur, her 
yürek ki muhabbete makam olur. 
mihnet onda müdam olur. Her mer
tebe düşzarlık ile hasıl olur, her iz
zet, hir'lıkla hasıl olur. Her kim bül
bülei aşk'dan sermest olmaz, na'rei 
bülbülana hemdest olmaz!,, 

Dört yüz elli yıl önce yazılan ve 
aşkı tarif eden bu şiir de gülünç mü
dür, bilmem? 

[Not: Sinan Paşa, İstanbulun ilk 
kadısı olan meşhur Hızır Beyin oğ
ludur. Fatihin hocalarından, vezirle
rinden ve nedimlerinden idi. Bir ara· 
hk onun gazabına da uğrıyarak hap
se atılmış ,.e sonra bir medreseye 
müderris yapılmıştı. (1437) yılında 

doğdu, (1486) yılında öldü. Teneşir
de gasli için odun ahnmıya kafi ge
lecek kadar dahi parası çıkmamıştı.] 

11 inci Yerli Mallar Sergisi 
Daimi sergi sarayınnı bu sene 111-

şasına başlanamıyacağı ve başlanmış 
olsa bile ağustosa kadar ikmali müm 
kün olamıyacağı anla§Ilmıştır. YerJi 
Mallar Sergisi bu sene de açılaca!~
tır. Sergi geçen sene kapanırken ye
ni serginin daimi sergi sarayında !t'.l
rulması için izhar olunan temenni
ler hükümetce nazarı itibara alınmış 
olmakla beraber sergi yerinin he-
nüz kati surette seçilememiş olması 
sergi sarayının inşasını geciktirmiş
tir. Yine ağustos ayında her sene 
olduğu gibi serginin Galatasaray bi
naSJnda kurulması düşünülmekte

dir Bu mesele etrafında İktisat Ve
kiletile temasa geçilıni~tir. 

TAN 16 -4 - 939 

~SUAL CEVAP?-. 
. . -

Şehrin Süt 
Meselesini 
Halletmek lçin 

1 

14FırınNoksan Vezinli 
Ekmek Sattıkları için 

' Şehrin Sıhhat 
l! l şleri l çin 
Yeni T eşkilô.t 

Hangi Tarafın 
Daha Çok 
Tayyaresi Var? 
S - Taugarece hangi ta 
raf daha kuvvetlidir. Alman 
lann tayyarece demokrasile· 
re faik olduğunu söylüyor 
lar. iki tarafın hakiki hav 
kuvvetleri nedir? Altı Kişilik Bir 

Komisyon Kuruldu Cezaya Çarpıldılar lı 

Murakabe işini 

Hekimler Yapacak C - 1938 senesi sonunda neşredi• 
len istatistiklere göre Almanyanı 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Belediye mürakıpları tara-
LüUi Kırdarın talebi üzerine Ziraat li fmdan şehirde yapılan kootrol
Vekaleti, şehrin süt meselesi hsk- l ler neticesinde on dört fırında 
kında tetkikat yapmak üzere Anka- noksan vezfnli ekmek satıldığı 
ra Ziraat Enstitüsü süt mütehassısı tesblt edilml~tir. Bu hrmlar 
Lehten Berger ile Enstitü sütçüliik ı şunlardır: Kumkapıda Arapza
doçenti Ekrem Rüştü ve devlet 2i- ,: de mahallesinde Enverin fın-
raat kurumu sütçülük mütehassısı nında 98, istasyon caddesinde 
Fikret Çağları memur etmiş ve bun- Klrkorun fınnmd:t 51, Ahme-
lan şehrimize gönderm:Ştir. Vekale- din fmnında 41, Langada Mi-
tin gönderdiği bu üç mütehassısa İs- halin fırınında 34, Gedikpaşad.1 
tanbuldan da belediye baytar müdü- Limbonun fırınında 145, Ge-
rü Esat, ziraat mektebi sütçülük mıı- dikpaşada Apostolun fnnmda 

,,, 

allimi Rıfat ve Fatih hnyvan hasta- 88, Beyazıtta Ordu caddesinde 
nesi laboratuar şefi Üvt>ysin de i~ti- Mahmudun fırınında 88, Bed-
rakile 6 kişilik bir komisyon teşe!t- rosun fırınında 3, Yedikulede 
kül edecek ve bugünlerde içtimala-
nna başlıyacaktır. Komısyon, bu hu
sustaki tetkikatma, başlıca istihsal 
unsuru olan hayvandan başlıyarak 

raporunu hazırlıyacaktır. Tetkikat 
yapan heyet süt işi hakkında ayrıca 
bir de teşkilat projesi hazırlıyaca~~
tır. Süt meselesinin halli için yapı
lacak olan organizasyon bu projeye 
göre hazırlanacaktır. 

MAARiFTE: 

Leyli Mekteplerde 
Pansiyon Ücreti 

Maarif Vekaleti, 1939 senesi zar
fında leyli mekteplerde talebeden 
alınacak pansiyon ücretlerini tesbit 
etmiştir. Vekaletin bu husustaki ka
rarına göre: 

Galatasaray lisesi 240, Erenköy 
kız lisesinin ilk ltısmı Hariç olm:ık 

üzere, İstanbuldaki dlltet yatılı m9k
teplerle İzmr mektepleri ve İsmet
paşa Kız ens1itüsürı200, Erenköy kız 
lisesi (ilk kısmı) ve Bı.lıkesir lisesi 
175, Erzurum lisesi 165, Adana, Bu.-
sa, Diyarbakır, Kayseri liselerile 
Bursa kız öğretmen okulu 160, E
dirne, Konya, Sıvas, Kars liselerile 
Çanakkale ve Manisa ortaokulları ve 
bilumum sanat okulları 150, Trab
zon lisesi 145, Kastamonu, Gazian
tep, Yozgat liselerile Bolu, Aydın, 
Maraş ortaokulları 140, Afyon, Kü
tahya liselerile Bilecik ortaokulu 
130, Niğde ortaokulu 120 lira. 

Polatltda Topçu 

AlaJlna Sancak Verildi 

MOTEFERRIK : 

Pazarllk Yapan Esnaf 

Takip Ediliyor 
Belediye iktısat müdürlüğü müra

kıplarile İktısat Vekaleti kontrolör
leri, piyasa yerlerlndt' yaptıkla:-ı 

müşterek bir mürakabe ve kontrol 
neticesinde birçok esnafın pazarlık
sız satış kanununa muhalif hareket 
ettiklerini tesbit ederek ibunlar h31t
kında tuttukları zabıt varakalarını 

belediye daimi encümenine gönder
mişlerdir. Bu zabıtlan tetkik eden 
daimi encümen, ilk defa olduğu için 
ıbu esnafı 20 şer lira para cezasına 

çarptırmıştır. Pazarl1ksız satıı lta
nununa aykın hareket eden esnaf 

şunlardır: 

Sultanhamamında Rrza paşa yo
kuşunda tubaıtyecı ~gop, Matıım.ttpa 

şada Kanarya manifaturacı Mesrop 
Şekeryan, Sultanhamnmıtıda Rıza 

paşa yokuşunda Kumaş ve manifa

turacı Vahimyan, Mahmutpaşada 73 

numarada şapkacı İsrail. Mahmutpa
şada tuhafiyeci Abbas, Mahmutpa
şada manifaturacı Haykaş Keçioğlu, 

Mahmutpaşada manifaturacı Ktibek, 

Mahmutpaşada manifaturacı Mak
sutoğlu, Sultanhamammda Ege tu

hafiye mağazası sahibi Vitali, M.ıh

mutpaşada 171 numaralı manifatu

racı Artin Beşiryan, Hacıküçük cad
desinde 15 numaralı tuhafiye ve şap
ka mağazası Cisman, Mahmutpaşa

da İstamat ve şeriki, Sultanhama
mında Temiziş mağazası sahibi Fa
ik. 

Çocuk Balosu 

Basanın fınnında 648, Sulu-
manastırda Dlmitrinin fırının

da 18, Yedikulede Süleymanın 

fırınında 169, Samatyada Ra-

mazanın fmnında 36, KocR-
mustaf apaşada Mrhmedln fı

nnında 10, Kumkapıda Nişan-

ca fınnının ekmeğini satan sey

yar satıcı Silleymamn 18 nok
san vezinli ekmek tesbit et-

mişlerdir. Sayısı 1515 e balii 
olan bu ekmeğin 900 kilosu sa-
tılarak parası, mUtehaklsi da 
ekmek olarak Düşkünlerevlne 

verilmiştir. 

BELEDiYEDE : _______ .. 
Yanan Adiye Binası 

Enkazı Kaldırıllyor 
Belediye eski adliye binası enka

zının kaldırılması için Maliye Veka
letine müracaat etmiştir. Vekalet bu 
enkazın ne kadar masraf ihtiyarile 
kaldırılabileceğini şehrimizdeki mil
li emlak müdürlüğünden sormuştur. 
Maliye Vekaleti enkazın kaldırılma
sı icap eden masrafı eski müteahhit 
Hikmet Ustündağdan tahsil edecek
tir. 

Belediye sıhhat müdürlüğü teşk;- 5000 tayyaresi vardır, ve bunun ya 
latında, şehrin sıhhi vaziyetini ala- nsı bomba tayyaresidir. İtalyanlll 
kadar edecek değişiklikler yapıl- 2000 tayyaresi vardır. Berlin ve Ro
mıştır. Bunlar adi hast$thklarla gıda ma, birlikte ayda 1000 tayyare ya 
maddelerini satan ve imal edenlerin maktadırlar. 
mürakabesine, otel, han gazino gibi İngilterenin mevcut tayyaresi 
halkın sık sık temas ettiği yerleri iş- 5000, Fransanın 2500 dür. Frans 
letenlerin muayenesine, mektep t:ı- ve İngiltere müştereken ayda 70 
lebesinin her sene aşılanmasına, bu- tayyare yapmaktadırlar. Bu miktat 
laşık hastalıklarla mücadeleye, es- 1939 da ayda 1000 tayyareye çıkmış 
nafın üç ayda bir defa muayenele- tır. 
rine taallük etmektedir. Bu gibi va- İngiltere ile Rusya arasında cer 
zifeler, şimdiye kadar belediye baş- yan eden müzakereler müsbet bit 
hekimlerile belediye mevki hekim- neticeye varırsa, Sovyet Rusya İn 
leri tarafından yapılıyordu, yeni teş- giltere ve Fransaya tayyare kuvvet 
kilatla bütün bu işleri tanzim ve !eriyle yardım edecektir. Rusyanm, 
kontrol etmek ve ayni zamanda be- yalnız Garp cephesinde 5000 tayya• 
lediye hududu dahilinde bulunan resi vardır. 

• 
S - I ngUtere tarihinde Kı%l 
Vllgam iBmigle anılan Kr~ 
kaçıneı V Uyamdır ve lıang& 
tarihlerde hüküm 
tür? 
C - İkinci Vilyamdır. 1087 de 

1100 tarihine kadar hüküm sürmütt 
tür. Çok gaddar ve insafsız bir adam 
olduğu için Kızıl Vilyam denilmiltir. 
Normandiynyı bu kral ilhak etmi§tir. 

• 

Fatih, Eminönü, Beşiktaş, 'ttsküdar, 
Kadıköy belediye şubelerinde bula
şık hastalıklarla mücadele etmek 
vazifesi, İstanbul, Beyoğlu ve Uskii
dar kazalanndaki tebhirhane tabip
lerine verilmektedir. Bu müessese
lere ait vazifelerin bu şekilde çoğal
ması, faaliyet malzemesinin ve un
surlarının da tezyidini icap ettirmiş
tir. Bu arada yeniden üç kamyon a1a
tın alınarak bu tebhirhanelere tevzi 
edilmiştir. Memur ve doktor adedi de 
çojaltılmı§, vazifeleri aralarında 
taksim etmek üzere Uç ekip tef.itil S - Platin madeni en çok ne• 
edilmiştir. Bu suretle belediye mev- rede çıkar ve bütün iatihaaldt 
ki hekimlerinin asli vazifelerile uğ- niabeti nedir? 

Vali Konağı Caddesi raşabilmeleri imkanı hazırlanmıştır. c _ Avrupanrn en uzun da"' sflsl-
Vali konağı cadesinin genişletilme- y · kil. 1 d dd :ı · & enı teş at a, gı a ma e erı- lesi olan Ural, en çok platin çıkan

sl için yıktınlmasına karar verilen 
Yedek Subay mektebi duvarlarının nin teftiş ve mürakabesi işi de mev- lan yerdir. Bütün dünya istihsalitı· 
ruvarının kaldırılmas işi 28 nisanda ki hekimlerinden alınarak muayyım nın yüzde 95 ini burası vermektedir. 
münakasaya konulaeaktır. Bu duva- doktorlara verilmiştir. Bunlar, mii- Ayni dağlar altın, gümüş, cıva, de
nn Jtaldınlınasile V.alL-11'.n~lh..cad..,_ ralıcm ı.-ırı- n•.,..• albada ,... nu.&Av- mir, kömür madenleriyle zümrüt ve 

--r ~'"·•\İ o·..,~ ""'·" ..... ...,.~Qi - .. ... 
desinin genişliği 25 metreye baliğ o- yen bir program dahilinde sıra ile 

lacaktır. teftiş ve mürakabe işlerine sevkedıl- S _Mülga ;arüllUnun han· 
Yeni Pl411ar Açılacali mektedirler. Bu hekimler her gün gi tarihte kurulmU§tur1. 

Belediye bu sene deniz hamamları 
1 1 

mıntakalan dahilinde yapacaklan C _ 1902 de. 
ve plajlar a esas ı surette meşgul ol-

teftiş ve mürakabe esnasında he?r 
gıda maddesine ait nümuneler ala

rak bu nümuneleri kaza başhekim
leri vasıtasile belediye kimyahanesi
ne göndereceklerdir. İlk defa olarak 
cuma günü bu şekilde faaliyete sev
kedilen bu mürakıp hekimleri mın
takalarından 26 yağ numunesi, 6 u
lam ve sosis, 12 un, 25 peynir nüınu
nesi alarak kaza başhekimi vasıtasi
le belediye kimyahanesine gönder
mişlerdir. 

mağa karar vermiştir. Vali ve Bele
diye reisi Lutfi Kırdar şehrin yakın 
yerlerine deniz hamamları tesisine 
taraftardır. Bu arada Ahırkapı ve 
Usküdarda SPJ'acık taraflarında de
ufz hamamları açılacaktır. 

$1tlldekl Ahırlar Kalkıyor 
Belediye, Şişlideki helayı kafdırıp 

buradaki meydanı tanzim etmiye ka
rar vermiştir. Bunun için 940 büt~e
sine icap eden tahsisat konulacaktır. 
Meydanın üst tarafındaki süvar.i ka
rakolu ve ahırlar da oradan kaldırı
larak meydana ilave edilecektir. Bu 
ahırlar için ya Mecidiyeköyü, yahut 
ta Hürriyeti Ebediye tepesine yakın 
bir yerde yeni binalar yaptırılacak
tır. 

• Beyoğlu temizlik teşkilAtı 31 
marttan 12 nisana kadar yalnız A
ğacamii civarındaki mahallelerde 92 
kedi itlaf etmişlerdir. " 
-~ 

• 
S - Vagnerin doğum ve ölüm 
yılı nedir? En mühim eserleri 
lıanglleridir? 

C - Vagner 1813 te doğmuş 1883 
te ölmüştür. Eserleri sanatta yepye
ni bir devre açmış ve zamanında bir 
sanat ihtilali yapmıştır. İlk operuı 
Rienzi'dir. Tauhauser, Das Rhein· 
gold, Die W alküre, Siegfried, Dersi
fal en meşhur eserlerindendir. 

• S - Avrupanın en uzun ne1ari 
lıangiaidir ve uzunluğu ne ka· 
dardır? · 
C - Avrupanın en uzun nehri 

Volga'dır. Uzunluğu 3400 metredir. 

Polatlı (TAN) - Buradaki topçu 
kıtamıza merasimle sancak verilmiş
tir. Halle erkenden Zaıer meydantn
da toplanmış; Orgeneral Fahrettin 
Altay gelirken alkışlanmıştır. 

Fahrettin Altay, bu zafer meyd:ı
nının, tarihi Sakarya sava§Inm cer~ 
yan ettiği meydanlardan biri oldu
ğunu hatırlatan kısa bir hitabade 
bulunduktan sonra alk.şlar arasında 
sancağı, komutan vekili kurmay 
yarbay Hakkı Tunaboyluya vermij
tir. Geçit resminden sonra merasime 

23 Nisan Çocuk Bayramı münase- * Vali ve Belediye reisi Li'ıtfi Ktr
betile, Şişli Halkevi tarafından Ço- dar Beşiktaşa gicler~l orada yapıl
cuk Esirgeme Kurumunun da iştira- makta olan çocuk bahçesile bahçe ha
kile Dağcılık klübü salonunda bir line getirilmekte olan Abbasala me-
çocuk balosu verilecektir. zarlığındaki faaliyeti tetkik etmiştir. 

Geniıletilen Hastaneler 
Sıhaat Vekaleti, lzmirdeki emrazı 

sariye ve istilaiye hastanesine 25, 
Zonguldak hastanesine 40, Erzurum 
Nümune hastanesine 2('1, Diyarbakır 
Nümune hastanesine 40, İstanbul 
Çocuk hastanesine de 20 yatak ilave 
edilmesine karar vermiş ve bu husus 
hakkında alakadarlara icap eden teb
ligatı yapmıştır. 

Heyet Berlln• Gitti 
Hitlerin !50 ncl yıldönümünde bu.; 

lunmak üzere Nafıa VE'kill General 
Ali Fuat Cebesoyun riyasetindeki 
heyetimiz dün akşam Berline hare
ket etmiştir. 

nihayet verilmiştir. 

GUNUN RESiMLERi : 
r 

Bunun için bir komite faaliyete * Almanyaya gitmek üzere şeh
geçmiştir. Balonun ço!< neşeli olma- rımize gelmiş bulunan Nafıa Vekili 
sı için çalışılmaktadır. General Ali Fuat, dun belediyeye gi

Balo paazr günü saat 15 te veri- derek vali ve belediye reisi Lutfi 
• lecektir. Kırdarı ziyaret etmiştir. l 

-·. 
Polatlıdaki Merasim 

~AKVIM ve HAVA 1 

16 Nisan 1939 
PAZAR 

4 Uncil ay Gün: 30 
Arabi: 1358 
Sefer: 26 
Gilnes: 5.21 - OiUe: 
ikindi: 15.58 - Akşam: 
Yatsı: 20.25 - lmalk: 

Kasım: 160 
Rumi: 1355 

Nisan: 3 
12.14 
18.49 

3.33 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yetilköy meteoroloji ll•tuyonundan a

lınan malumata ıöre hava )"Urdun Kara
deniz kıyılan Ue Dolu Anadoluda ço~ 
bulutlu ve mevzii yağışlı, cenubu şarki A
nadolu ile Orta Anadolunwı ıark kııım
lannda bulutlu, diler bölgelerde açıktu'· 
RllzP.rlar Trakya ve Eıe böJ.ıelerUe 

Karadeniz kıyılarında cenubi, Orta Ana
doluda şarkl, diğer belgelerde şlmall il'" 
tlkıımetten orta kuvvette esml Ur. 

OrBeneral Fahreıtin Altay, Polatlı To~ Alayına yeni sancağını vermitıir. YulranlU re.imlerde. 
lnı meruimJen ilci intibaı ~örüyoruz. 

Dün İstanbulda hava açık geçmiş, r{lı:
gfır saniyede 3 - 5 metre hızla e mlştit• 
Saat 14 te hava tazyiki 1020.8 idi. Sühu
net en yQksek 20.6 ve en dilşilk 5,8 san
tigrat kaydedilmlatlr. 



-

Yazan: Oma Rıza ooaRUl 
SURİYEDE 
Yataniciler 
Grev istiyor 
Dükkanlarını Açanlar 

Tehdit Altmda 

E evvelki ıün söyledfii nutukla 
yeni dünyanın eski dünyaya 

1ardun edecetlni anlatan Mister 
ftoo.evelt, cliln de Almanya ve İtal
hilktmet tefleri Her Bitler ve Sin
Jor MusıoUniye birer mesaj sönde
l'erek dünya sulhünl hiç olmazsa 
on yıl daha korumak için mühim tek
llflerde bulunmuıtur. M"11ter Boose
\'elt tecavüz korkusunun ortalıiı na
il) kapladıjtnı anlattıktan sonra bir 
harp koptuiu takdirde, Amerikanın Halep, 15 (Tan Muhabirinden) -
b Suriyede anarşi devam etmekte ve 
u harbe iıtirak etmemesinin onu asabi bir hava esmektedir. Ha!epte 

harbin tesirinden koruyamıyacaiını, bazı dükkanlar açılmışsa da Vatani 
ınedeniyeti bir harabeye çevirecek Parti dükkanlannı açanlan muhtelif 
olan b~ h~in bütün dünyayı altüst vesilelerle tehdit ve halkı greve teş
eclecefinl ızah etmiı, ~aha sonra bu- vik etmektedirler. 
lflnkü durcuııluktan 11tlfade ederek S d 11 h Cabiri yanın-da vatani er-
1'~ bir harbin önüne seçmek. dile- karı:n:a: bazı şahıslar olduğu halde, 
dilini ve bunun için otuz ~l~tin ~ dün buraya geldi ve halkı büyük ca
tildallne taarrm etmemek ıçın so:a mie davet ederek bir nutuk söyledi. 
ftrdikleri takdirde bu sözü bu mil- Cabiri bu nutkunda: "lst.:".ıclale ka
letlere, bi~ukabele al~caiı ~emina- vuşmak için bir çok zahmetlere kat
tı da kendilerine bildireceğini söy- !anmak ve sabretmek lazım geldiğini 
lelll.İfdl'. greve devam edilirse fakirlere yar-
Meaajın metnini ıuetemlzde oku- dım yapılacağun,, söyledi. Fakat ca

J'aeaiuıu için burada bu tewebbüsttn mide bulunan vatani muhaliflerin
kıymeti ve tesirinden bahsetmek ı. den Kamil Henana Cabiriyi şiddetle 
terb. protesto etmek istedi ve iki taraf a-

Mister Rooseveltin umumi sulh na rasında camide şiddetli bir arbe'.ie 
,IDlna Y•Ptıiı bu tewebbüs, onun ilk başladı. Bu sırada Kamil Henanu, 
tefebbüstl delildir. Bililds Mister muhtelif yerlerinden yaralandı. Ca
l&oosevelt daha evvel de buna benzer miden çıkarken :ie Henanunun üze
iefebbtlalerde balmınuq, fakat bu rine vataniler tarafından tabanca ile 
fetebbüsler bir netice vermemiıti. ateş açıldı. VaK"a yerine gelen zabı
Bu yeni tewebbüsttn de bir netice ta iki tarafı güçlükle ayırabildi. 
•ermesi çok ıüphelidir. Vatani muhaliflerden eski Maiiye 

Çünlr.tl teeavibiinden korkulan ta- Veziri Şakir Nimet Şabani de bu sa
rat, teeavl~ Y•Ptıiına detil, ihata e- bah Şamdan buraya gelmiştir. Şakir 
dildijtne inanıyor ve ba lhatayı kır- Nimet muhalefet erkinile temaslar 
ınak için çalqtıiını söylüyor. Milll yapmaktadır. ' 
•arlıklan yok edilen blltiin küçük '1-
ınllletlerin, kendi taralmdan yapıl- Ali komiserlik kararile Lazkiy.?yc 
llııyan ihata tefebbüsllne Alet olmak • . 
Ye bir ı t t L!J k muhafız Alevı Şevket Abbas tayın 

esa yuvası ef&1 etme yii- dilmi · h f d ·· if 
zilııden bu akıbete müstahak olduk- ein ş ve yenı mu a ız un vaz e-
larını anlatıyor. s e başlamıştır. Bu münasebetle 

Karp tarafın iddiası bu iddianın Uzldye Fransız ve Alevi bayrakları 
taban tah•~Bt~"""" On• ,..;;..... 41_ ile donatılmıştır. Vataniler, bu hare-
lllab)'81Un 1D9fl'G dltelfle\ıf na• ••'-H ~LUl.1w.::ıı.\# "'~UJ.l.wlU. 1.ı.U-, 

zan dikkate alınılıiı ve Almanyanın 
tatmini için herwey yapıldıiı halde, 
bu devlet, kuvvetine dayanarak bll
tfin A vnıp•ya tahaldrilm yolunu tat
!tlUf, ve bu yfisden verditi sözfl de 
tutınıyarak küçük milletleri ezmiye 
bqlamıftu. Bu hattı harekete karp 
ınüdafaa tedbirleri almak icap etmiş 
fakat Almany• bu müdafaa tedbir
lerini de kendini çevirmek s•ynut
tır. Hakikatte Almanyayı çevirmek 
İatiyen yoktur. Ancak yeni teeavfb
lere mlni olmak için tedbir alınm1f
tır. 

Blriblrine sıt slrtlnen ba lddlala-
1'1 telif etmek lmklnsı:a delildir. Fa
kat o hlmtıniyet nerede? Menfaat
ler o kadar kanpk, hedefler o kadar 
•J'lmı ki banlan telif etmek Mister 
Rıızveltin dahi lstitaati harleindedir. 

Onan için Mister Roosenltin bu te 
tebbtialhıden bir netice çıkması çok 
flphelidir. 
Kaldı ki Mister Bazvelt, diktatör· 

IWt aleyhtan olduiuna lılç bir vakit 
•aldamam•f, billlds nutuklUında 
diktatörlere karp en ılddetU hücum
larda balunmut ve diktatörlük ida
l'esinde 7qıyan lıalkm vaziyetine 
dtipnemek için Ameriblılarııı lıer 
feclakirbiı göze almıya ve her m8-
eadeleye sirmlye hazır oldp]dannı 
hDdinnJıtir. Bu tepbbtise perken 
ilk teminatı diktatörlerden almak is
temesi de diktatörlerin teeavilzcü ol· 
duklanna lnandıjını söstermekte
dir. 

Hulasa, Amerika CUmhurreisinin 
ha tewebbtlsü demokrasi tarafından 
'-kdir edilmekle kalacap benziyor
.. da daha senit bir kabul ne karp
lanacajını ummak ta isteriz. ....................... ·ı 

HABERLER 
•••••••• 

Praı civannda Kbery askeri hava 
lneydanında bir tayyare kazası obnuştur. 
!Ur Çek tayyaresi yere düşmüı ve mil
tettebatını tef,ltil eden Qç Alman zabiti 
61Jnil§tür. 

e Bulgar ilAhiyat fakültesi talebesin
den 50 k!fWk bir ırup, dün Beı.ntda gel· 
lnlftlr. 

e Beynebnilel aarl muaikl cemiyetlnln 
1'7 ncl festivali 20 memleketin iştirakile 
dün akşam Varıovada meresimle açıınu,. 
bt. .... .... 

e Daimi afyon merkez komitesi, Mil· 
letıer Cemiyetinde 38 lnct içtima devre
&bıi BÇmıfbr. 

Liverpolcfe Yine 
lnfilciklar Baılaclı 

Liverpool, 15 (A.A.) - Gece bir 
telefon kulübesinde bir infilAk vu
kubulmuştur. Kulübe, tam•mfle ha
rap olmuştur. Kulübe civarında bu
lunan bir kadm yaralanmış ve has· 
taneye kaldırılmıştır. 

Polis, suikastten biraz evvel kulü
bede görülen bisikletli bir adamı a
ramaktadır. 

Başka bir telefon kulübesinde bir 
bomba daha bulunmuftur. Bir polis 
memuru bombanın kapsülünü vakti
le çıkarmıya muvaffak olm~ştur. 

Kredi Fonsiye 
Tahvilleri Çeki!di 

Kahire, 15 (A.A.) - Yüzde 3 fa
izli ve ikramiyeli Mısır Kredi Fon
siye tahvillerinin bugünkü çekilişin
de: 1903 senesi tahvillerinden 743874 
numara 100 bin, 1911 senesi tahvil
lerinden 2628 numara 50 bin frank 
kazanmışlardır. 

Kont Ciano 
Chamberlaine 
Cevap Verdi 

fiEK 
Zorbanın Sonu 

Y m:an: B. FELEK. 

B lr tıkbahar arifesi ldl. Kq ı. ... 
kı1mıt soluk bir misafir pbl 

etelinf çekmekte, bahar da nuh bir 
dost slbl BMak uzaktan seslenmekte 
oldaiu stlnlerden birldi idi. Palto 
apr, eeket lıaflf seUyorda. 

Bir hava abWın eledik, fiyle Me
cidqe kiyöniin kır kahvelerind• 
birine oturduk. 

Herkes siinetiıa yaldı:alarından aa. 
Arnavutluğun Londra Elçisi, Yeni ielimi ilin evinde para kapıpr sıbı 1ı1ue 

I' almak için kendini sflne vermlttl. 

Tanunıyor, Tiranın, Milletler Cemiyetinden 
Çekilme Kararı da Muteber Sayllmıyor 

Ortada bir kaç küçük çocuk kOf11fa
yor, bir iki ıenç 1m gültlfilyor, bir 
kaç aile aeulzce konuıayorda. Yani 
rahat bir yer ve as6de bir ıttn idL 

Roma. 15 (Hususi) - Kont Ciano, grup olduğunu söylemi§, daha son- Bir aralık dvarda oturdutunu aon
bugün, söylediği bir nutukta, Mist~r ra işgalin Yugoslavyayı zerre kadar radan öjrencllllmfz labjı, kıyafed 
Chamberlain'in geçen perşembe o;öy- tehdit etmediğini anlatarak dem~k- ve lıa1 ve tavrı pek u.rifane olımyaa 
lediği nutka cevap vermiş, onun, rasilere hücum etmiş ve mihverin orta Yatlı birisi kahvenin 'bahçesine 
anlattığı vakalan tahkik etmeden İtalyan dış siyasetinin temeli oldu- slrdf. Tek masalardan birine otar-
ileri sürdüğünü, bugünkü meşgale- ğunu anlatmıştır. clu, eliyle masaya V111'arak: 
ler arasında tarihi de unuttuğunu, Arnavutluk tacını Italya kralına - Kim bu kahvenin aalılbi? dl,. 
çünkü İtalya - Arnavutluk hadisele- takdim etmek üzere gelen Arnavut balırdı. Çırak seleli. . 
rini geçen perşembe ve cuma günkü hiyeti askeri merasimle karşılanmıı, - Sen kahveci misin? diye aortla. 
hadiselerle anlamanın mümkün ol- ve Sinyor Mussolini larafından ka- Çocuk çekinerek: 
madıiını söylemiş, daha sonra İngi- bul edilmiştir. - Hayır! Ustam var. 
liz - İtalyan anlaşmasım bozan hır Lomlra aeliri Tiranı tammı10r - Ustanı çatır!! Sen çek! Baka. 
hadise vuku bulmadığ~ noktasında Arnavutluğun Londra sefareti, bu lım. 
Mister Chamberlain ile beraber oldu- gün şu tebliği netretmiştir: Çocuk stlkltlm pWd8m kahveye 
ğunu söyliyerek İtalyanın anlaşma- "Tiran Hariciye Nazın, 13 rıJsan- döndü. Yqhca 'bir adam olan kaıa. 
lara en büyük ehemmiyeti verdiğini da Arnavutluk sefaretine bir telgraf veel ıelcll. 
ve bunları tatbik ederek ve bütün çekerek Tirandaki sözde millet mec- - Buyuran! 
hükümlerine riayet ederek bunu i.;- lisince ittihaz edilen kararlan bildir- - Ne diye mOfterilere 'haJrm170 .. 

bat ettiğini anlatmış, daha sonra 1s- miş, bir hükumet kurulduğunu haber sun! 
panyadaki İtalyan gönüllülerinden vermiştir. 15 Nisanda Londraya ge- - Affedeninlz. İçertle ocak ... 
bahsederek Avrupa medeniyetine en len bu telgrafa Arnavutluk sefiri şu ıındayclım. 
büyük hizmeti ifa eden cesur lejyon- cevabı vermiştir: - Bana bir narslle! Bir ele teker• 
larm Madrit sokaklanr:da yapılacak "Tiranda ecnebi tahakkümil altın- kalıve ... Köpilklil olacak. 

G • b zafer alayına iştirak ettikten sonra da kurulan rejimi ve hüldkmeti tanı- Blru sonra kahve ıeldi. Narslle 
Iralı Kralı Birinci azınin ir ı maktan ıın· tina edı·yorum." memleket erine döneceklerini izah de beraber. 
otomobil kaza.ı neticuinde öl- " 

etmiştir. * llqln mlltteri kahveye bir bak-mai üzerine altı yafındaki kü
fiik oğlu Fayıal, ikinci Fayıal 
namı ile Kral ilan eclilmiffİr. Re
ıimJe yeni Irak Kralını görü-

Ciano, İtalyanın Arnavutluktaki Cenevreden bildirildiğine göre, ye- tıktan sonra tep1iye elinin tenı7ı. 
menafiinin söz götürmez mahiyette ni Arnavutluk sefiri Cerlaci'nin Ar- bir vurdu. Fincan yere dilıtfl; lanl
olduğunu, işgalin ortalığı kasıp ka- navutluğun Milletler Cemiyetinden clı. Tepsi çamur oldu. 

yoruz. 

Şarki Erdiin 
Başvekili 

Şehrimizde 

vuran Zogo oligarşisini ortadan kal- çekilmeğe karar verdiğine dair gön- _ Böyle bulapk suyu phl blıft 
dırmak için yapıldığını Arnavutlu- derdiği 13 Nisan tarihli telgrafa ce- istemem. Ben köpWdü kahve laı.o 
ğun bu işgali kendiliğinden istediği vaben Avenol, kendi cevabile birlik- rlm. Diye balırclı. Biçare çırak bp
ve Kntı Zoıonun -ınuahedenin tadili te ~11'.imat husulü zımnın~ cemi - rak içeri siril. Hep anladık Jd; laerlf 
huı:ı.ısunda vuku bulan teklifi reddet- yetm azası olan devletlere gonderdl- -na. Dair- Wr wa ~ 
tiğini, mukavemet gösterenlerin ji bu teblijin muteber olup ohnaclılı db"• _._..... Wrer perde 8"" .ı. 
gqri memnunlardan müteşekkil bır ~~flfl'llufmr ....._,. ~- ti. 

)'ettar olmadrtmı .b~. • Nusileyi bir pkd... V97 --
Şarkt Erdün hükdmed namma bu 
tekliflere karp mütaleamı tahriri o
larak Muır konferllJllJna verdim. 
Kanaatimce ikinci teklifi Filistinden 

Geçenlerde Londrada toplanan başka diğer Arap devletleri mümes
Filistin konferansına iştirak eden silleri kabule mütemayildirler. Fi
Şarki Erdün Başvekili Tevfik paşa listin meselesi üzerinde nihai karar 
dünkü ekspresle şehrimize gelmiştir. Mısır konferansında verilecektir. 
Bugün Toros ekspresile memlek<?ti- Konferans kararı Filistin Arapları 
ne dönecektir. veya Yahudilerden birisi tarafından 

Tevfik paşa konferans etrafında kabul edildiği takdirde diğer tarafm 
dün Perapalasta kendisile görüşen muvafakatine bakılmadan İngiltere 
bir muharririmize fU beyanatta bu- ı hükıimetince derhal tatbik edilecek-
lunmuştur: tir." 
"- Londra konferansından müs- * 

bet bir netice alınamadı. Çünkü Kahire, 15 (A.A.) - Resmi Mısır 
müzakere mevzuu olan İngiliz tek- mahfillerinde gösterilen ketumiyete 
liflerini ne Araplar, ne de Yahudiler rağmen siyasi Kahire mahfillerinde 
kabul etmişlerdir. Konferans bu su- Filistin konferansının bir anlaşma ı
retle akim kalınca İngiliz hükumeti le neticelendiği beyan edilmektedir. 
birinci tekliflerini tldil eden ikinci Bu anlaşma ile Filistinin müstakil bir 
bir teklif daha vermiıtir. Bu teklif- devlet olarak ilanı için konulan müd
ler halen Mısırda toplanan; Mısır, det 10 sene olarak tesbit edilmiştir. 
Irak, Hicaz hüktlmetlerile Filistin Mısırın Londra sefiri müzakerele
Araplan mümessilleri ve Yahudileri rin neticelerini Ingiltere

0

Hariciye Ne 
temsil eden Doktor Vaysman tam- , zarctine bildirmek için gcleck pazar 
tından müzakere edilmektedir. Ben giınü Londraya hareket edecektir. 

Mar.,al G~ın sqcrdi va;r ... Gur, pr, pr!. Sanki kuaa 
Roma, 15 (A.A.) - Marepl Gö- kaynıyor! .. Dumanı u bir 18.U ki, 

ring, bu sabah Panteonda kral ikinci lokomotif lalim bırakıyor auınum. 
Vlctor Emanuel ile birinci Humbert' - Az ui • temtsı-~ v 

in 1 .... d .1 . sonra ı• na --. •• )'a-
mezar an onun e eği miştır Mu- dald daldl L-L--L . · nın masa ere ~ 7eıe 

~aıleyh bundan sonra meçhul ask'!- hıslıca bir tilldlrdtt. 
rın mezan ile faşistler namına diki- Ne diyeyim!.. Muttuıl el'tanlll 
len heykeli ziyaret etmiştir. rahatan edecek pyler yapı:rOl'd• 

Mareşal, faşist partisinin sekreteri Geyiri;ror ttiktlrilyor seuini t.
Strace tarafından kabul edilmiştir. mbliyor, 'ı.anıana ~tınyor- Ve 
Öğle zamanı Göring ile refikası Qu blsl ~ edip darayorda. 

irinal sarayına giderek hükumdarlar Bava stızel, sbet ılık " )'er ..._ 
tarafından kabul edflmiflerdir. de olmasa bep 'bırakacak, Plecek-

• tik! 
Sofya, 15 (A.A.) - Bütün muba- tJdad Mfa kalıve plcll. Ve ha .... 

Uf mebuslar hüktlmetin harici siya- fer uıJ kahveci ptlrdi. Tenais Mr 
seti hakkında bir istizah takriri im- fineaada köptildfl bir kahve. Yanıa
zalayarak parlAmentoya tevdi etmif- da bir bardak ta berrak ıu 
lerdir. Beriki aldı. Bir yudum .içti. Kü-

ltalya,/a aslım luısırlılı veei bekliyor. İçmeai1le ttlldlrmed 
Daily Tele~aph gazetesinin İtal- bir oldu. 

yadan öğrendiğine göre, askeri ha- - Bu ne biçim kalıve he? 
zırlıklar faaliyetle devam ediyor. - Ne olmUf, hayım? 
Napollde asker sevldyatı için bütün - Ben prhet istemedim, blaft 
husust otomobillere ciheti ukeriye- istedim. 
ce vaz'ıyet edilm.lftir. - Affedenlnlz. Bir daha ;rapa-

yun. 

POLONYA 1 Dolran kahveelnln sabrma pt-J AH ş DA T y APIY OR : tık. F.ler yanımda b•fkalan ohwa 
çoktan heılfle maraza çı1r.araealr.tı 

Son •elen l,..aiz gaetel.ri, Polonyanın Alman laaJuJantla tala- An4lan (ok seçıned~ orada 0:r-
oyıuyan çocuklardan birinin çemhe-

fiJahnı haber veriyorlar ve haılaJa •evkeJilen motörlü lrıtaatı rl blslm Jıo;rrat mfltterlnln •Yalına 

6;;.1.,..,. bu rami takılclL Beriki hiç ffltur setlrmetl• 
• kaba " nalçalı kanduruuu çeınbe-

n~reJıyorlar. rln lsıtlne butı. Çoeuk çemberi çe-

kiyor, lıeılf a;ralım kıpırdatmıyor. 

Öied• 'bir lhtlyarea ka.tın: 
- Ayol! Çeniaa çemberbü .._ .... , 
Diyeeek ..... BerUd lıeınen: 
- K• aeslai! Kocakan! Sen iti

ne Nk! Datlln mwn piçin? 
Dl)-e laarladı. 

Ama Allah! Deli olacatım .. Der
ba bir · kttçlk fino köpeli aokul111t 
.,..,... koldıyaeaJr olcla. Oaa Mr 
tekme YUdu. Köpek bet claldb iD
ledi. 

Oradaki r•nulardaa birinin 111-
tik topa -akslye balaa!- llerlfta 
narsfl•inin tiattlae •llt8P ı.-... 
çarpma mı? 

VqefeHiaf._ ...... ......,. 
ro. ..... ı.e11eJ 
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Beş Otomobille Gelmediği 
için Gelini Güveye Vermem ~şler 

ROBERT TAYLOR 
MARGARET SULLAVAN 

ve 
WİLLİAM POWEL 
ANNA BJı~LLA 

tarafından fransızca sözlü tarafından fransızca sözlü 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalar 

Türkiye Radyosu Ankara Radyos 

Dalga Uzunluğu 

Her iki taraf biribirinden davacı 
idiler. Galiba son zamanların siya
si modası halk arasında da yayıl
mış ki, iki taraf ta dövülüp haka
ret edildiğini iddia ediyordu. 

Evveli bir taraf dinlendi: 
- Ben Kamilin eniştesi oluyo

rum. Kamil bu Osmanın yeğeni o
lan kızı aldı. Nişan, nikah, düğün 
oldu. Gelin alma meselesinde ka
bak patladı. Osman ve karısı gelini 
beş otomobille almağa gelmemizi. 
lstiyorlardı, biz o kadar masrafa 
tahammülümüz olmadığını söyle· 
dik. Osman şaka kabilinden: 

- Beş otomobille gelmezsen ge
lini vermem, dedi. 

Fakat biz !azla paramız olmadı
gı için bir otomobil tuttuk. Kasım
paşadan ti Koca Mustafapaşaya bir 

Otobüs 

otomobil az parayla mı gider? Oto
mobilde bir ben vardım, bir de 
kayın valdem, gittik. Bizi Osman
la damadı Mustafa karşıladı. Bir o
tomobille geldik diye gelini vermi
yeccklerini söylediler. Ağız müna
kaşasını azıttllar. Derken bana: 

- Senin Kamille aranda husu
met vardır. Biz sana kızı verme -
yiz.. diye bağırmağa, beni tahkir 
ctmeğe başladılar. 

Sonradan üzerime hücum ede -
rek gözlerimin altından beni yara
ladılar. Davacıyım. 

Obür taraf bunu inkar ettiler. 
Davacının sabıkalı bir adam olma
sı dolayısile kııı teslim etmedikle
rini söylediler: 

- Bunun Elazığ hapishanesinde 
dört sene hapisliği vardır. Böyle 

Delilik Rolü 
Yapmak lstigen 

Kazası Bir Çifte Katil 
Muhakemesi .. Karısı Zehra ile kayın~ederini öl. 

Evvelki gün saat on ıkide Mecic!i
yeköyünde Topal Cemalin kahveha-

. nesi önünde rençber Hurşidin on beş 
yaşındaki oğlu Süleyman şoför Rem
zinin kullandığı otobüsün altında ka
larak ezildi ve öldü. Tahkikata el 
koyan müddeiumumi muavini Ke
mal Tan hadiseyi me§hut suçlar ka
nunu çerçevesinde gördügü için dün 
saat on dokuzda asliye iltinci ceza 
mahkemesi davayı tetkik etti. Olfm 
çocuğun amcazadesi arabacı Mah
mut ta suçlu sıfatile mahkemeye ve
rilmişti. Hadise şöyle olmuştu. Ara
bacı Mahmut amcazadesi Süleymanı 
su arabasına almışı Şişliden Büyük
dereye doğru ilerliyormuş. Mecidiy~ 
köyüne gelince Süleyman: 

- Ben dayıma gideceğim, yemek 
yiyeceğim, demiş, ve arabadan indik
ten sonra yolun soluna geçerken o
tobüsün altında kalmış ve ölmüştür. 
Mahkeme iddianameyi okuduktan 
sonra evvela Mahmudu dinledi. O: 

- Süleyman arabamdan indi. Ben 
yoluma bir kurşun atımı devam et
tım. Sonra beni durdurdular. Süley
manın otobüsün altında kalarak öl
düğünü gördüm. Ben arkamdan oto
büsün geldiğini görmedim korna çal 
dığını işitmedim, diyordu. Şoför Rem 
zi kendisini müdafaa ederken: 

- Ben Mecidiyeköyünden 5 - 10 
kılometre süratle ağır ağır ilerllyor
dum. Sağda araba vardı. Korne çal· 
d1m. Birdenbire arabanın üstünden 
bir çocuk önüme atladı. Ben, el, ayak 
frenlerile beraber derhal sola kırdım. 
Tekerlekler hendeğe girdi ve otobü
süm yavaş yavaş durdu. Benim bu 
hususta zerrece kabahatim yoktur, 
diyordu. 

Bundan sonra otobüsün içinde 

bulunanlardan Taksimde Abdülhak 
Hamit caddesinde 18 numarada otu

ran Ragıp kızı bayan Güzin şahit o
larak dinlendi. 

- Ben otobüsün ;)nünde ve sağ ta
rafında oturuyordum. Birdenbire o
tobüsün önünde bir adam belirdL Ya
rı beline kadar görünüyordu. Ağır gi
diyorduk. Şoför fren yaptı. Yanımda 
çocuğum vardı. De\'rilmek üzere ol
duğumuzu anladım. Hemen çocuğu
mu kaptım ve bu sırada otobüsümüz 
hendek içine yuvarlandı ve yavaş ya
vaş yan yattı. Ben heyecandan fazla 
bir şey görmedim. 

Büyükderede K:ıhkaha sokağında 

20 numaralı evde oturan polis Maz

lum da otobüsün içinde imis, o da 

görduklerini şOyle anlattı: 
- Otobus Mecidıye köyüne doğru 

ilerliyordu. Oniımiızde bir su araba
sı vardı. Şoför korne çaldı. Arabayı 
geçmek üzere otobüs sola geçerken 
birdenbire arabanın üstüt:ien otobü
sün önüne atladığını zannettli!m bir 
phsın çabalamasını görür gibi ol
dum. Sonra otobüs devrildi. Ben yol
cuları teskin ettim. Onları çıkardık
tan sonra yola çıkt1m. Bir çocuk öl
muş. kenara alınmıştı. Dört, beş yüz 
netre uzakta bir araba gidiyordu. Ba 
gırdım l itmedi kostum. Onu çevir-

duren ve ustası Mehmedi yaralayan 
kunduracı çırağı Emin ağır ceza mah 
kemesinde duruşması yapılırken, 
müddeiumumi, hakkında idam ceza
sının tatbikini istemişti. Bu sırada 
Emin kendisine deli slia vermiş ve 
birdenbire yerinden fırlayarak din
leyiciler arasında bulunan bir çocu
ğun ğırtlağına sarılmış, onu boğmak 
isterken jandarmalar tarafından güç 
hal ile kurtarılmıştı. Müddeiumumi
lik bu husustan dolayı da Emin hak
kında tahkikat yaptırmış onun ken
disine delilik süsü vermek ve bu su
retle kanunun hususı maddelerinden 
istifade etmek için yaptığı anlaşıl

mıştır. Boğulma tehlıkesi atlatan ço
cuk idamı istenilen bir adam hakkın
da şikiyet etıniye lüzum görmediği 
için şahsi dava açmamı~ır 

inhidam Tahkikatı 
Müddeiumwni muavinlerinden Ri

fat Yenişehirdeki inhidam tahkikati
Ie dün de meşgul olmuştur. Müddei
umumilik binanın yapıldtğı tarihi be
lediyeden sormuştu. Belediye bina
nın Mütareke senelerinde yapıldığını 
tesbit etmiştir. Beyoğlu kaymakamlı
ğı da enkazı kaldırtmıştır. Bir müte
hassıs heyet yakında temeller üzerin
de de tetkikat yapacaktır. Eğer te
mellerin son zamanlarda çatladığı 

tesbit edilirse bina sahibi hakkında 
takibat yapılacaktır. 

--o-

lir Kamyon lir 
Çocuğu Ezdi 

Nuri isminde bir çocuk dün sabah 
Kabataşta bir kamyonun arkasına a
sılmış, sonra düşerek arkadan gelen 
bir otomobilin altında kalmış ve 6.a
cağı ile dişleri kırılmıştır. Yaralı Şış
li çocuk hastanesine kaldırılmış, Ta
bibi Adil Enver Karan da muayene
sini yapmıştır. Vereceği rapora göre, 
tahkikata devim edilerektir. 

Orman Müdürlüğü 
Bütçesi 

Ankara, 15 (Tan MuhabirindenJ-
1938 malı yılı Orman umum müdür
lüğü bütçesinin masarifi umumiye 
faslına 78.200 lira munzam tahsisat 
Yerilmesi hakkındaki kanun layihası 
meclis ruznamesine alınmıştır. Güm
rük ambarlarında kanunı müddetini 
doldurup tesanüp edilmiyen ve bun
dan sonra da sahipsız sıfatını iktisap 
edecek olan şekerlerin memlekete it
hali hakkındaki kararname Vekiller 
Heyetince tasdik edilmiştir. 

dim. Soförle beraber polise teslim et
tim. 

Son şahit lbrahım vaziyeti çok iyi 
tenvir etti: 

- Olen çocuk birdenbire araba
dan otobüsün önüne atJadL Aralann
da bir metre kadar mesafe vardı. Çtl 
nendi. Oldil. Şoför qok •iu' gidiyor, 
ve korne çalıyordu, dedi 

Mahkeme ıahitleri yüzleftlrdi. Hep 
ıi ifadelerinde ısrar ettiler. Mahke
menin gayri mevkuf devamına ve 
bazı noktaların tetkiki için çarşam
ba gününe talikine karar verildi. 

sabıkalı bir adama kızı nasıl tes
lim ederdik? Kim bilir neler yap
mak fikrindeydi. Kızı kaçırması 
bile akla gelebilirdi. üstelik Jizi 
tahkir etti. Kızı vermiyoruz diye 
söylemedik laf bırakmadı, nihayet 
iıstümiize yürüdü. Bizi adam akıl
lı dövdü. Eğer biz kendisini döv
müş olsaydıkı onun hemen şikaye
te gitmesi lazımdı. Halbuki şikayet 
etmedi de, Kasımpaşaya kaçt1. Bu 
da gösterjyor ki suçlu odur. O bizi 
dövmüştür. Biz ondan davacıyız. 
Beş otomobil, bir otomobil der

ken çıkan kavgadan üç adam yara
lanması epeyce hoş bir meseleydi 
Fakat içinden çıkmak zordu. 

Hakim şahitleri dinlemek iste -
di ve muhakemeyi gelecek haftaya 
talik etti. l. K. 

Karı siyle 
Kaynanasını 

Öldüren İsa 
Dün ağır ceza mahkemesinde ka

nsı Sadiye ile kayınvaldesi Seniha
yı kama ile öldüren hamal Isanm 
muhakemesine devam edildi. Cina
yet geçen yaz, tJsküdarda Bülbülde-

ilaveten: Paramunt Jurnal. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler ................... 
T. A. Q. 

T. A. P. 

1839 m. 183 Kes. 120 K'~ 

19,74 m. 15195 Kes. 20 Kı: 

31,70 m. 9456 Kes. 20 K~ 
.. ----.............. lm ............... ~ 

Pazar, 16. 4. 1939 Dünya bir kasırgaya tutulmuf 
insanlar 

sel halinde LA L E ·ye 
Sinemacılığa bir şeref tacı giydiren 

akıyor 

KEŞiF ALAYI 
ERROL FLYNN - OLIVIA de HAVILLAND 

ENDÜLÜS GECELERl'nin Pa.Jak ':"Unutulmaz Yıldm l 
iMPRiO ARGENTiNA 

Nefis tspanyolca şarkıları ve danslarile 

MORENA KLARA 
İspanyolca sözlü ve şarkılı Filminde sizi yeniden gaşyedecektir. 

·Bu Çarşamba akşamı SÜMER Sinemasında 

12,30 Program. 12,35 Milzik (KuçQk or 
kestra- Şef: Necip Aşkın) 1- Hıppman 
(Ormanda bir cucc duruyor) Halk şar 

kt!!I üzerine vnriyasyonlar. 2 - Leh 
(Göttergatte) opereUnden potpuri 3 -
Stolz (Vıyanadn ilk bahar). 13,00 Mem 
leket saat ayarı, ajans 'e meteoroloji ha 
berlerl. 13,15 Müzik (Küçuk orkestra 
Şef: Necip Aşkın) 1- J. Strauss (Çıgn 
baron) operetinden hazine val i. 2 - Lln 
eke (Şaka şarkısı \•e dıınSl). 3 - Fische 
(TaUl günleri). 13,50 Türk müziği. ç,1 
tanlar: Cevdet Caila, Hasan Gür, Hamdr 
Tokay. Okuynn: Safiye Tokay. ı - Sab 
peşrevi. 2 - Udi Ahmedin (Saba şarkı ) 

Giılzan harap eyleme. 3 - Udi Ahmedın 

(S:ıbn sarkı) Öyle afeti yektayı. 4 - H • 
san GOrl Kanun taksimi. 5 - Hamd 
Tokayın (Kürdıli hlcazkAı şarkı) Aşkı 

1 dolan sineme el silrme. 6 - Karcığ 

(Türkü) Yar b11t?ında üzfim var. 7 - o
yun havalan (Hasan Gur lAvta ile lstı
rak edecekUr. 14.20-14.30 Konuşma (Ka
dın saati - Çocuk terbiyesine dair) 

•••••••••••••••••-••••••••••'~ 17,30 Prot?ram. 17,35 Müzik•(Pazar ç:ıyı 
Pl.) 18,15 Konuşma (Çocuk saaU) 18,45 

.-ı-.---........................... .... 
Müthiş, heyecanlı ve tüyleri ürpertecek ıııahneler .. . 

Brezilyanın balta girmemiş ormanlan ... Bütün vahşi Jıuyvanlar 
bile bir adama karıt"l 

Sonsuz Mücadele 
resinde bir bostanın seddi üzerinde (Marajo) 
işlenmişti. Karısını ve kızını kaybe- · '.l'rader • Horn ve Tarzan filimelrini gölgede bırakacak derecede 

Müzik (Şen oda müziği - İbrahim Özgü 
ve ateş böcekleri) 19.15 Türk müdltl (Fa· 
sıl heyeti) Cel6l Tokses ve arkadaşları. 
20,00 Ajans ve meteoroloji haberleri. 20,1., 

Türk müziği Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer. 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyanlar 
Necmi Rl:ı:a Ahı kan, Radife Neydik. 1 
Numan Aitanın (BestenlgAr pesrevi}. 2 
Haşim beyin (Best .. dr şarkı) Kaçma 
mecburundan. 3 - Mustafa İzzet (Beste
nidr şarkı) Gayndan bulmaz. 4 - Hafı 
Yusuf (Bestenigar şarkı) Çok sürmed . 
'i - Ruşen Kam (Kemence taksimi) 6 -
Hacı Arif (Rast şarkı) Zahiri hale bakıp. 
7 - S lAhatUn Pınar (Nlha\•ent şarkı ) 
Hılld yaşıyor. 8 - Osman Nlhadın (Nı-

den eski polis memurlanndan Ka- meraklı, heyecanlı ve şayanı hayret bir film. Kaplanlar ve 
mil mahkemede müdahil sıfatile bu- Timsahlar filmi.. Bir aşk ve macera romanı ..• 

Iunuyordu. Mahkeme dün öğleye ka- Bugün T A K s ı· M s· ma d 
dar hadisenin Hasan, Ali, Mustafa, me Sin a havent şarkı) Yıne a~kı bana. 9 - Zeki

nin (Kürdili hicn~kl\r ıarkı) Sevmektc
benlm. ıo - <KOrdilıhlcazkar) Saz semn
fsl.21.00 Memleket saat nyan. 21,00 Neşe-

Halim, Hüsamettin, Tahir, Salih Ta- Bugün saat 11 ve l de tenzilatlı halk matinf!leri 

hir, Emin, Osman, .Paik, Aziv Feyzi, ' -•••••••••' 

li plAkfar - R. 21 10 Milzlk <Rlyasetlcfun
~------••••••••••••••••••••••" hur bandosu - Şef: İhsan Kiinçer) J -

Ali Çavuş, Ahmet, Bayram, Süley- ------------------------------
man isminde on sekiz §&hidini dinle-
di. 

llk dinlenen şahit Usküdar merke
zi komiserlerinden 88 numaralı Ah
met, facia hakkındw bilJZilerini sı
ralarken dedi ki: 

1 

Haftanın en güzel ve en büyük Proıramı: 1 Loul Pautrat (Marş). 2 - Kotlar) Monte 
'Krlsto. (Vnls). 3 - R. Vagner (Rienzf) o-s A R A Y Sinemasının perasının m:ertarn. 4 - A. nousseı cor-

-
• LOREL • HARDY AVCILAR 

İki komiğin en son ve en neşeli Tiirkçc sözlü komedileri 

2 -KORKUNÇ GECE 
FLORENCE RICE ve EDMOND LOVE 

tarafından oynanmış büyük aşk ,.e ıztırap Romanı 
ilaveten: FOKS JURNAL: Mr. Lebrun'iln yeniden Ueisieümhur 

intihabı ve Yunanistanda istiklal şenlikleri 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

I~ 

man> senfoniSitıln 3Qncü parçası. 5 - V. 
JC .. t .. u •• ,. 11'1,. C"ln :nuı:h-'lnln hahcemndeo) 
fantezi. 22,00 Anadolu aj rı:;1 (Spor er-
'1si). 22,JO ıMiivk (Cazbant-Pl) 2!,4!1-23 

Son ajans haberlf'rl ve yannkJ program. _______ , 
Daktilo Aranıyor 
Askerliğini yapmış, eski ve 
yeni türkçeyi ve daktilo bi
lir, dosya tasnif eder erkek 
bir katibe ihtiyaç vardır. 

Aylığı (25) lir. dır. Posta 
Kutusu 406, mektupla 

muracaat. 

- Isa, hadiseden evvel merkeze 
gelerek karısının polis lsmail Hakkı 
ile yaşadığını, kendisine ihanet etti
ğini, şimdi de Safiye isminde bir ka
dınla beraber yaşadığını söyledi. Da
ha evvel de Isanın karısı Sadiye mer
keze müracaat ederek kocası tarafın
dan dövüldüğünü söylemiş ve Isa 
buldurularak cürmü meşhut mahke
mesine verilmişti. lsa bir müddet 
sonra Emniyet direktörlüğüne bir is
tida vererek polis Hakkının karısını 
kandırdığını da söylemiş, bu istida 
da bizde idi. Tahkikat yaptık.Olen Sa 
diyenin Safiye isminde bir kadınla 
beraber oturduğunu öğrendik. Safiye 
şununla bununla düşüp kalkar. Polis 
Hakkının Safiyenin evinde bir ma
liye memuruna silah çektiğini de bi
liyorduk. Hadise günü de Isa bize· 

....................................... 1. , ______ _ 
geldi. 

Cürmü meşhut yaptırmak için iki 
memur istemişti. Fakat o memurla
rın şimdi isimlerini bilmiyorum. 
Diğer şahitler de bildiklerini an -

lattıktan sonra gelmiyen şahitlerin 

celbi için mahkeme talut edildi. 

,~ ""'"'~''"'"' 
ASKERLiK iŞLERi ~ 

~ 
Şubeye Davet 

EmlnlSnU Aakerllk Şubesinden: 
Yedek hekim Atem. 2744 diploma nu

maralı Rıza oğlu 1207 doğumlu fsmailln 
tez olarak ııubeye ıelmesi ilan olunur. 

Müessir Bir Fedakarl.k Romanı # ..................... , 

SON 
HERIERT MARSHALL -

PUSE 
BARBARA ST ANWYCK 

ııl 

Şafağa Dönüş 
Çigan miizlklerlnden 
ateı alan bir film -

Bugün MELEK Sinemasında 
Haftanın en güzel fllmi 

KUTUP 
YILDIZI 

Fransızca sözlü AŞK - GVZELLiK - GENÇLİK NEFİS ŞARKI ve 
DANSLAR Fevkalade eğlencl'li hir mevzu 

Toplanhlar, davetler : SONY A HENNIE RICHARD GREENE 

1 İliveten: PARAMUNT dünya haberleri. 
Tıp Cemiyeti Toplantısı BuWUn saat 11 ve ı de tenzililıth matineler 

Türk Tıp CemiyeU 18 nisanda topla- llm•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
narak ıu maddeleri görllsecektlr: 

1 - Postencephalltlque parklnson da 
belladon kökü ile tedavi (ihun ŞUkrll 
AkMI). 

2 - .Mabi trenılnin Schreuss - Berns
teln eemuına ıöre tedavialnden alman 
netice (fDkrD Hasım Tiner). 

a - BuleJme OdemJerl (~rof. lı•Nh•I· 
111er). 

Nafmeden. •• Şiir Te qktan 
CSriilmüt etaiz bir aenfoni 1 

Bugün İ p E K Sinemasında iki 
1 • HALKIMIZDAN GÖRDOGU BÜYÜK RAGBET ve 

Film Birden 
UMUMi ARZU ÜZERiNE 

Süveyş Fedaileriı-~7~:s.ıo 
2) CAMBAZHANE ÇOCUGU 

Fransızca sözlü, son derecede müessir bir mecara şahesedi. Baş rollerde: 

Seanslar 
11, 2,30 - 6 - 9,45 

Şafağa Dönüı 
...................... ,, .................... -................................. _, YALAS IER'llY. JAKI KOPER 
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GÜNÜN MESELELERİ 

Vaziyet Salaha 
Doğru Gidiyor 
G ünden güne vaziyet salaha doğ

ru gidiyor. 
in&iltere, Romanya ve Yunanis

tandan sonra Sovyet Rusya ile de 
anlaşmış görünüyor. Sovyet Rusya 
ile aşağı yukarı bir aydanberi cere
yan eden müzakerelerin nihayet 
müsbet bir neticeye vardığı haber 
veriliyor. 

Müzakerelerin bu kadar uzaması
nın sebebi şudur: 

Sovyetler Şarki A vrupada tehdit 
altında bulunan bütün devletlerle 
birlikte bunların istiklal ve tama
miyetlerini garanti etmeyi, adeta bu 
devletlerle demokrasiler arasında 

birer askeri ittifak akdini teklif e
diyordu. Halbuki Polonya ve Ro
manya böyle bir ittifaka yanaşmı

yorlardı. Çünkü Sovyet ordularıoın 
Romen ve Polonya topraklarına ayak 
basmasından korkuyorlardı. 

Halbuki Sovyet Rusya ile anlaş· 
madı.kça demokrasiler Şarkta kendi
lerini emin vaziyette göremezlerdi. 
Ne Polonya, ne de Romanya, arka
larında dayanacak başka bir kuvvet 
olmadıkça Almanyaya karşı dura
mazlardı. Onun için İngiliz ve Fran
sızlar Sovyet Rusyanın da sulh cep
hesine girmesine büyük ehemmiyet 
veriyorlardı. 

Anlatmanın tartlarını bilmiyoruz. 
Fakat Sovyetlerln garantisi inzimam 
ettikten sonra Balkanlarda sulh cep
hesi kuvvetlenebilir. Bulgaristanı ik
na etmek te kolaylaşır. Belki de bir 
iki gün içinde Balkanlardaki sulh 
cephesinin tamamen kurulmuş oldu
twıu öğrenmiye muktedir olacağız. 

• Totaliter devletter şimdilik sük(it 
ediyorlar. Kont Clanonun dün beya
natta bulunması mukarrerdi. İtalyan 
Hariciye Nazırının ne söyliyeceğini 
tahmin edemeyiz. Fakat herhalde 
yükaekten atacata benzemiyor. Çün
kü timdilik İnpltereye İtalyanın Ar· 
navutluktan ileriye ptmek niyetin
de olmadığına, İspanyadaki askerleri 
2 Mayısa kadar geri çekeceğine dair 
1c11., . ., ... 1: ........... ;....... • .. ,__: .. . :_ u~••~ 

.on ıelen haberlere eöre İspanyada-

.ki askerlerial çekmiye de başla
mıştır. 

Tehlike ıeUrse, yukardan, yani 
Almanyadan gelebilir. Çünkü bütün 
tekziplere rağmen, Almanyada bü
yük askeri harekat vardır. Almanya
nın herhangi bir cepheden yeni bir 
huruç hareketi yaparak yeni bir 
enırivikie te,ebbils etmesi ihtimal
den uzak değildir. Çünkü demokra· 
siler henüz Almanyanın etrafındaki 
küçük dev1etlerin hepsine garanti 
vermiş değillerdir. Almanya etra
fında çevrilmekte olan sulh çembe
rinin kapanmasından evvel yeni em· 
rh·ikilere cüret edebilir. 

Şimdilik yeıane tehlike burada 
«örünüyor. 

Akdenizde f ııgllizlerln aldığı ted
birlerle, İtalya yeni bir hamleye ce
unıt edemiyecek hale ıretirilmiştir. 

Bugilnkfl vaziyet budur. 

Adaya Su iskelesi 
Belediye Sular idaresi, Büyükada

da yapılacak olan su şebekesile su 
Uıkeleslnin 150 bin liraya çıkacağını 
tesbit etmiştir. lskelenln yeri daha 
kati surette tesbit edilmemiştir. Ev
veli iskelenin Maden tarafında ya
pılması dü§iinülmüş ise de sonradan 
buranın lodosa maruz olduğu düşü

nülerek vazgeçilmiştir. 

TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haber· 
de. fikirde. tterıeyde 
temiz, dOrDırt, .. rnlmf 
olmak, karlln ıazet .. ı 
olmıya oaııımal<tır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 
750 .. 
400 .. 
150 " 

1 Sene 
1 Ay 
3 A,y 
1 Ay 

!RftO Kr 
1500 .. 
800 .. 
300 " 

MUletleraraıı posta ittihadına dahi ' 
olmıyan memleketler için ııbone 
bedeli mOddet ıırasiyle 30, 16. 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli pejindlr: 
Adres deiişürmek 25 kul'Ultur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş
luk pul flAvest lAzımdır. 

TAN 5 

Balkanların Yeni Vaziyetinde rg.z:ıum:~ 

• 

YUNANIST ANIN 
•• 

ROLU NEDİR? ... 
Türkiyenin Kavi Dostluğu 
Almanyanın Tahakkümü 

Yunanlstanı 
beldiyen İngi
liz Akdeniz fi
losundan i k 1 
par~a, harita
da, Yunan su
larındaki lngi
liz mosunun 

dikkatle hesa
ba aldıiı bahri 
üslerin isimle

ri ve oklarla 
yerleri ıöste

rilmitth• 

Yeni Dünyanın 
Eski Dünyaya 
Mesaiı 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

R uzveltin Amerika kadar kuv· 
vetli, Amerikalı gibi enerjik 

ve kati sesini radyoda duydum. Ruz
velt elektrik cereyanlariyle beraber 
Avrupaya akıyor, birlblrini yiyen, 
asırlarca didinerek kurdukları me
deniyetleri yıkmak için, insan zeka
sını, insan enerjisini hcdreden Av
rupahlara haykırıyordu: 

"Eski dünyayı bu vaziyete sev-
keden bir fatalite yoktur. Kendi' 

1 kendilerini bu akıbete sürüklüyor-
1 lar. Sulhperver milletler, hiç bir 

l 
sulhp~rver milleti çember altına al· 
mak ıstemezler. Amerika bütün me-

. selelerin umumi konferanslarla hal-
lini ister. Hür ve müstakil Ameri
kanın ideali milletlerin birliği ideali
dir. Demokrasinin, hürriyet idealle
rinin eski dünyada yıkılmasına mü
saade etmiyeceğiz. Cebir ve zor siya
setine dayanarak bir esirler dünyası 
yaratmak i tiyenler, bilsinler ki, hür. 
riyet \'e demokrasi onu boğacak ka

ı dar kuvvetlidir. Bu da yeni dünya-
nın, eski dünyaya bir mesaiıdır._ 

• 
Avrupanın fiilen esaret altına gi-

ren milletleri, esaret altına girmek 
korkusiyle, kuş gibi çırpınan devlet
leri bu mesajı hürmetle selamlıya
caklardır. 

Fakat eski dünyayı bu akıbete sü
rükliyen bir fatalite vardır. Bu da 
1914 harbinden çıkan Vilsonun, Kle
mansonun, Loit Corcun imzaladıkla
n sulh muahdesi, Avrupa devletleri
nin emperyalizm siyasetinden uuk 
kalmamalarıdır. 

Yunani8lan aiycuetini idare eden 
Rm:rıol..il General Metakıa• 

Knr.sik,, Malra RodoS 

Biz eski dünyanın küçük millet
leri, bizi yutmak için çember kuran 
büyük devletlerin, ya nüfuz mınta
kası, ya kolonisi olmak tehlikesini, 
asırlardır, nesillerden nesillere dev
reder.ek gelip ,lidiyoruz. Eski dünya
yı cebir ve zor siyasetinin yarataca-

S.>JJ günlerin en mühim 
tehlike noktası, Yuna

nistandı ve Arnavutluğun iş
galinden sonra o mem1eketin 
bir takım maceralara sahne 
olması bekleniyordu. 

1936 senesinin 4 Ağustos 
gününden başlıyarak Yuna
nistanda iş başına gelen Ge
neral Metaksasın tuttuğu ha
rici siya~et, ayni devre içinde 
Yugoslavyanın tuttuğu siya
set gibi, fütiyatlı bir siyasetti. 
Fakat cereyanlar ve girdaplar 
arasında dosdoğru yoldan ay
rılmak mecburiyetleriyle kar
şılaşıyordu. 

Türkiye - Yunaniıtan 

do•tluğu 

E n mühim istikrar amili, Yuna
nistanın Türkiye ile dostluğııy

du. 1930 da doğan bu siyaset, Bü
yük Harptenberi, mihverin icadı 

istisna edilirse, en büyük diploma
tik inkılaptı. 1921 den 1930 sene

sine kadar iki memleket mübade
le meselesini halletmeğe uğraşmış

lar, bu meselenin halli, Anksra -
nan Venizelos tarafından yapılan 
ziyareti ile alkışlanmış, iki mem

leketin münasebetlerini bozan bu
lutlar sıyrılmış, ve kısa bir foti -
kal devresinden sonra hakiki ve 
samimi dostluk iJd memleket ıı

rasında yerleşmişti. 

1934 tenberi Yunanistan ile 
Türkiye, Balkan antantı içinde 
daima elele vererek bir iç takımı 
olarak çalışmış ve Yugoslavya ile 

Romanyayı dostluk içinde ikinci 
bir takım teşkil etmek üzere bı
rakmışlardı. 

Miifterek ıiyaeti ı·ürlıiye 

idare ediyordu 

1 kı memleket arasındaki dost
luğun diğer bir neticesi, 

Atatürkün hakim şahsiyeti altında 

olan Türkiyenin mtiştcrck siyase
ti idare etmesiydi. Şimdıki Türki
ye Hariciye Vekili Saracoğlu, ay

ni kapasite içinde çalışmak liya
katiı i haiz eörünü.vor. 

r~- ANT.:ô~v wINN-ı 
~ ~· DAILY TELEGRAPH ., MUHARRiRi ~ 
~ 

Bu bakımdan Balkan antantı ya 
Ankarada kuvvet bulur, yahut ta 
orada yıkılabilir. Ve bu hareket
ler, Atinadan veya daha başka 
yerden Ankarada müessir olur. 
M. Gafenkonun Türkiyeyi ziya
reti neticesinde alınan ilk haber
ler emniyet vericidir. Çünkü t3ul
garistanın Balkan birliğine sada
katini tazammun eden siyasetten 
inhiraf etmesi takdirinde Tür!d -
yenin bütün dostlan Türkiyeye 
güvenmektedirler. 

Almanyanın Yunaniatamla 
.Wendifi ıeyler 

T ürkiye istikran temin ettiği 
halde diğer kuvvetler mih

vere doğru temayül etmişl~rdir. 
Almanyanın Yunanistanda güven
diği şeyler, komünizm aleytarlı
ğı, iktısadi tazyik ve General 
Metaxas'ın Alman kültür ve mec 
toduna karşı sempatlııidir. 

Son haftadan önce de, Alınan • 
yanın iktısadi hAkimiyeti, Yuua
nistanı da diğer Balkan devletleri 

gibi, Almanya ile iyi geçinmeğe 
sevketmiştir. Bu tazyik için kul
lanılan en belli başlı silah, Yunn

nistanın en belli başlı mahsulü 

olan tütünü satın almaktır. 1937 

de Yunanistanın ihraç ettiği 42 
bin tondan 18,600 ü Alman yaya, 

ve 2000 i Avusturya ile Çeko$lo
vakyaya gitmişti. Amerika 900() 

ton alarak Yunanistana çok muh
taç olduğu akçeyi temin ctmi,ti. 

Y ıınanüt4UWI Alman7Cll'G 
6o;yrm •fmai netlenJir1 

B u vaziyetle karplapn tn~
liz muhibbi Yunanlılar fU 

sözleri söylüyorlardı: İngiltere ile 
sıkı bir ittifak yapmak isteriz. ln
gilizler beynelmilel hırsız olma • 

dıklan gib Yunanistan da atrate • 
jik bakımdan onlar için zaruridir. 

Fakat Almanyaya ballı olduju • 
muz için buna lmkAn wk. 

Sonra İngiliz silahı almak ıçın 
elimizde İngiliz lirası yok. Bunu 
ancak bizim tütünümüzü satın 
alınanız temin eder. Makedonya 
tütünlerlni Virjina ile karıştırsa
nız hem zarar etmezsiniz, hem de 
bizi iktısaden kurtarmış olursu -
nuz.,, 
Yunanlıların bu teklifi bir bü

yük İngiliz tütün kumpanyasına 
takdim olunmu~, fakat bu teklif 
kabul olunmamıştı. Çünkü işleri
ne gelmemişti. 

ltalya~ kar,. 
itimatıızlılı var 

A !manyaya ka!"§t vaziyet bu 
merkezdedir. Mihverin ikın

ci ve daha küçük c.ırtağı olan İtal
yaya gelince, bu memleket 1923 

te Korfu adasını zaptetmesinden
beri sevilrnemekte ve kendisinden 

korkulmaktadır. Yunanistan, 1-
talyaya karşı daima itimatsızlık 

beslemiştir. Bugün ise, bu itimat
sızlığı besliyenler, kendilerini son 
derece haklı buluyorlar. Endışe 

iki istikamette de hareket erlen l>ir 
histir. Fakat Arnavutluk işgalinın 

Yunanistanda yaptığı tesir, teslı

miyet değil, kalkınma ve isyandı. 

Yunan halkı 

lngilizleri ıever 

Yunan halkı arasında Alman
lar, İtalyanlardan fazla se

vilmiyorlar. Yunanlılar bunlara 
boyun eğerlerse ancak, kahir u
ruretlere inkıyat ederek boyun e
lerler. Yoku Almanlann Atlna -
da yaptıklan genif propaganda 
Yunanhlan ancak guldiırmekte -
dir. 

Buna mukabil Yunanlılar Tngi
llzleri severler. Gerek hüktimet, 

gerek muhalefet, mihver devlet

lerine dost olmayı bir kaplanın 

ıırtına binmek Nymaktadır. Y'u • 

naniltancla bir İngiliz deniz heye
tinin uzun bir zaman bulunması, 

ve Yunanistana esaslı hizmetler 
yapması, fng#ıız - "Vunan dostlu -
ğunu derinleştirmiştir. 

iı bir esirler dünyası olmaktan .lınır
tarmak istiyorsanız, bu seyri dur
durunuz. 

Şu halde vaziyet, katı re
yi haiz olan Türkiyenin 
mert ve sağlam siyaseti 
ile mükemmel bir surette 
mütevazin mahiyettedir. 

Birle!ik Amerika gibi, Birlepk 
bir Avrupa yapabilmek için, emper
yalizmin araya ko~ duğu hudutları 
kaldırınız. l\lilletler, sulh ve sük6n 
içinde yaşamak için, esareti kökün
den kaldıracak m iişterek bir emni
yetin hasretini çekiyorlar. Cihan 

Y unanistanın I ngiliz 
Stratejiıindeki kıymeti 

F akat Yunanistanın İngiliz 
stratejisindeki hayati bir 

nokta olmasının sebebi nedir? Ve 
Yunanistan ne derece kuvvetlidir? 

Yunanistana hayati bir mahiyet 
veren sebep, Şarki Akdenizde üs
lerin azlığıdır. Bugün Korfo, ko
lay kolay zaptedilmez sayıldığı gi
bi, garbi sahil üzerindeki Cefa
lonya gibi diğer üsler de çok kıy
metlidir. Navarin ile Giridi kullan-

mak için verilecek müsaade de 
daha çok kıymetli olur. 

Şimalin müdafaası için bol bol 

para sarfedilmiştlr. Kral, Yunn

nistanın muharip kuvvetlerine 

çok büyuk ehemmiyet vermiş, or

dudaki çütçilerle bahriyedeki ba
lıkçılar çivi gibi sağlam adamlar
dır. 

Yunani•tan tecavüze karp 
olan cepheye dostturlar 

y unanistanın tecavüze hasım 
cepheye dost olduğu mu

hakkaktır. Fakat bu arada hüku-

metin dahili vaziyetini de unut

mamak lazımdır. Metaxas hüku • 

rneti, Yunanistanın senelerdenbe
ri gördüğü hükumetlerin en tesirli

si, ve en ilerisidir. Çiftçilerin borç

lan azaltılmış, istihsal arttırılmış, 
sulamr. işleri ilerlemiş, memleketi 

ağaçlandırmak lfi teşvik edılmif, 
sanayi alemınde İlcretler yükseJ -
tilmış grevler vasak di m , a-

Harbinde 8 milyon ölü verdik. Ci
han Harbinin ıeriye bıraktığı ma
IUller, açlıktan \'erem olmuş nesil
ler bu nıilyonlRrın üzerine milyon-
lar ekledi. Biz kiiçiik milletler, har
be varlığımızı muhafaza için gire
riz. Büyük de' Jetlerden gelecek ta-
arruzu durdurmak için on sekiz se
nedir, beynelınilel, konferanslar ne 
yaptılar?' 

Her milletin istiklalini, e~aretin 
ebediyen yeryiiziinden kalkmasını 
tekeffül edt!n beşeri bir kRnuna, be
şeri bir miieyyideye ihtiyacımız var. 
Artık beynelmilel kanunlara, müş-
terek emniyet vaatlerine bel bağlı

yamayız. Anupa milletlerinin, bil

hassa küçük milletlerin hürriyeti, 

selameti, istiklali her an için tehli

kededir. Bİ7 ebedi bir sulh n ebedi 
bir emniyet istiyoruz. Bir harpten 
bir harbe geçtikten sonra, aradaki 

sulh senelerinin fasılası ne kadar u
zun olursa olsun, yapılanı yıkmaDlll 
acılığı o kadar derin olur. 

Dün~ anın en azaplı günlerini ya
şadığı hu devirde, Ruzveltin Bahri 

Muhiti aşarak bi:r:e kadar UHnan se
sini, insanlara bir cennet \'aadeden 
kurtarıcı bir ses gibi dinliyor, ve ft
mit edi~ oruz Kiirilk mllletlerin kur
tuluşunu emniyet altına almayı va-

deden hürriyet ve demokrasinin bu 
sesini bfr nefes gibi içiyoruz. 

Bu mesaj, cebir ve zor siyasetine 
davanarak bir esirler dünyası kur
mak f!ııtfvenlere hilrrl et ve demok
r~ 'inin hir tnkatıdır Bu tokat riiH 

lışma saatlc.rı tahd t olunmuş yol
lar ve sıhhi servisler duzelmıştır. 

Bununla beraber hüktimetin, 

muhalefete nefes verdirmemesi bir 
mesele teıkil etmektedir. Fakat bu 
mesele yalnız Yunani8tanı alaka -
dar eder. In,utereyi alikadar ede
cek nokta lltikrar meselesidir. 

· 'nf t e nnrlmfi:r:deki 
1 nesiller(' va1nı7 bir Kurunu V'ffsta 
Avrupası değil, yeryüzünde bir ce
hennem bırakacatız. 

Eski dünvanın fillen esaret altına 
giren milletleri esaret altına girmek 
korkusiyle kuf sfbl çırpınan devlet
leri yeni dünyanın bu mesajını hbr
metle 1elimlarlar 
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MEKTEPLİLER ŞAMPİYONASI 

Birinci raimde Hayriye Li.en oyuncularını, ikinci 
11 TAN Şildi ıı Maçları 

reaimde de Haydarpafa Luui oyuncularım görü~na 

AICika ile Seyredildi 
lstanbul Lisesi Galatasarayı 

Yendi Boğaziçi istiklali Kazandı 
T 

Dünkü milli küme maçından bir görünü' 
Mekteplller Tan şildi müsabakala- ikinci golü kazandılar. Bu gole Gala

rına dün iki üç bini qaa bir seyirci tasaraylılar Aydının ayağı ile muka
lriiUe1i önünde devam edildi. Maçla- bele ettiler ve bu suretle oyun bera
nn hepsi çok heyecanlı oldu. Bu sıkı bere vaziyete girdi. Oyun bundan son 
:t119Jıpna ümit ,edilı:Qiyen bir netice ra çok heyecanlı bir şekil aldı. 
ile Istanbul Erkek lisesi şampiyona- Karşılıklı hücumlardan birisinde 
nın en kuvvetli namzeUerinden Ga- Istanbul lisesi bir gol daha kazana
latuarayı, ve Boğaziçi lİ;Sesi istiklal rak beraberliği bozdu ve neticede 3-2 
Uwinl tasfiyeye uğrattılar. Hayriye Istanbul lisesi maçı kazanarak Gala
llleai ile Haydarpaşa da çok çetin tasarayı tasfiyeye uğrattı. 
bir karşılaşmadan sonra temdide rağ- Boğaziçi ve istiklal liselerinin bu 
men yenişemeden berabere kaldılar. maçı mektepliler arasında büyük bir 

Galatasaray • alaka uyandırmakta idi. Sahada şu 
kadrolarla yer aldılar: 

lstanbul Lisesi Boğa~içi : Cihat - Bülend, Süre~-
ya - Enıs, Osman, Necdet - Sabrı, 

Dk karşılaşmayı Galatasaray - İs
tanbul liseleri yaptılar. Bu maçın 
neticesi Galatasaray lehine olarak 
tahmin ediliyordu. 

Her iki takım sahada şu kadrolar
la yer aldılar: 

Iatanbul lisesi: Fikret - Hayri, Nu
ri • Ahmet, Kizım, Hamdun - Yunus, 
Cezmi, Mükerrem.. Cihat, Muharrem. 

Galatasaray: Fazıl - Ali, Faruk -
Abit, Halil, Talat - Melih, Aydın, 

Refik, Metin, Nuri. 

GalatGMıTa;yua golü 

Mustafa, Niyazi, Abdullahı Bilgi. 
istiklal: Muzaffer - Şeref, Celal -

Fethi, Hüseyin, Sırn - Yekta, Sadi, 
Kadri, Tarık, Rag1p. 

Oyun çok seri başladı. Mütevazin 
ct-reyan ediyordu. Devre ortalarına 

doğru Boğaziçi oyunda hakim olma
ğa başladı. Fakat bu hikimiyet neti
ce vermedi ve devre beraberlikle ne
ticelendi. 

Boğaziçüıin ülr golü 

ikinci devreye Boğaziçi muhakkak 
galip gelmek azmile başladı ve bir 
hücumda birinci gollerini kazandılar. 

Boğaziçinin ilrinci •olü 

~ ... ,o 

Galatcuaray - l•tanbul Lüui maçından bir görünü' 

Milli Küme Maçlar4 
Fener Doğansporu Dün 

5. 1 Mağlup Etti 
Dün Kadıköy Fenerbahçe stadıil

da Fenerbahçe ve Doğanspor karşı
laştılar. Sarı lacivertliler çok rahat 
hır oyunla Doğansporu 5 - 1 gibi bir 
farkla mağlup ettiler. 
Takımlar sahaya çıktıklan vakit, 

şu kadrolarla oldukları görüldü: 
Fenerbahçe: Hüsamettin - Muzaf

fer, Lebip - M. Reşat, Aytan, Esat -

ctntp qatı ile bir gol kaydetti. Fakat 
hakem bu golü ofsayd saydı. 

lzmirlilerin de fasılalı hücuml8!'
la Fenerbahçe müdafaamu sıkıştır

dıkları oluyordu. Bilhassa Fuat iz -
mir takımında göze çarpan bir oyun 
çıkarıyordu. 

Fenerin ilrinci golü 

Semih, Yaşar, Ali Rıza, Naci, Basri. Fenerbahçeliler sıkı bir hilcumda 
Dojanspor: Omer - Abdull:ıh, Ir- bir korner kazandılar. Basrinin attı

fan, Abbas, Macit, Salt - Hamit, Meh ~ı bu kornerde top kale önüne düş
met, Fuat, Yusuf, Sabri. tü. Kargaşalık esnasında Izmir :::ale

Fenerbahçe müdafi Yaşardan, Iz- cisi topa yanlış bir yumruk attı ve 
mirliler de Fethiden mahrum bulu- top falsolu bir şekilde Izmir ağlarma 
nuyorlardı. l takıldı. 

Oyun Fenerlilerin hücumile başla- Fenerin üçüncü golü 
dı. Müdafaada kesilen bu hücumdan 
sonra, lzmirliler mııkabil bir hücum 
yaptılar ve neticesiz kaldı. Biraz son
ra san lacivertliler oyunda bakim ol
dular ve maç Izmir nısıf sahasında 
oynanmağa başladı. 

Fenerin ilk golü · 

Bu ikinci golden sonra bir Fener 
hücumunda Ali Rıza Naciden aldığı 
pasla üçüncü Fener golünü de yaptı. 

Devre 3 - 1 Fenerin galibiyetile ni
hayetlendi. 

lzmirliler ikinci devreye çok canlı 
başladılar. Fakat san lacivertliler ha-

Beşinci dakikada soldan açılan bir kimiyeti almakta gecikmediler. Biraz 
Fener hücumunda top sağa geçti. Top 
sağdan ortaya geldi. Naci yetişerek 
kale direğinin içini sıyıran bir şiltle 

ilk Fener golünü yaptı. 

sonra oyun tamamile Fenerbah~ 

hikimiyeti altına girdi. 

Fenerlilerin dönlüncii golleri Bunu ikinci Boğaziçi golü takip et
ti. Bundan sonra oyun Boğaziçlnin 

hakimiyeti altına girdi. Dofansporun beraberlifi 

ilk dakikalar kar~ılıklı hncumlar
Ja geçiyordu. Dördüncü dakikada Sa
imden açılan hücumda Galatasaray 
•I açılı takımına ilk golü kazandır
dı. Bundan sonra hücuma geçen Is
tanbulaporlular arka arkaya yaptık
ı.n hücumlarda blr türlü beraberli-
11 temin edemiyorladı. 

l.ıanhal Lüainin beraberlifi 

Vçüncü ve dördüncü goller 
Fenerbahçelilerin bu golünü Fener 

iki gol daha kazanan Boğaziçi ma- golleri takip edeceği zannediliyordu. 
çı 4 - O kazanarak Istlkllli tasfiye- Fakat bütün tahminler hilafına ola-

23 üncü dakikada Naci müsait bir 
vaziyette yakaladığı topu Jzmir ağla
rına atarak dördüncü golü kazandır-
dL İ•_._.~ ~ 

Fenerin be,inci golü 
Nihayet 18 inci dakikada kale ö

nünde olan kasdi bir hareket bir pe
naltıya sebebiyet verdi ve Mükerrem 
beraberliği temin etti. Devre 1 - 1 be
raberlikle neticelendi. 

ldtınlnıl Lüainin ilrinci •ola 
Itincl devrde çok seri başladı. Is

tanbul llselller beraberliği bozan 

ye uğrattı. ., 

Erkek okullar arasındaki voleybol 
karşılaşmalannda Işık Kabataşa, 
Haydarpaşa Şişliye, Sanat okulu er
kek öğretmene galip geldiler. 

Kızlar arasındaki maçlarda da 

rak üç dakika sonra bir lzmir hucu-

munda Mehmet, Hüsamettinin tered

düdünden istüade ederek beraberliği 
temin eden golü kaydetti. 

Bu gol Fenerbahçelileri harekete 

Kandilli kız lisesi, Kız muallimi, ı- getirdi. Oyun tekrar lzmlr nısıf saha-
nönü Yüce Ulküyü yendiler • ..L_ sına girdi. Bu arada Fenerbahçe Na-

~-i!t"',*'l' -
l". 

38 inci dakikada Saimdt>n açılan 

bir Fener hücumunda top ortaya gel
di. Ali Rıza bir kafa vuruşile kaleci
nin elleri arasından beşinci ve son 
golünü yıptı ve maç ta bu sureUe 5 -
1 Fenerin galibiyeti ile netlcelendl 
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EKONOMlf 
Son Bir Hafta içindeki 

Piyasa Hareketleri 
Dün piyasamıza yalnız Toprllk r-: 

Mahsulleri Ofisi tarafından bir mik-1 r-----------..... 
tar buğday getirilmiş ve yumuşaklar 
5.25 kuruştan, sertler beş kui1ştan 
verilmiştir. Yemlik çuvalla arpalar 
4,21, san mısırlar 4.26 - 4,27, kuru 
bakla 4,02,5, iç ceviz 74 kuruştan sıı
tılmıştır. Bir parti ince afyon kilosu 
7 liradan verilmiştir. Anadoludan 
şehrimize 133 ton un, 36 ton nokut. 
45 ton pamuk getirilmiş ise de henüz 
satılmamıştır. Son hafta içinde şeh
rimize 1491 ton buğday, 359 ton 
arpa, 616 ton mısır, 32 ton çavdar 
gelmiş ve satılmıştır. llaftalık piya-
sa vaziyeti şudur: 

BU6DAV: Hafta içinde muhtelif li
manlardan, Anadoludan ve Trakyadan 
şehrimize ceman 1491 ton bufclay gelmiş
tir. Memleketin ihtiyacından az olan bu 
miktarı, Anadolunun belll baılı 14 kadar 
un dellrmenlerlnden gelen unlar teli fi 
etmektedir. Bu itibarla bujday satıfları 
isteksizlik içinde geçmiştir. 

ARPA: Havalann milsalt gitmesi, fi
atlann tereffilüne mAnl o!maktadır. Diğer 
taraftan ecnebi memleketlerden talepler 
olmakla beraber vaziyeti hezıra dolayıslle 
ihracat tacirleri yeni taahhütlere girite
memektedlr. Gelen mallar yerli sarfiyat 
için satılmaktadır. 

ÇAVDAR: Bu mataımıza dış piyasa
lardan alıcılar çıkmış oldufundan fiatlar 
bir miktar yükselmiştir. Ehemmiyetli stok 
yoktur. 

Ml81R: Son iki hafta zarfında ehemmi
yetli parüler ihraç edilen bu mahsulü
müzün satışlanna bir dur,unluk Arız ol
mUŞtur. Flatlar 5 para kndar gerilemiş
tir. 

Ti FTI K: Bu hafta zarfında tiftik satış 
muameleleri olmamış ve he~ hemen 
hareketsiz bir tekilde geçmiştir. İhracat
çılar, vaziyetin tavazzuhunu beklemekte-

BORSA 
15 • 4 • 131 

ÇEKl.KK 
Londra 5.93 
Nevyork 128.8925 
Parla U550 
MilAno 8.8625 
Cenevre 28.4075 
Amsterdam 87 .2550 
Berlln 50.7050 
Brilbel 21.31 
Attna 1.0925 
Sotya 1.H 
Madrld 14.035 
VUJOVa 23.7875 
Budapefte 24.9675 
Bükret 0.9050 
Belırad 2.8925 
Yokohama 14.82 
Stokholm S0.51 
Moskova 23.9025 

F.sBAM VB TABVlLAı 
ErıanJ 
Sıvas-Erzurum m 
Sıvas-Erzurum MI 
" 5 1938 Hazine tahvili 
Anadolu ~olu MQ
mesall pefin 

20.--
19.-
19.0I 
81.--

S'UO 

dirler. Pfyua durıuııdur. Sabf 1muın ft• 
atlan ı&ıterilmlştir. 

YAPAK: İhracat için Karacabey mın
takasında yetfıen yanın kan kıvırcık cim 
yapaklarından 750 balya miktarında sa
tılmlŞtır. Yerli fabrlkalarunız ela 200 bal
ya kadar Anadolu malı sabn almıflardır, 

AV DiRiSi: Pfyuada hfeblr faalb'et 
görülmemifUr. İhracata mahk\1m olan av 
derilerimize Alm&n7&. l'rama ve Ameri
kadan talep çıkmuı beklenmekted.lr, 
Vaziyet sak.lndlr. 

GAZETELERLE ŞAKALAR 

_.,_....__~~~-.. Baıına Gelenler ! 
8 ii' aralık talya, Cümh~ 'ii ita lalm halk anmuta aa ıaam

'11 , ~ mfhD HeHe! faiijÜ91nia ai6 d
işlerine kanpnıyacapa dair: ''Te- tanlan arum•a, p kat.O hanÖller 
minat" vermlfti. okayHalmm ıtıaJer yü:m.tır: 

Bir arahk Almanya, ortaya çıkan "- Diba, AIHrto atlmü bir saln
rivayetlenlen kuşkulanan A vustur- kalı, Arnavut BeeeH .. Teminat,, ve
ya hilk6metlne: "Teminat,, vermlfti. rirken, cilrmtl meflıat hallnde yaka· 

Bir aralık yine Almanya, bir ta- landı!,, 

arruza utrıyacaiuıı hesaplıyan Çe- B ha ~·-ın ..... a.:-- • a-L-s . a vaııwt ser .. •-• a UUlllll· koslovakyaya: "Temınat,, vermiıtl. 

V b. lık, İtal b--u- rin nen f(iyle olacakta: e ır ara ya, .._ .... ye - . 
de kanlı yeller esen Amavutlaia: "Azılı bir teminatçı yakalandı!,, 
"Teminat,, vermiıtl. Bunu okuyunca, hep birlikte etle-

Şimdi de yine İtalyanın Yunanla- cetlmiz dua da elHtte f11 olaeaktır: 
tana, ve yine Almanyanın Romanya- "- Damı, ilaha uı1ılanllla Mp
ya, Yugoslavyaya verdikleri teYin a- na!,, 
eh pdur: • "- Teminat!" • 

Artık, ''Teminat,, almıt olan mU- Haoa (/) mael• 
t.etlerin wbetlerine bakıp ta, "Te- G tel nle olmd • 1!: Dd stlll 
minat,, ın ldgatteki detll, hayattaki ue e am: yye 

minasını anlamamıı olan kimse kal- Kütahyadan İatanbala, Mehmet olha 
mamı11tır sanınm: Dün sokakta, iki Hüseyin adında bir vatan•aı ıelmlf. 
vatandaş arasında geçen bir konuş- Bu vatand8f diba, bilmem hansl pr
mayı dinledim. Bunlardan birisi, di- pda, cebinden etmlaiwıı çıkarmak 

terine: lüzumunu duym111. Ctbdamnu •• 
"- Sana teminat veririm ki..,, dl- tam ZOOO Ura para VU'llllf. Mehmet 

ye lifa ba1lar ba11lamu, öteki bid- otla Biaeyin, ctlsdanuu açar açma, 

detle cürledi: tfddetli bir rflqtr, ita ZIOI liranm 
"- Atzuu topla, yoksa gözflnfl 500 Uruıaı açurmaı. Btlqlra kap1-

patlatırım! lan paralariyle ltirlikte, aklı u .._ 
Vaydman adında azıb bir katil, fllldan pd• biçare vatanUt ta _. · 

veya Staviski adında korkunç bir do- lata karakolda aimq. 
l~ndıncı tilremeden evvel, herhangi Pollalerimisla. rtlqlNu daftel 
hır vatanda,a: Stavlski veya Vayd-
man diye bitap etmek, bir hakaret olan bu vatand... ne cevap verdik-
minasına alınadıazdı. Fakat bugün, lerinl bilmiyorum. İhtimal, boymala-
bir vatandaşa: nnı a~ble btllonlltler, ve: 

"- Stavisld, veya Vaydman de- "- 81& onan itine brqama,n: 
menin, altı aydan üç seneye kadar Onan idnl, delil bis, koca ruathue 
cezası vardır: bile takip .. •mi7or!,, •emlflerdlr. 

Görülüyor ki, kelimelerin mba· Bana bbna, Melunet otta Bllle
lan da, hldiselere göre deti.ıyor. yinin, rlqlnlan davaeı ollftl78 hiç 
Ve bugibıkU halde, herkese alır bir te bakla yok. Hem, n ifte ka'balaatli 
küfür ılbl ıelen kelimelerden birisi kendlaldlr. Eler lbtlyatb .. namp 
de ıu olmuştur: evvelki gtinktl nsathQe raponma 

"-Teminat!,, okuaaydı, bu akıHte alrama..tı: 

Dün, arkadaılardan birisinin eli- Çünldl o rapol'da, rlctnn o stln Mri 
ne, sahte bir elli kuruıluk ıeçmiş. eseeeil, ve buı yerlerde tl••etli "a· 
Dostumuz, bu kalp elllllti. hiç bir nafor,, tar yapaeail 7ualıyth. 
yerden almadıklanm söyledikten Şimdi, Melamet otla B~ 
sonrı, esefll eseftl lllve etti: yapılacak bir tek hareket b1ıJer: 
"- Dalgınlıkla, ben bunu geçer Derhal bir piyanp Wletl abuk: 

akçe aanmqtım: Şimdi anlıyorum ki, Belki "han,. IMl'hunete pllr de, 
bu: ''Teminat,, llllf!,, soe lruuu .... "-' 

Eter, domunan kalp paraya ver- Nel. W.a.Ii 
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Prensesjeraldin Kr~f Tra~~ada. 
' Her Koye Bır 

-

Zogo ile Nasıl Tanıştı Eğitmen 
Lüleburgazda 220 

Ve Nasıl Evlendiler? 
(YunaniatanJan ,,adıyor) 

Bu sabah Arnavut kraliçesi
nin sıhhati tehlikeli olmak

ta devam ediyordu. 40 derece ha
rareti vardı. Fakat tedavi eden 
doktorlar tehlikeyi inkir etme
ınekle beraber, kurtaracaklarını 

kuvvetle ummakt.ıdırlar. 

Mevcutlu Yeni Bir 

Kurs Açılıyor 
Edirne (TAN) - Lüleburgazdaki 

devlet ziraat itletmeleri kurumu 
çiftliğinde 220 mevcutlu bir eğit
men kursu açılmak iızeredir. ~ğit

menler çadırda çalışacak ve kurs 
Cümhuriyet bayramında bitecektir. 

1940 senesinde de böyle 220 mev. 
cutlu bir kurs açılıp mezunlannı ve
rince, Trakyadaki en küçük köyle
rin bile eğitmene kavuşacakları he
saplanmaktadır. 

Eğitmenlerin köylere büyük fay
daları dokunmaktadır. Bir misal o. 
larak Hasköyden bahsetmek kafidir. 

Kraliçenin vaziyeti, pazartesi 
akşamı etrafındakileri telaşlandır

mağa başlamıştı. Kral Zogo akşam 
üstü Larissaya vasıl olunca, krali
çeyi bir sedye ile Olimpos oteline 
naklettirmiştir. 

Arnavut nazırlan ve kralın mai
yetini teıkil eden zevat hastaya, o
tele kadar refakat etmişlerdir. 

• Burada on beş bin kavak çileği di-
kilmif, yoncalıklar, çeşitli fidanlık

lar tesis edilmiştir. Alman bir mo
topomp ile ıu ihtiyacı temin olun
muştur. Tavuk istasyonunda yalnız 
Rodeyland cinsi yetiştirilmekte ve 

Kralla beraber Yunan hududuna 
iltica eden 113 kişiden doksanı bin 
dikleri vagonlardan çıkmamışlar, 

ve Seliniğe gitmekten imtina ede
rek krallarını beklemeje karar 
vemıi§lerdir. Vagonlar boş bir yo
la çekilmiş ve Yunan hükı'.imeti 

kralın Selinije hareket etmesini 
tavsiye etmiş ise de kraliçenin sıh
hati ant bir müdahaleyi istilzam 
ettiği için bu kabil olamamıı, Ar
navut mültecileri de kral ve krali
çeyi Larissada bırakarak yola de
vam etmek istememiflerdir. 
Yunanistanın üç meşhur doğum 

mütehas&ısı Yunan Kralı Sa Ma
jeste Jorjun emrile hemen krali
çenin tedavisine ba§lamışlardır. 

Otele, polis kordonu dolayısile 
yıUda§IJlak mümkün dejildi. Bil -
hassa mültecilerle konupnak im
klnını ortadan tamamile kaldıra
cak tedbirler ahnmıftL . 

Mülteciler, tabii olarak, kendi
lerine müracaat ıF• lazetecilere 
çok naZik muamlfe" ~ekt , fdltat 
beyanatta bulunmaktan bçmmak
ı.a .. Mum~9!~al Zogonun 
Türkiye Cümhuriyet hükfunetin -
den, kraliçe iyi olur olmaz, kendi· 
sini ve maiyetini hudutlan içinde 
oturtmayı kabul edip etmiyeceğini 
sorduğu apğı yukan tahakkuk et
miş gibidir. 

Haber alnıdığına göre, dün bir 
Arnavut piyade yüzbaşısı Larissa 
şehrinin Arnavutluk viskonsülü 
ile aralarında başlıyan politik bir 
münakaşa neticesinde, viskonsülü 
tabanca ile öldürmüf, bu hareke
tine mini olmak lstiyen bir Yu· 
nan refakat zabitini yaralamıştır. 

Küçük Prenses Jeraldi ile, 
güzel Prenı Zogonun se

vifmeleri ve evlenmeleri etrafında 
çok heyecanlı aşk hikayeleri uy· 
durulmaktadır. Halbuki, hakikat, 
hayale yer vermiyecek kadar en· 
teresan ve alika vericidir: 

J eraldi, asil bir aileye mensup 
tur. 
Cetlerinden birisi, Kont Antuvan 

ApponyiJ Avusturyanın Paris el
çisi idi. Parisin en muhtetem bina
larından biri olan Eckmühl otelin
de oturuyordu. 
Oğlu Kont Rudolf Apponyt, Te

res Nogarola adında, ve güzelliğin· 
den dolayı ilahi Teres diye antlan 
bir ltalyan kontesile evlenmiştL 
Kont Rudolf ta, babamdan sonra 
Londra sefaretinden Paris sefirliği
ne tayin edilmişti. Kont Rudolfun 
oğlu Lüi Apponyi, - yani kraliçe 
Jeraldinin büyük babası ise - A· 
vusturya - Macaristan kralı Fran
auva Jozef tarafından Budapeşte 
kraliyet sarayı mareplliğine geti
rilmişti. 

Bu Mareşalin oğlu Jül Apponyi, 
imparator ilin edilen Fransuva Jo
zefin maiyet kumandanlarmdandı. 
Pariste tanıştığı güzel bir Ameri
kalı misle, yani, Virginia Stevort 
ile evlendi. Mis Virginia, aslen 
Fransız olan ve Amerikaya hicret 
etmiş bulunan bir aileye mensup
tu. işte bu izdivaçtan ikisi kız, bi
risi erkek, üç çocuk doj~du: Jeral• 
din, Virginia, ve Giyulu! 

Babası öldüğü zaman. Jeral
dln. 8 yaşındaydı. Genç ya

pnda dul kalan annesi, üç çocu~
:nu alarak Franaaya yerleşti. Bu su-

Kral Zog~nun Kraliçe ile berabn alınmıf bir rami 
göndermesini rica ettL Annesi kı
zının bu istirhamını kabul edince 
Jeraldin, Budapeştede halası Kon
tes Szertos'un yanına yerleşti ki, 
bu hala, müstakhel Arnavutluk 
kraliçesinin ikinci anası olmuştur. 

Kraliçe JeralJin 

retle, küçük Jeraldin, çocukluğunu 
Kotdazür de geçirdi. 

Kışı Kan'da geçirenler, açık 
bronz saçlı, ve deniz gözlü küçük 
kızın göze çarpan güzelliğini mut
laka unutmamışlardır. Küçük Je
raldinin zekası da güzelliği kadar 
nazarı dikkati celbediyordu. Fran
sızcayı da Macarca kadar kolay ve 
ahenkli konuşuyordu. 

Jeraldinin hayatındaki ilk facia, 
annesinin tekrar evlenmeslle baş
ladı. Bu hadise karşısında duydu
ğu ıstırabı ve ümitsizliği kız kar
deşine gecelerce ve uzun uzun an
latmış ve iki kız kardeş. ne olursa 
olsun, aile yuvalarını terkede~ek 
asıl vatanlarına dönmeyi kararlaş
tırmıflardı. Fakat kaçmak için pa
raları yoktu. Yaya olarak yola çık
mayı göze aldılar. Bir gece hare
ket ettiler. Fakat Rivyeradan Ital
ya hududuna geldikleri zamanı hu
dut muhafızları bu iki küçük kızı 
yakaladı ve tekrar annelerine iade 
etti. Seneler geçmişti: Kontes Ap
ponyi, Miralay Glrault adında bir 
Fransız zabitile evlenmiş ve Fran
sız tabiiyetine girmişti. 

Fakat Jeraldin bahtiyar değildi. 
Aldı fikri, daima, yaya yürüyerek 
de olsa bir gün yurduna dönmek 
idi. Nihayet. iyi bir fırsat zuhur 
etti. Küçük Kontes Jeraldin, tahsil 
çağına da gelmişti. Annesinden 
tahsil için kendisini babasının 
memleketine, yani Budapeşteye 

Güzel genç kızın Kontesi şaşır
tan fikirleri vardı: 

- Ben, bir meslek sahibi olmak 
istiyorum, diyordu. 

Bütün mümanaatlara rağmen, 
stenografi öğrendi. Halasına: 

- Hayatta müstakil yaşamak i
çin meslek sahibi olmak lazım! di
yordu. Sevdiğim adama hiç olmaz
sa katiplik edebilmeliyim! 

Küç~k Jeraldin, artık sevimli 
bır genç kız olmuştu. Gitti

ği ilk baloda, hayatının sım taay
yün etti. Halası, onu, Budapeşte 

yüksek sosyeteaine Q Mece -~
yordu. Genç kız. hemen nazan dik-
kati celbetti. Kontes Jeraldinin se
vımliliğine daha fula kapılanlar 
arasında Kral Zogonun iki kız kar
deşi Prenses Sadiye ile Ruhiye de 
vardı. 

Premesler: 
- Bu güzel, bu nefis kız kim -

dtr? ctiye sordular. Adını öğrenin
ce tanışmak istediler. Daha birinci 
kelimelerde anlaştılar ve prenses
ler, Kontes Jeraldinin fotoğrafını 
ısrarla talep ettiler: 

işte bu harikulade sevda romanı 
böyle başladı! 

Bir gün, Jeraldin, stenografi der
sine gitmiye hazırlanırken, evleri
nin kapısında büyük bir lüks oto
mobil durdu. Genç kıza: 

- Sa Majeste Kral Zogo, sizi 
görmek istiyor! dediler. Arna'Vut
luğun genç kralı, Kon~ Jeraldi
nin resmini görür görmez deli gibi 
Aşık olmuştu. 

Otomobil Tirana doğru yola çık
tı. Nihayet otomobil Kral sarayı
nın avlusuna girdi. Genç kızı, et
rafında herkesin hürmetle eğildik
leri güzel bir delikanlı karşıladı. 
Bu Kral Zogo idi. 
Kırk yaşınaa dedikleri halde, 

ancak otuz yaşlarında gösteren 
kral Zogo, uzun boylu, narin en
damlı sempatik bir erkekti. Arna
vutlukta yerleşmiş bir Türk pa
şasının oğluydu. Tam bir Şarklı 
erkek güzeliydi. 
· izdivaç takarrür' etti. ltalya Ha
riciye Nazın Kont Ciano ve Kont 
Apponyi şahit oldular. Arnavut 
milleti, 18 ya§ında bir genç kız gi
bi taze ve güzel dUl'an 22 yaşın
daki kraliçeye hürmet ve sevgi ile 
bağlandılar. 

Veliahtı 5 nisanda dofdu. Ak· 
rabaları dÖğum yatağının kenarı
na, henüz tamamlle toplanamadan, 
Kral Zogo, ltalyadan mahut ve 
müthiş ültimatomu aldL Bazılan 

bu garip hldlsede tesadüften baş
ka şeylerin, bir kastı mahsusun ol
duğunu da iddia ediyorlar. 

Şimdi, kral tahtına oturmak şan
slle doğan küçük bir prenses, Yu
nanistamn bir taşra tehrlnde, bir 
otel odasında atlamalda ve bütün 
dünyada sulh istiyen mllletler, bu 
küçük insan yavrusuna sadece an
nesile beraber ölümden kurtuluş 

temenni etmektedir! 

12 tavuktan her gün 10 yumurta a
lınmaktadır. Bunlar, köylünün adi 
yumurtalarile değiştirilerek, cins ta
vuklann bir an evvel üremesine ça
lışılmaktadır. 

I peltböcekçilifi 
Ziraat Vekileti, Bursa ve Erikli

ceden temin ettiği 1100 kutu ipek
böceği tohumunu Trakyanın fakir 
köylülerine dağıtacaktır. Trakyanın 
her yerinde dutçuluk ilerlemekte. 
dir. En ileriye geçmiş olan yer, Ça
nakkaledir. 

Orada, 300 binden fazla dut fışkı
nı elde edilmiş ve 20 bin kadarı, bir 
yardım olarak Meriç, Uzunkoprü ve 
Karıştırana gönderilmiştir. 

Ziraat kursu talebesi muallimle
rile beraber, Trakya içinde bir haf
talık tatbikat seyahatine çıkmışlar

dır. İlkin gittikleri Kırklarelindeki 
hususi phıslann bağlarında on beş 
.bAıf ~ ap, ve budama yapmış.. 
lar, binlerce kavak çileği hazırla

mı§lardır. Oradan Pınarhisar, Vize, 
İnece, Babaeski, Haskoy ve Havsaya 
giderek. kollektlf fidanlıklarda aşı ve 
budama yapml§lardır . 

Edirnenin Kıyık bağlarındaki 

yardım ve hizmetleri bitince, yine 
muallimlerile beraber bir hafta son
ra seyahate çıkarak Uzunköprü, Ke
şan ve Çanakkaleye gidecekler, ah
lat ve zeytin deliceleri aşı ve buda. 
ma işlerini göreceklerdir. Bir ay 
sonra da mandıralara dağılarak, ge
çen yıl olduğu gibi, üç haf ta kadar 
sütçülük, peynircilik tatbikatı göre
ceklerdir. 

-~ 

Zongu~dakta 

lngilterenin Akdeniz filo.una mermıp gemilerden biri 
•eyİr halinde 

lngilterenin 
Ak denizdeki 

O onaması 
A kdeniıdeki lnıiliz donanma

sı, 4 safı harp gemisinden, 
bir ta~·yare zırhlısından, altı kru
vazör, 39 muhrip, yedi tahtelba -
bir, bir refakat ıemisi, altı motör 
torpitobot, 10 mayin ıemisi, bir 
at utıcuı, bir ıahil mayin pmisi, 
altı tamirat ve levazım ::emisin -
den müteıekkildir. 
Bwılardab bqlt• dfı harp kru· 

vuörü olan (3Z.OOO tonluk) Ke
pulse Cebelittank'ta bulunuyor. 

Zırhlıların vaziyeti hakkında a· 
boan en son ma16.mat au merkez
dedir: 

Safı harp ıemisi Warspitc, 
32000 ton. Amiral Dudley Pouna 
un Amiral gemisidir. Gemi, San 
Rf'nıo'dan Aberden ıemisi ile bir
likte hareket etmiştir. 

Safı harp ıemisi Bahram. 31001 
ton. Visamiral Leyton'un Amiral 
ıemisidir. Geçen cumartesi Napo. 
liden hareket -etmiştir. 

Safı harp ıemisi Malaya 31.000 
ton. Cezaire cittiii anlaşılıyor. 

Safı harp semiıi Bamlllie11 
29,150 ton. Şarki Akdenizde ola-

Maori muhribi İspanyadan Ce
belittarık'a ritmiıtir. 

Mohaulk muhribi ' nisanda Yıl
la Frank'taydı. 

Zulu muhribi Manilyadaydı, 
ve Cebelittarık'a hareket etti. 

Hosty, Hostile ve Hunter, tly
perien muhripleri nisan bqlarut
da Tunustaki Sıax'tayclı. 
Bobpllt',Bere.Tard,Bero,u.ı

dy ve Balvork muhripleri ceçca 
cumartesi cilnll Serrento'daydı

lar. 
Yedi tahtelbahlrin yedisi, a•ta 

mayin ıemisi, sahil mayin ıeml
lcri hep Maltadadır. 

Dört mayin ıemlsi de lskend~ 
riycdedir. 

Kozan 
Ortaokul 

• • 
lstıyor 

Zonguldak (TAN) - Çocuk esir- caktır. .Kozan (TAN) - Burada bir orta-
geme kurumu, nahiye ve köylerden Tayyare sırhl111 Glorious Mal- mektebe ihtiyaç vardır. Bundan yal• 
fakir çocukların isimlerini istemiş- tadadır. nız Kozan değil, Fekke, Saimbeyli 
tir. 23 Nisan bayramından bir gün Devonshire ve Suasex kruvazör- ve Kadirli çocukları da istifade ede. 
evvel beş yüz fakir çocuğa elbise ve- leri onar bin tonluktur. Penelope cektir. Son üç yılda bu yerlerdeld 
recektir. 5270 ve Arethutle 5220 tonluktur. mekteplerin beşinci sınıfından me-

Çocuklara Yardun 

Kozlu nahiyesi ilk mektebi tara- Hepsi de Maltad.adır. zun olanlann adedi, vasati olarak 
fından, Çocuk esirgeme kurumu men Kruvazör Galateer 5220 tonluk- her sene 175 çocuğun ilkmektep şa
faatine bir müsamere verilıpiştir. El- tur. Ve Malta yolundadır. hadetnamesi aldığını göstermektedir. 
de edilen üç yüz lira ile altmış fakir Afridi, Guskha, Nubian, Sih, Bunlardan ancak 25 i ortamektep 
çocuğa elbıse alınmıştır. Active, Bulldoı, Wolsey muhrip- olan yerlere aileleri tarafından gon-

Doktor ve Hakim Yok lerile ilk filotillaya ait 9 ve üçün- derilmekte, fakat oralarda valıuz 
Kızıltepe (TAN) - Burada mev- cü filotilla)'a ait 9 ıemi Malta,la- başlanna olduklan için ekserıya 

cut sulh mahkemesi, geçen yıl .bi- dır. Wisbard muhribi Cebelitta- muvaffak olamamaktadırlar. 

k
. rıktadu. ım vekalet emrine alınarak kapan- Her sene geriye kalan 150 c;ocu• 

mıştır. O vakittenberi mahkemenin Cossack muhribi Palma Majur- ğun ise kahvehanelen mesken vapıp 
açılması hakkında halkın vukubu - kadaydı. Ve Cebelittarık'a git- kumara dadandıklan teessürle mi.. 

1 
·· 1 · k 1 miştir. a

an mın~~~~m&~ız am~-==~~~~~~~======~r~ü:l:~~o:r~·==========
tır. Alakadarların muhakemeleri i-
çin Mardine gidip gelmeleri zahmet-'~ ~~ li ve masraflı olmaktadır. ~ ta yan, ngillz, FrilDsız filolarmın 938 senesi tonajlan, en büyük 

Geçen yıldanberi ilçemiı.de $lhhat ' zırhlılann en büyük toplarile attıklan ırüllelerin sıkleti 
b

. ~"~"-"'~ 
memuru da yoktur ve burada ır . En bUyUk gülleler Milletler~ 
doktora da şiddetli ihtiyaç hisso!un
maktadır. 

Hendekteki Harap Köprü 
Hendek (TAN) - Adapazarı şo

sesi üzerinde bulunan Yağbasan 
köprüsü yıkılacak bir vaziyet arzet
mektedir. Bunun için on beş gün
denberi köprünün başına bir nöbet
çi dikilmiştir. Gelen otomobil ve 
!kamyonlar yükleri boşaltıldıktan 
sonra köprüden geçirilmektedir. Bu 
hal, büyük ,Uçlüklere ve iktısadi 7.8· 

rarlara sebep olmaktadır. Köprünün 
biran evvel sailamlaştırılması li
zımdır. 
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Sinyorita, Bu Nasıl Söz ? 
Bu ikaz Karıısında lafa, Acır veya iğrenir Gibi 

Budala Gencin Yüzüne Hayretle Baktı 
Bu hal, Batanın kendi kendini 

dinlemekten yorulmasına ve göz
lerini sersemler kafilesine çevire
rek her erkeii bir lahza ıi.ızmesi
ne kadar devam etti. Şimdi büyük, 
kiıçük biıtun o ivireler, keskin 
ziyadan örülme bir al içine düt
müfler gibi lizerlerinden geçen ba
kı§Ul IJljına ~. Yeni 
bir aersemliiin vecdini yapyorlar
clı. 

Kaptan Loredano, en cesur dil 
oldu ve yılı§8 yılıp Balaya soku
larak yaltaklandı: 

- Otuz erkek, dedi, gözünüzü 
denizden çeviremedi. Çok dalgın
dınız, galiba Venediği diışünliyor
dunuz? 

Asil Suranço, Lerodanoyu kıs.

kandı. Başka bir ağıza duşmek ü
zere bulunan kemiğe sokulmakta 
tehalük gösteren mahluklar gibi 
hemen atıldı: 

- Sinyoritanın, dedi, Korfoyu 
düşünduğüne eminım. Çünkü ıs. 
tikbal, geride değil, ileridedir. Ge
mi de bizi adım adım ileri götü
rüyor. 

. Genç Kapitano da, bir §eyler 
söylemek ve hiç olmazsa harhara
sını hissettirmek istiyordu. Fakat 
Bafa, aptal kadınlar yüreğinden 
başka hiç bir duygu kaynağı ü
zerinde dalga yaratamıyacağına 
kanaat beslediği bu üç miskin he
yecanı zarif bir dudak bükümiyle 
tezyif ettikten sonra, yüzü denize 
çevrili oldu4u halde, düşünceleri
nin hakikatini pnlar.a bfldfrdl• 

llCr Ne d~diiğüınü ka§fede
mediniz. Şu epgin. denize saatler
ce kapanan bir muhayyile, ne Ve
nedik, ne de Korfo üzerinde bu 
kadar uzun müddet oyalanabilir. 
Hele genç bir kızm şuurunu 188t
lerce esir eden mevzu mutlaka 
deniz kadar engin olmak lizım ge
lir. Venedik böyle bir vaziyette 
bir parça köpiık, Korfoda bir tu
tam su hükmünde kalır. 

Ve ortaya atacağı hakikatin, o 
budalalan bir kat daha alıklaştır-

maaı için kelimelere yüksek bir 
tınnet vererek illve etti: 

- Türkleri dÜ§Ünüyordum! 

Kıza hayli sokulmut olan üç 
uilzade gibi gerilerde ka

lan erkeklerin de yüzleri soldu, 
gözleri bulandı, derileri Ü7.erinden 
bir soğuk aeyyale geçti ve bütün 
baılar ihtiyaraız denize çevrildi. 
Hepsi, latiana1ız olarak hepsi. göz
lerinin görme hududu dıflnda 
Türk konan gemilerinin dolqtı
ğını kuruntuluyorlar ve engin bir 
boşlukla uzamp giden denize kor
ka korka bakıyorlardı. 

Ne ileride, ne geride, ne 
sağda, ne solda bir yelken, 
hattA bir gölge gorunmeme -
si - yine öbürlerinden önce -
Loredanoyu cesaretlendirdi ve dil
lendirdi. Fakat asilzade kaptan, 
Bafanın Türkleri yükselten sôzle
rinl, o ilk korku sırasında, unutu
verdlğinden mevzuu tahrifle sö~ 
girişti: 

- Sinyorita, dedi, bu nasıl söz? 

Karpmızda Loredanolann kanım 

tqıyan bir kaptan var. Hangi 
Türk korsanı, bir "cali Bey,, ol. 
mak ister ve önüme çıkmak ıılık
lıiuu gösterir (1). 

Bafa, acır veya ijrenir gibi, bu
dala gencin yüziıne uzun uzun 

bakarken Kapitano, deminki sü • 

kQ.tunun elembıi merhemlemek is
t.dl,---.. kanfb: 

- Muhterem Loredano dedesi
nin babası tarafından bir buçuk 
asır evvel Gelibolu önlerinde ka
zanılan deniz zaferini hatırlatmak 
istiyor. Müsaade ederseniz ben de 
a)rni yıllarda bir "Kapitano,, nun 
Osmanlılan Kesendireden tart, 
Kristo Polia kalesini(Kavala)onbr
dan zaptettijin1 size hatırlatmak
la müftehir olacatım. Söyleme
ğe hacet yoktur ki, o Kapitano -
nun asil kanı, hiç bozulmadan bu 
kölenizin damarlannda dolaşıyor. 

S ukr~t~d· .~~ ~~çlu gib~·b ·~ötü 
o u uşunuyor ve o ur a-

asilzadelerden - ceaur kan itiba
riyle - geri kalmaktan ürkerek 
- işe yarar bir tarih hatırası bul
mak için - hafızasını yorup du
ruyordu. 

Bafa da, gözlerini ona dikmiştL 
ve maskaralık yanşında bu ser
semin nasıl davranacağını öğren
mek istiyordu. Suranço, ifte bu 
müstehzi bakış altında bir iki asır 
evvelki Venedfk tarihini hatırla

dı, dedelerinin o devirlerde neler 
yaptıklannı gözönüne getirebil
di ve üç beş kere öksürdükten 
sonra, "Budala mağrurlar,, kafi
lesine katılarak fU cevheri yumurt
ladı: 

- Asil arkadqlanma son de
rece mütetekkirim. Çünkü dede
lerini yüksek huzurunuzda müna
sebet getirerek anmakla beni de 
büyük ceddim Civanl Suran • 
çonun aziz hatıralan aruına sO
rüklediler, heyecanlandırdılar. Lo
redano da, Kapitano da bilirler 
ki, Gelibolu ve Kesendire zaferle
rini kolaylaştıran büyük ceddim 
olmuftur. Çünkü o, Venedikten 
kalkarak ve bin türlü güçlükler 
yenerek Konyaya kadar gitmif, 
Karaman oğullannı, Osman otul· 
lan aleyhine a~ 

Bafa, yiizlerlne tükürmek iste
diği bu pmarık gençlerin o biçim 
davrandığı takdirde utanacak yer
de kıvanç duyacaklarını sezdiğin
den tllldb1lklerlnt heder etmedL 
Lakin ölülerin kahramanhlım 

kendilerine maletmeğe savaptı 

budalalara edep ve iz'an deni ver
mekten de kendini alamadı: 

- Gelibolu nerede, Kesendlre 
nerede, Konya nerede ve yüz elli 
yıl evvel yurtlarına alın açıklığlle 
hizmet eden Loredanolar, Kapita
nolar, .Surançolar nerede?.. Cü
ret, zeki, haysiyet, bilgi ve na
mu.; para gibi, ev gibi, ad gibi -.,y
dan soptan miras kalsaydı, dün
yada hiç bir değişiklik olmazdL 

G ü nah Bende mi? 
•• .. • • Yazan : Kerime Na•r 
Elimi kalbimin üstüne bastırdım. Bu suretle çar

pıntımın fiddetine mini olmak isüyordum. O y ıne 
siyahlar giyinmif ve başını bir tül grekle sıkmıştı. 
Beni gormediği için gayet sakin ve kayıtsız bulunu
yordu. 

Artık yapacağım §eyi iradem tayin edemezdi 
Parçalanm•t kalbimin son arzusuna tabi olacaktım.. 

Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Nüvid, benin 
gideceğim tarafa doğru yürümeğe başladı. Aramız 
daki mesafeyi biraz daha açtım ve takibe koyuldum 
Arada sırada duruyor ve vitrinlere bakıyordu. Ba 
zan da bir dükkina girerek beni sabırsız ve taham. 
mülsüz bir halde bekletiyordu. 

Nihayet çarşıdan çıktık. Bir ild sokak geçtik. ı. 
tasyon caddesine doğru gideceğimizi hesaplıyordum. 
Lakin tahminim yanlış çıktı. Niıvid "Kan" ırmağının 
18hilini takibe başladı. 

Nereye gidiyordu?. Bir kere bile dönüp arkasına 
bakmamıştı. Kih bir evin köfe&lni. KAh bir atacuı 
goğdesini ılper alarak arkasından ilerliyordum. 

Böylece bir hayli yürüdükten sonra ırmağı kate
den geniş köprüye geldik. Güneş batmak üzere idi 
Etrafta hazin bir sessizlik ve tenhalık vardı. iri bir
kaç kavak ağacının gölgeledlii köprü, günefin kızıl
lıklarlle tut11§8D ırmalm ortasında siyah bir kemer 
gibi duruyordu. 

Nüvit ilerlemekte devam ederek köprünOn Ozed 
ne çıktı. Fakat fazla gitmedi. Kenarına clayanaraJı 
suyu seyre daldı. 

Ben de gayri lhtlyart durmUfhım. Geri dönmey. 
hatırıma getiremezdim. ilerlemek ••• Buna cür'et ed& 
bilecek miydim? ..• 

Ani bir karar bapmı döndürdü. Ve hl~blr teY d(l. 
Jlinmeden köprüye ayak bastım. Mütereddit bulun. 
ınak, ceaaretiml brabWrdl. Bunun için çabuk çabuk 
yürildiim. Ayü leS1erlm bile onu a1Akadar ebnl
,orctu. Biç kımıldamadan duruyor, Adeta bir f1!r arar 

TEFRiKA No. 26 • ..... 
gibi ısrarla suya bakıyordu. 
Arkasına geldiğim zaman bır an aunıum. Zilleti 

artık göze almıştım. Birdenbire kolunu tutarak: 
- Nüvid! .. dedim. 
O derece ürktü ve titredi ki, Pflruıhktan bh 

adım gıerlliyecek yerde bana doğru gelerek göğsü
me düştü. Fakat zaptetmeme vakit kalmamıştı; 

kendini bir saniye içiıtde tophyarak arkaya fırla

IDlfb. Helecanlı bir sesle: 
- Benden ne istiyorsunuz?.. Ne istiyorsunuz'f. 

Diye bağırdı. 
Yalvaran bir tavırla: 
- Swı! Bağırma Nüvlt! .. Bir dakika beni dinle!. 

Diye inledim. 
- Sizi dinlemek .. Artık buna muktedir değllim.. 
- Her §eye rağmen dinliyeceksin ... Bak .. Halime 

bak..... • 
Bu s8z0m onda iyi bir tesir yapmıştı. Beni me-

/tu nazarlarla süzerek mınldandı: 
- Kendi kabahatiniz .• 
- Bent affet! .• 
- lmkim var mı? .• 
- Niçin olmasın! .. Hem ne derece kabahatli ol 

anı, mazur deiil miyim? .. 
- Asla! .. 
Artık bundan 90!lra susamazdım .. O da 'kaçmak 

azaklqmak için bir harekette bulunmuyordu. Par
makhluı üstüne koyduğu elini usulca tutarak: 

- Seni kalbimin tahammOl ederniyecell kadar 
flddetli bir afkla levlyorum, dedim. Bak, bunu ltl· 
raftan artık çekinmiyorum.. Cevap ver Nüvlt! •• Pil' 
man değll mlaln? •• 

Hayretle gözlerini açtı: 
- Ben mi?.. Bu suali kendinize IOnaDlZ daJu 

iyi olur zannederim.. 
- Ben- Belki ptpnamm Fakat ne,. yarar? .. 
~Cezanızı çekmete! .. Çünkü haksız yere o de-

Ne yazık ki, Gelibolu önünde bir 
deniz harbi kazanan Loredanonwı 
torunları henüz bir zafer kuan
DWmflar, hatta harbin yüzünü 
görmek imkanını bulmamışlardır. 
Kesendire kahramanının torunlan 
da ayni durumdadır. Şu halde bir 
tarih satırım bütün bir ömür ve 
bütün bir aile, zerre zerre yemek
ten vaz geçmeli, kabilse, o satıra 
bir kaç kelime ilive etmeli. 

Bir lahza durdu, sonra yüzünü 
buruşturarak içindeki bulantıyı 

kelime halinde heriflerin idriki
ne kustu: 

- Dedelerinizi tanıyorum, Türk 
lerin de nuıl bir cihan olduklan
nı öjrenmif bulunuyorum. Fakat 

ıiz, malfun geçinen meçhulleni -
niz. Mümkün olsa da kendllerile 
övündüjünüz dedelerinizle yüz yii
ze gelaeniz, onlann kanını tapdı
juıızı güç ispat edebilininiz. O

nun için tarihi rahatsız etmiyellm, 
susalım. 

A ati olmıyanlar yilreklerfnde 
bir tat dolaftJ.iını duyarak 

tçtn tçin gülilm.Wer. Aalet gu
rurlyle bir gemi güverte.inde ta -
ribt hatıralan phlandırmıya çah
pn budalalar ile, aillelenmtı gibi 

kızardılar, auatular. Balayı gücen
dirmemek kendilerince zeki bor
cu ve hülya vecibesi olduğundan 

fU ağır hakarete tahammül edi -
yorlardı. Önlerine bakıp dilsiz -
leşiyorlardı. Zaten bahsin müna

kaşaya tahammülü de yoktu. Ra

fa, kendilerinden belki daha asil 
bir ailenin çocuğuydu. O, geçmiş 
günlerle gıdalanmanın ahmaklık 

olduğunu söyledikten 10nra, "en
dilerlne ancak susmak dilterdi. 

Bafa, Türklerin ismini andığı 

zaman saygı göstermiyen ve bu 
edebsizlikle de iktifa etmiyerek 
Türklerin ufak mikyastaki aske
ri talihsizliklerini dile alan bu
dalalara güzel bir ders verdiğin
den dolayı memnundu, nrtmı on
lara ve yüzünü denize çevirerek 
gülümsüyordu. 

(Devamı Var) 

(1) ll "78 28 Mayıs: Hll da Geli
bolu önünde vukua aeldijinl frenk ta
rihlerinin -4ll birliii ile- yazdıkları 
bu deniz harbinde Osmanlı donanma-
11Jl8 Cali Bey, Venedik filosuna da A
miral Piyetrolore Dano kumanda edi
yordu. Neticede OsmanWar, malltlp 
olmuflar, Cali Be7 de dahil olmak üze
re Qç bin tehit vermişler ve VenedlkH
lerin eline beı galerya ile dokuz ıal
Yot bırakmıılardır. Fakat bu haı-bin 
sl7ull' bAdiseler Ozerlnde hiç bir tesi
ri olmam11 ve Osmanlılar -kiden ol
dulu libl- Venediklilerin enııeatnde 
çorba pi~irmiye devam etmiJtir. 

M. T. T. 

Zorbanın Sonu 
(Bap 3 üncüde) 

ift99n. Hemen kalktı, ~atun elin
den topu aldı ve cebinden çıkardığı 
bir sustalı çakı ile elma keser gibi 
kesti, parçaladı ve kaldırıp attı. Ço
cuk başladı atlamıya. 

Meler yavrucak kahvecinin toru
nu imiş. Kahveci dıpn çıktı ve hiç 
te18ş etmeden: 

- Baksana kuzum. Sen buradan 
gltaen iyi edenJn! 

- Vay sen bana mı..: 
- Uzatma! Müşteriler rahatsız o-

luyor. Sen her zaman böyle yapar-
11n! 

- Sen bamı bayle lk llylemiye 
cesaret edecek adam nmm be! Ben 
adamın ... 

Hiddetimden titriyor, ihtiyar kah
veci ho)'J'at heriften dayak yi7ecek 
diye endite ediyordum. 

Kahveci daha fala beklemedi. 
NaqlleJ'i aldı ve marpaea çekerken 
kap11tılar •.• 

Ben södlmU kapadım. Bir tlakika 
seçti, açtım. Kahveci laerlfe IMtyun
darak çekiyordu. G6ya ayırmak için 
kOfhlk ve ltflfttlk. .. C1t tuafnu iza
ha hacet yok!. Allah ae lmmet ettiy
se yedi. 

Oh dakika soma merkum ısende
Uyerek Malala doira pdlyoftlu.. 

Biru yorpn olan lhti7ar kahveci 
izahat verdi: • 

- Huyu böyledir. Bıldır bir kere 
daha böyle marna çıkardı. Deninl 
aldı ptti. Vnutmllf olacak ki bu H

fer tekrar musallat oldu. Biç buaun 
bul'Ulllda adama :ıorbabk ettirirler 
mi? 

- Kimdir bu? diye aoftluk. 

Horoz Dövüıü 
Yüzünden 2 Kiti Öl . 

Sıvas, (TAN)- Fengi Sayfer k 
yünde, bir horoz doğuştuhne m 
bakası iki kişinin ağır surette yar 
lanmasiyle neticelenmiştir. 

Köylü eğlenti olsun diye köy m 
danında toplanmışlar, Ömer oğlu 
mail ile İbrahim oğlu Mehmet 
kardeşi Abdullahın horozlannı k 
şılaştırmı§lar ve seyre baflamış 
dır. Kendi horozlan mağlup olunc 
lkl kardeş kızmışlar. lsmailin gar 
horozunu müşkülitla yakalayıp ye 
vurmuşlardır. İsmail de bıçak 
Mehmedi ve kardeşi Abdullahı a 
surett~ yaralamıştır. 

Yaralılar bura memleket bastan 
sine getirilmiş, İsmail tevkil ol 
muştur. 

Yalova, Otel ve 
Gazino istiyor 

Yalova (TAN) - Kaphcalann 
asriliji herkesi tatmin edecek d 
ceyi bulan Yalovanm bir hayli e 
sikleri vardır. Bunun sebebi, bel 
diye bütçesinin dar olufduur. Kap 
calara gelenlerin Y alovada o 
lecekleri bir gazino, istirahat edeb 
lecekleri park ve otel yoktur. De · 
bank bütün gayretini kaphcala 
sarf etmektedir. 

Burada park, gazino ve otel i1ı 
yaçlan hl•Hdiliyor ve Deıımlt>atıtkQ 
bunlan yaptmrp yaptınmyacajı 
ruluyor. , 

l eden Terbiyesi 
- Vallahi pek iyi bilmiyorum. cı- Müdu··rıu .. ftıu" lü•tl!!.esl 

varda oturuyor. Alman çlftllll ta- ':ı '3' 

raflannda •• Vurpnla seçinlr bir a- Ankara, 15 (Tan Muhabirinden) 
dam pliba! Dedi. Maliye Veklletl, evvelce Türk Spo 

Ve hep tekrar stlnflflemlye kop)- kurumuna ayırdığı 239.570 ve gen 
duk. llk tefldlltına ayırdığı 111.800 llray 

YEGANE 
ÇAU 

BiR KAŞE 

NEOKALMINA 
)JR. 

mukabil bu sene Beden T'rblyelt 
nel Direktörlüğü için 351.170 lir 
tahslaat ayırmıştır. Umum mild ·· 
lük yanm milyon lira ile bir Bede 
1"erbıyeil Enstitüsil, yanm milyon li 
ra ile de bir umum müdürlük bina 
sı inşa etmek ve bir buçuk milyon U 
ra ile de klüplere yardım ve spor te 
kilitınm .c1Alv tubelmne saifetme 
~I bildirerek iki buçuk mtlyo 
Ura latemiftlr. 

Aynlaa • lltenflen aramada bQ· 
yllk fark mevcut olduğu için vaziyet 
hilkQ.metin arzusuna bırakılmıftır. 

lelecllye lort Alıyor 

Çanakkale (TAN) - Belediye r~ 
isi Osman Günel Ankaraya gitmiftir. 
Belediyeler bankasından yüz bin U· 
ra borç alınmasını temin edecektir. 
Bu para elektrik tesfsatının ıslahına 
ve tehrimizin miihim ibtlyaçlanna 

İİİll•••••••••••• sarfolunacaktır. 

rece şiddetli davrandınız ve bir hiç ulnmda o ka
dar merhametsizce beni terkettiniz ki, dünyanın 

en büyük işkence ve azap1arma-duçar olunız, Jine 
llyıkile cezalanmış bulunmazsınız.. 

- Sen bu kadar fena kalpli değilsin NOvlt!:. va. 
kıl belki seni minasız bir kıskançlık yüzünden bı· 
raktım.. Belki tamamfyle günahsızdın!.. Fakat, 
uzun yıllann bile kalbimden aökemediil bu ıüphe
yi o zaman nasıl hazmedebilirdim? .• 

Bu 1mHm onda bir yıldınm tesiri yapllllfb: 
- Ya ldmitı olabilirdi? •. Diye 10rdu. ~ 
- Beni affet!.. Bilmlyonım .. Ah bu Muhtar! .. 
- OIGnGn günahım almayınız, HalOk Bey •• ~ 

- Bana inanarak .. 
- Elimöe değildi.. Hala bile inanamıyorum.~ 
- O halde benimle görüşmek lstemenlzdeki mak• 

aat nedir? .. Yalancı bir kadından hakikati sormak 
gülünç değil mi? .. 

- Artık sana inanmak ihtiyacındayım.. EvH .• 
Her §eye ratmen bu ihtiyaç beni harap ediyor .• 
Yemin eı Nüvit! .. Beni artık aldatmıyacajma ye
min et! .. 

- Buna mecbur değilim.. Hem maksadınızı kı-
saca bildiriniz .. 

- Sana inanmak istiyorum .• 
- Peki sonra? .. 
- Bana inanmanı istiyorum .. 
- Bütün bunlar neye yanyacak': •• 
- Anlaşmamıza! .. 
- Netice? •• 
- Orasını birlikte tayin edecelfz.: 
Eski karım hafifçe gülümsedi. Gilzel dişlerinin 

pınltısı matemli ruhumda ılık bir heyecan uyandır
mıftı. Bir zamanlar diflerlmin, bu dişler üzerinde 
dakikalarca nasıl kilitli kaldığını düfiinüyor ve aon 
hadde varan bir ıztırapla eriyordum. 

Kısa bir ıllkQ.ttan sonra dedim ki: 
- Evvell bana söyle, Muhtar ne oldu?.: 
Uzaklara bakarak fütursuz cerap verdi: 
- Oldü! •• 
- Ya çocutumuz? .. 
- O da!!. .• 
İki eline birden sanldnn ve soluk solu~a: 
- ?bsıl? .. Diye inledim. Çocuğumuz da mı? •• C 

ıla mı öldil?. 
- Evet! •• 
- Yarabbi!.. Fakat 4olnı söyle NOvltt .. Bu eoı 

euk benim mlydl? .. 

ldl bu zavallı verem benim kardepmden bqka blJ 
py deiildi.. Onunla hiç bir münasebetim olmadı. 

- Yemin eder mialn? .. 
- Tablt! .• 
- Peki, mademki bizi daima blrblrlmbe balh 

kalmağa mecbur kılan bir yavrumuz olacaktı; ma
demki, anne olacağım bWyordun; niçin o gece bll-' 
nu bana söylemedin? •• 

- O zaman daha farkında delildim.. Fakat .,ıı
ra yazdım ... 

- Ah, evet! .. 
Bapmı yeisle 1allıyarak elimi eebfme soktum ve 

dalma kalbimin üstünde bir muska clbi tapc:IJlım 
ıllik mektubu ~p uzattım: 

- Bundan ne anhy;ablllrdtm, NGvitf .. 
Zarfı aldı, açtı ve göz gadlrmeğe batladı. Semra 

yiiziime bakarak· 
- Elinize böyle mi geçti? .. Diye sordu. 
- Evet!.. Şerifin başından bir kaza atlamıt .• 
- O halde bahbmıza kO.Um .. Demek ki, OdmiZ 

de felAketlmizin devamına mütahakmışız .... 
- Buna yalnız benim mo.tahak olduğumu zau-

nedlyorum.. Çünkil aen yine me.ut oldun.. 
Bu sözOni Nüvlde acı bir tebessüm verdi. Gözle. 

rinde gizliyemedill bir elemıe: 
- Evet, doğrul .. Dedi .• 
Ah bu ees!.. Kalbim temiz, inan! hlslerle dolu

yordu. Şu muhakkaktı ki, NUvldln qln benllJimt 
varhğım Ozerinde her tiirUi tesiri yapabiliyor, ve 
ben bir vütf, bir canavarken, birdenbire iyi kalpli 
ve merhametli bir adam oluveriyordum. 

Ellerini çekti. Kıla bir tereddütten sonra titrlyen 
bir eesle dedi ki: 

- Hayatta takip edeceğimiz yollar, müebbederı 
·ayrılmıftır Hallik Bey .. Artık birbirimiz için tama
mlyle lld yabancı olarak yaşamalıyız.. Buna m~ 
burua.. 

Seyrek ıörilfelim .. Zaten bu mkmbJ'l, harbin .. 
nuna kadar çekeceltz.. Ondan 10nra haliyle aıı. 
memleketln1ze d&leDelrılnlz Ben .... (Dnaım var• 
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Tefrika No. 16 

"Teşekkür Ederim Aziz Kapiten 
'' Sultanlar Yaıaran Gözlerini Silerlerken Hain Ferit, 

Ayağa Kalkarak Elindeki Kadehi Kaldırmıştı 
Mebusan meclisi bu kargaşabk 

içinde çırpınırken, Tevfik paşa ve 
kabinesi izalan üzülüp çarpınır
k~n Baltalimanı sarayı da görül -
medik bir günün yqıyor, her ta
raftan zevk ve Ahenk taşıyordu. 

Hain Ferit nihayet meramına 

erişmiı, kapiten Halidi eline geçir
mişti. İşte hiç ummadığı Feh!me 
Sultan bu gururlu zabiti ayağına 
getirmi§ti. Büyük yemek salonu
nun pancurlan kapatılmış, perde
leri indirilmi§ti. Parlak avizeler, 
yemyeıil palmiyeler arasına giz -
1enmit renkli ampullerin saçtığı 

ıflklarla, serilen serpilen çeşit çe
§it çiçeklerle salon gerçekten bir 
dünya cennetine çevrilmişti. 'Me
diha Sultanın huriler gibi güzel, 
§irin cariyelerinden mürekkep bir 
saz takımının başdöndüren ahenk
leri, kızlann gönül gıcıklıyan cıvıl
tılan salonda tatlı akisler yapıyor
du. 

Kaplten Halit, Mediha ve Fehi
me Sultanlann arasında ve Damat 
papnuı karpsında oturuyordu. 
Feridin sağında Madam Eliza, Ali 
İhsan bey, solunda da Ayan izala
nndan Azaryan efendi ile Aristldi 
pap bulunuyorlardı. Çalın eığn
yor, içip ejleniyorlardı. 

B ir aralık, saz çalan cariye
clltler Mediha Sultanın, gö

rünmiyen bir göz işareti ile ansızın 
salondan çeldlmi§lerdi. Kim bilir, 
belld de Mediha Sultan birkaç söz 
aöyliyecek, feD meclisi ,ereflendi
recekti. Fakat, kurnaz Kapiten Ha
lit vaziyeti kavramıı, daha ıözii 
açık davranmıftı. Süzgün gözleri 
ile Mediha ve J'ehime Sultanlara 
tatlı tatlı hakmıf, nazlı nazlı gü • 
lümsfyerek ayaja kalkmiftı. Ve: 

- Beni, demi§ti, yüksek ve .baf
metli huzurlanna kabul ile teref
lendiren büyük sultanlanm, elbet
te birkaç IÖZ IÖylememe de müsa
ade buyurmak 11iUünü esirgeme> 
ler benden sanırım. Sevgili vata
nımıZJn fU acıklı, feliketli vaziye
ti, emin olunuz, yürejimin bunca 
senedir kapanmıyan hicran yara
lannı yırttı ve kanattı. Bugün yi
ne sızlıyor, sancıyor. Bilmem bi
lir misinz?- Bendeniz de, bu mü
barek topraklardan kaderin kopa
np yldellere attıtı, yadellere a
vuç açtırdıjı bir maidurum. Şu 

Fransız üniforması altında ezilen 
ruhum, üzülen kalbim yalnız bu
gün delil, her vakit ve her an bu 
aziz ntana, büyük hanedarwuza 
olan sevgimi, saygımı en derin. 
kÖ§elinde saklamıf, her vakit on
lann saadet ve selimetleri dilekle
rile çarplDDUftlr. Cihan harbinl 
ben de sizler gibi manevi bir ıztı
rap içinde geçirdim. Bu sebeple 
İstanbulda çahpnak için Fransa 
hük1imeti tarafından verilen bu 
vazifeyi büyük bir memnunluk!a, 
yüksek duygular ve samimi arzu
larla aldım. Padifah hazretlerine, 
kadri celil hanedanına, sevgili 
hemprilerime Fransanın dostluju
nu, Fransızların teeaür ve taziye
lerini getirdim. Memleketimizin 
üzerine kibus gibi çöken, varlığını 
çöktüren bu feliket bulutlannm 
dajılmasmda, hiç fÜphe yok ki, 
Fransa dostluğunun her halde çok 
kıymetli yardımı olacaktır. Bu 
Yardımı yapacak iyi yürekli dost 
ellerinin size pek yalanda uzatıla
cağım, sözlerimi dinlemek zahme
tine katlanan Mediha ve Febime 
Sultanlar hazeratile, devletl1i, fa
hametıtı Damat pap hazretlerine 
ve diğer laymetli muhataplanma 
müjdelemeyi lüzumlu, çok fe?t?Oi 
bir vazife sayıyorum. 

K apiten Halit rolünü gerçek
ten çok parlak ve pek kıv

rak jestlerle çok güzel oynamıştı. 
H8Z1r bulunanlar üzerinde iyi te -
lirler uyandırmıştı. Sultanlar ya
taran gözlerini silerlerken hain 
l'ertt vakarlı bir eda ile ayala 

kalkmış, kadehini kaldırmıştı ve: 
- Bizi pek tatlı heyecanlar için

de bıraktınız aziz Kapiten.. De
mişti. Duygularınıza, bilhassa :~b
şirlerinize hakir şahsiyetim ile be
raber sıhriyeti ile şeref ve iftihar 
duyduğum saltanat hanedanı na
mına da teşekkürler ederim. Kıy
metli müjdelerinizle, ıssız ve susuz 
bir çölde gaipten yardım bekliyen 
bir kafile ümitsizliği ile çırpınan 
hanedanımızla beraber bu felike
tin ~ap ve ıztırabı ile yanan, tür-
belerine sığamıyan ceddimiz ha
kanların da ruhlarını sevindirdi
niz. Varolunuz Kapiten. Biz Os -
manlılar Fransayı kurtarıcı sıfatı 

ile değil, bilhassa diriltici ve yaşa
tıcı kuvvetile bu asrın mesihi ta
nıyor ve bu iman ile bekliyoruz. 
Yaşasın büyük Fransa. Yaşasın 

dost Fransızlar. 

Hain Ferit bu alçakça sözle -
,1ni zorla yaşarttığı gözlerinden 
akıttığı damlalarla bitirdi. Sahne 
gerçekten pek ibretli idi. İki taraf 
da duygularının tam zıddına söz 
söylüyor, karşısındakini kandırıp 

yalanlarına inandırmak, aldatıp 
entrikalanna ilet yapmak i!:in 
uğrapyordu. Daha açık bir ifade 
ile karşılıklı iki canbaz bir ipte oy
nuyordu. Saatlerce de oynadılar. 

Yemekten sonra, günün ild ka
ra yüzlü f esatcısı yan salona çe
kilip başbaşa kalmışlaı, uzun, tat
lı bir sohbete dalmışlardı. Ne ko
nuştular?. Onu bize zaman ve ha
diseler gösterecek. Yalnız şu ka
dar söyliyeyim ki, Halit Baltali -
manı saraYJPclan ancak ikindi vak
ti çıkabilnl\ştl. ~&bilmişti diyo
ruz. Çünklt, Dd enııroticı yalnız 
anla§Dllf delJ.l. tam a»wıu Ue u
yuşmuş ve kayn8§1Dl!tılar. Tesa
düfün, hidiselerin karfllqtmp bir 

Yanm bat alna nibeti ıene 
ayni ıstıraptır. Fakat o ıelmed•n 
önce, ıözde onun ıeleceiini haber 
veren bir rahatsızhk peJ'tla o
lar ,imanı sancıdan daha :dJ'ade 
telip dilıürür de sonra yanm bq 
ain•ı ldeta bir iyilik ıibi ıellr ... 

Meseli bir teY okurken yahut 
el iti iflerk•n bir baf dönmesi ve 
midenin üzerinde botluk pbi bir 
duyp. Yahut, onlar da hiç olmak· 
81SU1 sözlerde acaip bir hal: Yazı· 
nuı harfleri yahut el iti iuauın 
sözleri öntlnde oynamaia başlar, 
dan11 ediyorlarmıı pbi. GWniln· 
deki sahanın yan tarafında, ,aka· 
ia dotru esmer, kara slbi bir le
ke etrafında parlak ve liri biliri 
çl..U-, atef saçarlar, çarla felek 
ılbl Kimla.lnde de atepb, yalnız 
ditll bir çark. Buısıntla kale du
varı slbi ditli çlqller ... Buılann
tla da, ortada kara bir leke bulun· 
madan sözlerin önünde bU.bütUn 
parlak ve küçücük bir karpuz tit
rer durar, etleniyornıuı sibi. 

Bu manzara tabii insanı pek 
müteessir eder. Bele ilk zamanlar· 
da insan neye utrachlım bilmez, 
telaşa d.r .. Maman siiselcllr, 
fakat ıüzellik te yerin4e ve idet 
üzere nlmaua imam korkutur. 

Kimisinde de o parlak, çizgili 
nya çiqisis ateş ıibi teJ' hiç bu
luamu da, insan bakbia yerin bir 
kısmını birdenbire ıörmes olur. 
Neye baksa yarısını söremez: Yu
kardaki, yahut saidald veya sol· 
dakl yarısı yobuq slbi. 

Bu da imana ıüpheab telif ve
rir, baş dönmesi ıetirir. Vilcudilıı 
yarısı yukardan aşaitya kadar u
yuşur, ondan sonra titreme, arka-
11ndan çocuklarda olduju pbi ha
vale hareketleri ... Bazısmda dil de 
ayapr KeUmeler birbirine yaplf" 

kaç saat içinde yoldaş ettiği bu fe
sat üstatları, kanaatleri hilifm -
daki duygularına, dü,üncelerine, 
sözlerine birbirini inandırmış va
ziyette ve çok memnunlukla ay -
rılmışlardı. 

Damat Ferit, Kapiten Halidi 
uğurladıktan sonra sevin -

cini saklıyamamıştı artık. Yeni el
biselerini giyinip te şımaran, sevinç 
içinde çırpınan hani şu bildiğimiz 

görgüsüz sokak çocuklarına pek 
benzemişti. Her vakitk! yapma gu
rur ve kurumu kalmamış, haline 

bir smıaşıklık,sıvışıklık gelmişti. 

Büsbütün bayagılaşmıştı. Arsız 

arsız övünmğe başlamıştı. Fakat .... 
Kansı Mediha Sultanın tıpkı bir 

kamçı tesiri yapan sinirli bakışın

dan ürkmüş, hemen kendini top

lamış ve uzanan dilinı kısaltmıştı. 

Biraz sonra Sultanlar Madam 
Elizayı alıp harem dairesine .geç

mişlerdi. İşte o vakit Damat Paşa 
boş. meyden bulan yularsız aygır

lara dönmüştü. Hemen kişniyerek 
şahlanmıştı. Halitten, kazanılan 

'muvaffakiyetten çalımlı bir eda 
ile yine bahse başlamıştı. Çılgınca 
fikirler, saçma sapan mütalealar, 
hele yersiz ve yakışıksız sözler ve 
övünmelerle sade hainliğini değil, 
ahmaklığını, alıklığını da göster
miş, muhataplarını için için kendi
ne güldürmüştü. Nihayet Azar -
yan efendi ile Aristidı paşa da, o 
güne kadar şöyle böyle bir adam 
sandıklan bu hain ve sapık dev
letlinin yanından kaçmak lüzumu
nu hissetmifler, müsaade diliyerek 
çıkıp gitmişlerdi. 

(Devamı nr> 

mq pbi kesik kesik çıkar, hece
ler birbirinden aynhr, tek tek he
celerle imu Çiıa dilinde konuta· 
yorm111 ıibi söyler ... 

Btlttbı bu haller u sürer. Bir 
çeyrek, J'anm saat, bir saat, pek 
nldlr olarak blru daha ıdyade. 
Onlar qybolanca iman rahat e
decelmılf aamrken yanm bq al
nsı nöbeti meydana çıkar ... 

Böyle &özde alAmetlerle baş'1-
yan yanın bq alruı nöbeti, hiç 
alimetsiz baıhyandan daha ziya
dedir. 

Onun birde • Mreket venin pek 
u söriiltlr • ıene sözlere felç r•· 
tiren teldi vardır. Bu da hep uö
betle, vakit vakit ıellr: hkhı bu
lantı ve 90111'881, Arkuuıdan, ıöz· 

lerin birinde felç. Bir ıözilıı kapa
lı dflter. Göz takala doiru kayar, 
pplık ıelir. öteki teklinde bir ~ 
J'in yansını ıörmediil halde, bu 
sefer her teYi Od sörilr; fakat bu
lanık olarak. Göz hem miyop, hem 
de ipermetrop olm111 pbl yakın

dan da, maktan da her 19yi du
manlı ıörilr... Bu felç Dibetl pek 
nadir olmakla beraber, seldlil va
kit daha 11S11DCa llfirw: Cç stin, ba
:nlaruıda daha slya•e ... 
Yanın ba, alnn nöbetinin yeri· 

ne sinir ainlan pldiii de olur. 
Bu sinir a1n1an da sene yalıus 
bir tarafta olur, Alda veya sol· 
da. Yanm bq alnn libi '"5bet 
nöbet, hem de kadınhian o ıtmle
rinl kollayarak arellr ve o siinler 
PPne• ıinlr ainlan da kaybolur. 
Bunlar da ıebellkte ve kadmlıim 
sonbahar mevsiminde artık plmes 
olurlar, aynile yanm baş ainsı gi
bi. Onun için bu türlü sinir ain· 
lan da yanm bq airwna bedel 
ayni hutalıktlr. 

Gurbet 
-------~Hatıraları 

_ Bu, Şama ikinci gelişimdir, 
diye söze başladı, ama bi· 

rincisinde pek toy idim, babam 
sürre katibi olarak alayla Mekke
ye giderken beni de götürüyordu; 
hacılığım oradan geliyor, yirmisı
ne yeni basmıştım, aşağı yukarı 

kırk senelik bir mesele ... 
Insan kendi memleketinden u

zaklaşıp ta böyle başka uklarla 
meskün ayrı isimli yerlere gitti 
mi bilmediği, görmediği acayip va
kalarla karşılaşmak, bir takını 

sergüzeştler geçirmek ıster. Çoğu 
defa, bunları yapamadığı içindir 
ki seyahatinden mübalagacı, hatta 
yalancı olarak doner. Bire bin kat
mak, habbeyi kubbe yapmak, fili 
yılana yutturmak... Işte yolculu
ğun eskiden resimli gazete ve si
nema asrından evvelki şıan bunlar 
idi. 

Fakat benim başımdan, Şamda 
bili esrarına iyice akil erdireme
diğim çok meraklı bir vaka g~ 
mişti.. Derebeylik devrine ait ro
manlan hatırlatan bir gizli ni
kah ... Bilmediğim, bir güzel kadın
la, bir gece, düğünsüz, derneksiz 
evlenmiş, sabaha karşı da aynl
mıştım ... Hem, bir daha, biribirimi
zi görmemek şartile! Bu kadın, 
belki de, kırk sene sonra ikinci de
fa ayak bastığım şu şehirde sağ
dır, çoluk çocuk sahibidir. 

Ben anlatayım, siz, isterseniz 
inanmayınız. 

Bir ikindi li.stü, yarı kır, ya
n şehir, tenhaca bir semtte 

yabancı yabancı dolapyor, "Evve
li Şam, abart Şam!" diye öğduğii
müz memlekette beğenilecek hiç
bir şeye rastgelmiyerek toz, toJr 
rak içinde geze geze akşamı bul
mağa çalışıyordum Bir aralık, et
rafımda çarşafh ve yaşlı bir kadı
nın dönüp dolanması merakımı 

çekti. Kendi kendime: ' Bir şey so· 
racak? Bir yer mi danışacak "der
ken kadıncağız çekine çekine yanı
ma sokuldu: 

- Evlidım, dedi, yabancısınız 
galiba? 

- Bwt, deön, Sürre ile geldim 
bir haftadır buradayım, yana da 
yola çıkacatız. 

- Şamda hiç tanxhtımz, ahba
bınız, akrabanız yok mu? 

Bir tek adam bile tanımadıjımı 
bildirdim. Kadın memnun olmuş
tu: 

- Sizi bu akşam bir misafirliğe 
çağırsak gelir misiniz? 

Demin size yaşımın yirmi oldu
ğunu söylemiştim ya... O zaman
larda yirmi yaşındakilerin, şimdi
kiler gibi ne tah.~, ne spor, belli 
bqlı hiçbir ciddi meşguliyetleri 

yoktu; kaleme devam ederler, bı
yıklannı büyütmeli, ve evlenmeli 
düşünürlerdi. Yafh hanımuı da
veti hem yabancı memlekette ara
dığım sergüzefti, hem de peflnde 
koşup ta bir türlü temin edemedi
ğim bir zevki önüme sermişti. A
ma ihtiyatlı bir gençtim: 

_. Yolcuyum, dedim fazla mas
rafa gelemem. 
Kadın kıpkırmızı kesildi~ 
- O nasıl lif beyim, dedi, siz 

niçin masraf edecek mipiniz? Tan
n misafirimizsiniz. Ezandan ya
ruiı saat sonra, karanlık basınca şu 
ahşap minare altında bekleyiniz; 
ben sizi bulurum. 

Atlı araba devrinde kasaba 
yapılı dar mahallelere, ak

şam üstleri, hava durgunsa koyu 
bir köy kokuau sinerdi. Berber dö
nüşü, bıyıklarım pomadalanmlJ, 
yanaklanm bol pudralı, elde bas· 
ton, ahpp minare gölgesine dikil
diğim zaman etrafa inen karanlık
ta bu kokuyu duyuyordum, yq sa
man ve flfla kokusu ... 
Kadın geç ıeldl " beni, gece.. 

Yt: kanftıtnn için zor fark ettL 
- Aman beyim, dedi, gürültil

süz yürüyelim. 
Şamın bu iç mahalleleri ve yı

lankavi sokakları o kadar biribir
lerine benzer, öyle aym:ledilmer 
şeylerdir ki.. Her kapı. her cum
ba, her yalak, her binek taşı; bü
tün Ç8fllleler, melcl.tler, türbeler 
diğerlerinin eşidir. Bana insanlar 
gorerek değil, koku alarak evleri
ni bulurlar zehabım verir. Akşam
lan koyun sürüsü kaye dönünce 
nasıl yeni kuzul8r, ptırm1.dan a-

HÜLLE 

nalarını seçip memelerine yaplfll'
larsa bu mahalle msanları da kapı
lannın halkalarına oyle, bizim a
~· erdiremediğimiz bır hassa ile 
,aşırmadan el atarlar. 

Gittik, gittik. Çıkmaz zannetti 
ğim sokaklar, daima bir ba§lta so
kağa varıyor, orası da bana çık
maz gorünüyor, ama yine bir dar dö 
nemeçten geçit vererek bir bafka
sına geçiyordu. 

Nihayet btr yerde durduk, kilit 
içinde donen bir anahtar sesi .. Her 
Şam evi gıbi, kapıdakiler içerisi
ni görmesinler diye bir tahta böl· 
me; ağaçlıklı bir iç bahçe ve bu av
luya açılan bir sıra kapılar, sıran 
sıran pencereler ... 
Şimdi odalardan birindeyiz; lim

ba yakıldı: Sedefli Arabesk mobil
yalarla döşenmiş bir "Kia" dayım. 
Mermer arklardan döne lavrıla, i· 
rili, ufaklı yalaklardan geçe atlı
ya, odanllı ortasında, durmamaca
sına sular akıp gidiyor. Taze traş 
yanığı ile ve heyecanla alevlenmiş 
yüzüme serinlik ıslak bir tülbent 
gibi bot ve yumuşak yapışıyor. Hiç 
8el yok. Acaba ne olacak? Çocuk
luğumda hiklyelerfni dinlec:lilim 
Binbirdirek batakhaneleri cinsin -
den bir yere mi düştüm? Hani Sul
tan Mahmut bunlan basmış ve 
mahzenlerinden yüzlerce delikan
lının ölüsünü çıkarmıştı. 

Derken yan tarafta hafif ses
ler, mınltılar oldu, SON'& 

kapı aralandı, bir kadın göründü, 
ayağa kalktım. Bapna lıkı sıkıya 
bir namaz bezi dolaniiftı, liiiÇti; 
gilaeldl. a&•h tdl, Bir rataeJdl
lf bnapeye oturdu, ~&dl
ne eterek' ~ilkle: 

- Safa geldlnlzr dedL 
Gölıril kalkıp kalkıp iniyordu, 

ellerile mendilini bQJdlyordu. Bir 
ayalı yerde halıyı dövüyordu; he
lecandan bitiyordu. Karşılıklı otu
ruyorduk. Odanın ortasındaki su
lar, ambardan boşanıp kileye akan 
buğday gibi hışıldıyordu, bir tür
lü konuşamıyoruz. Neden 10nra 
ben kekeledim: 

- Rahatsız ettim. .. Bmredene
nlz artık gideyim. 

Kendimi betendiremedilime hiik 
mettilim için böyle ~ X... 
dm al al oldu: 

- Estalfurullah, biz sizi rahat
sız ettik. Ricam fU idi, .ciyleml.Je 
cesaret edemiyorum. .. 

Yine durdu, fakat birden ııtııf· 
4lni zorlıyarak eledi Jd: 

- Benl bir gece için nikAh eder 
misiniz? 

Gözlerim dört açıldı, ne evetı 
ne hayır manasına gelen bir pyler 
mırıldanıyordum; o devam etti: 

- Burası bir gecelik eviniz o
lacak... NikAhı fel"l f81'1fe uygun 
olarak ''llnefsihi blnefsthi" akde
decelfz. Ne imama, ne phide lü
zum var. 

- Olabilir mi, diye sordum, sa-
hih sayılabilir mi? 

- Olur, fetvasını aldım. 
- Sonrası? 

- Bent tatlik edip glderıdniz. 
'l'abh ldUunuza mukabil bir ber
güzar takdim edecejim. 

Yine IUltuk, fakat JWJakla
rım flddetle uiuldadıtı i

çin "Kia" ortasındaki ını1arın ._ 
sini artık duymuyordum. 

- Buyük bir :nsaniyet etmif o
lacaksınız. Rec:ld.!deneniz ölümdm 
başka çare kalmıyacat! 

Benim yerimde ve yapmda lfz 
olsanız bu gözleri dolu dolu. yüsii 
kıpkırmızı, göllü kabanp inen, 
dertli veya deli. genç kadını o bal· 
de bll'akır, gider mlydinU? 

- Nasıl lstenentz. 
Dedim. Kadın yerinden flrladı. 

içeriye aeslendi: 
- Dadı! Dadı! MJ•ftr BeJ ka

bul etti. 
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Hikiyemin teferrüatı uzuudur 
' çoktur, treni kaçtrmamamz için 

kısa keseceğim: Karp k&rflya geç
tik, isimlerimlzl l(Syleştik. Sor • 
dum: 

- Allahın emri, peygamberin 
kavllle kendini bana tezvice razı 
mısın? 

- Evet, razıyım. 
- Ben de seni aldım, zevceUAe 

nbul ettim. 
Merasim böyle bitince nikihlım, 

başındaki örtüyü. Utanarak, usul
ca kaldırdı; zira artık hel'1ımdı. 

Aradan, bekmız, kırk sene geçti. 
il halde ben bu nikilun hükmüne 
inanmaktayım ve onun içindir kl 

bir gecelik epmden hakiki r.ewem 1-
mit giblı biraz sıkılarak, ve mah
remiyetine girmlyerek bahsediyo
rum. 

Dachıına ait olan bu evde ba§
bqa yemek yedik. On türlü ye. 
melin bir tepsi üzerine hep birden 
dizildiği Şam usulü sofra .. Taze e
zilmiı karadut terbeti içtik, ora
dan hatırlıyorum ki mevsim yaz 
bqlangıcIYdL V akaya dair hiç ko
nUfUlmuyordu, havai liflar ... 

Daha sonra beni mükemmel bir 
yer döteli Mrilmlt yatak oduına 
aldılar; ilçer kollu ve fanuslu pm
danlann aydmlattıjı bir temiz o. 
da ... Atlas bohça içinde keten en
tari, kuşak, takke vardı; öniime ter
liltler çevrilmi§ti; Kenarda lelen, 
ibrik, havlu duruyordu; eksik yok
tu. 

Ben ne yapacap bllemfye
ntk 8yKl.a ~W\l..u&&o 

•• ı ım .bpah bir ,_ıtk elblle 
.O., ~ arblına toplan!Nf, u
tana lllDla yanıma p1dL Belecaa
dan fklmlz de Utriyorcluk. 

- Çok tefekkür ederim, dedi, 
ıimdi de 11itfunuzu tam•mlaJUU&. 

- Ne ıibl efendim? 
- Beni tatlik odlnlz. 
-Hemen mt? 
Akl•rnclan bir saniyede neler, ne 

tereddütler, ne fikirler, ne acayip 
dÜfÜDCeler ıeçtl. .. Fakat, IODunda. 
kad1DJn muum JÜZÜDlt bakınca 
derin bir rikkatle .,.,. latediiini de 
yaptım. 

Slnlrlerim o derece l"flllÜftl 
ki, Jildmil avuçlan:mla kapatarak 
J&talm bnanDa oturmuftWD. Ka
dm da, pliba diz çöktü, elleriml 
yabhıdı, oaJan mlnnettarbkla öp
tü. 

Biraz IODl'a, dadmnın uatt11ı 
bat artOsi1 ile tekrar aaçlanm aar
!Dlf, •lır atır odadan çıkıyordu. zı. 
ra artık "nl mahremim'' olmuft1ı! 
Yatatıa d8ne döne kim bilir kaç 

saat geçmifti, dalar stbı olurken 
dürterek uyandırdılar. Dadı 

- BeJcilim, diyordu. ortalık .,.. 
,tınl•nJNdan çıksanız lJl olur. 

çıktım. 

Dllba alaca karanhktı, dar, lld 
bülrü blribirlerlne benzlJm JOl· 
larclan Meıce meJdanmı D-1 ba
lacalum bllemlJordam. ~ 
yürüyordum. Nihayet bir il* p 
düm, yak1app battun. Btr Jmndun 
ıamlrcill, paete taptmdan siper 
geçlrdili bir petrol llmbul bapn
da dalpı çabfıJordu. Sualime, yil
zilme bile baJrmadH Arap flve.ile 

- Topi! Topiı 
DiJe ce9aP nrdi; dolnt yilrfl

dilm; JIDe •pbm, yine döndüm, 
nthqet cadd.,-1 bulclum. Oyle 1o

kaklar ki ... Bir daha, gilpe gilııdilz 
arasam da Jine çıkt1tım evi bula-
maalım 

B apmdan geçen vakantn esa-
llDda anlqılmıyacak bir 

cihet yok: Sevdlll kocannm na
alla taltkı se1'le ile bof8dıla btr 
kadın, din ahklmı icabınca. nlkl
hı yenilemek için bir hOlle yap
mıftı; sırrını tehir içinde du~ 
m•muı için bir yabancı l8ÇIDlftl, 

(1Atfft ..,,.,. cnlrltdr) 
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sonra kongrede ekseriyet kazanma
ğa başladı. Bugünlerde kanun halin-
de çıkması ihtimali çoktur. • 

• I 

B itaraflık kanunu kaldırıldıktan 
sonra Roosevelt'in fikri de-

mokrasilere Amerikanın maddi ve 
manevi hiitiin knvvetlerile y11rdrm 

etmektir. O vakit Ameıika demokra
silere donanmasile, tayyaresile, p.ı
rasile yardım edebilecektir. T<ıtali
ter devletler abluka altında bulu
nurken demokrasilerin Amerika gibi 
zengin bir yardım kaynağına sahip 
olmaları başlı başına bir kuvvettir. 

Roosevelt'in dün yardım vaadini 
tekrar etmesi totaliter devletlere 
karşı cephe alan demokrasiler için 
büyük bir manevi yardımdır. 

Ankaradaki Maç 
Ankara, 15 (A.A.) - Ankarada bu 

gün yapılan Beşiktaş - Demirspor 
maçı 2 - 1 Demirsporwı galibiyetile 
neticelenmiştir. 

Manisada Maarif 

Hareketleri ilerliyor 
Manisa (TAN) - Vilayetimiz, ilk 

mekteplerde yeni usullerle tedrisat 
takip edip başarmak hususunda çok 
ilerlemiştir. İki senedenberi bu fe
yizli hareket göze çarpmaktadır. 
Muallimler derslerden sonra her 
gün maarif müdürü Rauf İnanın ri
yaseti altında toplanarak geç vakte 
kadar müzakerelere devam etmek
te, bilgi ve maharetlerini arttırmak
tadırlar. Ayda bir, bütün muallimle
rin iştirakiyle yapılmakta olan ya
kın yurt tetkik ve gezilerinden de 
çok istifade edilmektedir. Bir taraf
tan da şehir ve köylerde bir çok ye. 
ni mektepler yapılmıştır ve ya
pılmaktadır. 

bu yabancının yolcu olmasını ter
cih etmişti; sonra musalJat olma -
ması için de bu adhlllı bulunması 
güç olan bir semtte, geceleyin, da
dısının evine getirtmişti. 

Çocuklar! Vaktiniz geldi, benim 
saatim ona çeyrek var. Ha, işte r;, 

bir gecelik nikahlımın hediyesi bu
dur, şu altı.n ~aat C'rÖ""Ü!n ·bi sak
larrmı mubarek bir saniye şaş
maz! 

Biz trene yetişmek üzere oto
mobile atladrğımız zaman arkadaş
lardan biri dedi ki: 

- İhtiyar iyi masalcı imiş, öyle 
güzel uydurdu ki, inanacağımız gel
di. 

TAN 16 - ·1 - 939 -
Roosevelt, Bir Sulh ltalyan Askerlerinin 

ispanyadan Çekilmesi 

Yine Geri Bıraklf dı 

Beşinci Devlet: Tür ki ye 
_Mesaiı Gönderdi (Bas: 1 incide) 

kudret re salahiyetini haiz derletleri arasında ve Londra, Pa
ris. Bertin, Roma ile beraber beşinci devletiz. Em11iyetimiz re 
saliiluyetinıiz, o kCldaJ' esaslıdır ki, icap ettiği zaman başkaları· 
na da lieliimet teminatı vermekte, insaniyEt ve umumi. sulh ide
ali namma bir an tereddüt etmeyiz. 

ğini anlatmış, ve umumi sulhün hu 
karşılıklı teminat ile kurtulacağını 

izah ederek Amerikanın Avrupa 
meselelerine takılı olmaması yüzün
den bu tavassutu yaptığını, alacağı 

cevabı diğer milletlere bildireceğini, 
buna mukabil diğer milletlerden a
lacağı cevabı ve mukabil teminatı 

da Almanya He İtalyaya sunacağını 
söy !emiştir. 

Nasll Karşllandı ? 

Mister Roosevelt'in bu mesajı ala
kadar milletlerle istişare etmeden 
verdiği anlaşılıyor. 

Mesajın verilmesinden sonra Her 
Hitler, mesaj hakkında Von Ribben
trop ile görtışmek üzere Berchtesga
denden Münich'e gelmiştir. 

Von Ribbentron ile Kont Cian::ı

nun, bugün bu mevzu üzerinde u
zun bir telefon muhaveresi yaptık
lan haber verilmektedir. 

Bütün demokrasiler, Mister R0o
sevelt'in teşebbüsünü memnuniyet
le karşılamışlardır 

Bugün de bu mülakatlar tekerrü,. 
etmiş, Amerikanın V ürşova sefiri 
de Miralay Beck ile görüşmüştür. 

Mister Chamberlain ile Halifaxın 
tasvibi ile neşrolunan beyanata gö
re, İngiltere, Mister Roosevelt'in be
yatım tarnamile tasvip etmekte 
ve bu eşebbüsü bir ilham eseri say
maktadır. Bu beyanata göre, bir fe
lakete karşı gelmek için başka ~are 
yoktur. 

Fransa hükumeti, Mister Roose
veltin mesajını şartsız kabul ve tas
vip etmiş ve Fransanın beynelmilel 
sulhe saygı ve milletlerin istiklalini 
tanımak esasına raiyet ettiğini anla
tan bir notayı Amerikaya göndermiş 
tir. 
Amerikanın Londra sefiri Ingiltere 

kralının Vindsorda .nisafiridir ve se
fir krala mesajı anlatmıştır. Amele 
lideri Mister Atlee, dün kralın misa
firi idi, yarın, Mister Chamberlain 
kralın misafiri olacaktır. 

Rooseyeltin mesajı Parisin .>iyasi 
mahafilinde dehşetli bir heyecan u
yandırmıştır. 

Mahafil, mezkur mesajı sulhün en 
kuvvetli garantisi olarak tel8kki ey
lemektedir. İngiliz ve Fransız beya
natlarını hemesn takip eden bu me
saj, emniyet işine muazzam bir ma
nevi müzaheret teşkil eder. 

Rooseveltin bütün Amerikayı fi
len taahhüt altına koyan bu hare
ketinin fevkalade ehemmiyeti teba
rüz ettirilmektedir. 

Roosevelt'in mesajı hakkında Al
man mahafilinde deniliyor ki: 

Almanya Atıantiğin öte tarafın-

Londra matbuatı ise nutuk doh-
yısile Amerikanın klasik infirat um
desinden geniş mikya~ta ayrıldığını 
ittifakla kaydeylemektedir. 

Times gazetesi, sulh tarafdan olan 
bütün dünya milletfori tarafından 

ittihaz edilen kararın Amerika Rei-
sicümhurunun d ikkate şayan nut!:i

(Bası 1 incide) 

Pariste cuabiyet 
Zafer alayının mütemadiyen tehi

ri Pariste asabiyet uyandırmaktadır. 
Le Jour gazetesinde Pietri, Ispan-

yada Italyan--Alman propagandası- T ürki!lenin m«Li, iktısadi., siyasi. ı·e ~ulhü koruyucu miies-
na dikkati çekiyor ve orada iki "rek- se.~clerindell bir saniye fÜphe etmek bir manevi düşman· 
lam tablosu" mevcut olduğunu bil- J • h 

lı k rle{Ji/ge, en azr altmaklıktır. ste11ilen tecrübelere, bıl assa diriyor: Tanca ve Cebelitarık. 
Muharrir Madritte yapıfacak olan mali bakımd«n sahuemiz açıktır. Milli ba.llkalarımız ve memle-

zafer resmi geçidinin mütemadiyen ketimizde cizami <'llll1iyetle çalışatı yabancı mali müesseseler 
uzağa atılması sebebini soruyor ve i- kaya sala.belindedir. 
lave ediyor: Biz, bu kudret l'e mevkii üç şeyde bulduk: Birincisi, Atatürk 

Alman filosunun Ispanyada araya- bize her r.ephesinde sağlam bir devlet bıraktı. I kincisi bu mu
cağı şey, diplomatik bir karardır. Al- kaddt'S t'manet, azami bir liyakat, fazilet ve besaletle Milli ·'ie· 
man filosu bir korkutma manevrası, fin Ba~ka11lrğında idare olunmaktadır. Üçüncüsü de, millet, 
bir Alman prestiji seferi yapmak is- dü11kii kadar hatta claha fazla yekparedir, imanlıdır ve şefi11e 
tiyor- bağlıdır. 

Le Journal ~azetesinde Saint - Bankadaki üç buruk kurWJll üzerinde endişeye düşen gafil 
Brice yazıyor: . ı:e tıayret.-siz kim olursa olsun, şunu ihtar edebiliriz ki, Avrupa 

Alman filosunun seyahatindeki e- :mlhü ve emniyeti beşinci kudretli söz sahibi olan Türkiyeye 
sas hedef, Italyanları Chamberlain emniyet ediİirkeu, senin bir kaç kuruşun değil, bir çok milyon
tarafına kendilerine resmen kiyasete ların lıaııı!i haydi emniyettedir. Kudretli ve sesi duyulan Türk 
davet ederek yapılan müracaatı din- milleti11e, saman altından yürütülmesi ihtimali olan sulara 
lememeğe teşvik değil midir? kaı·9ı uyanık davı·anmasını tavsiye ederiz. 

Figaro gazetesinde Romicr diyor 

ki: 

Almanlar ve !'4· lyar br halen· Is
panyaya büyük bir ehemiyet atfet
mektedirler. Bunun da bir çok sebep
leri vardır. Iki otarşinin İspanyanın 
imarı için icap edecek olan malzeme 
ve ihtısasın inhisarını vaktinde al
mak arzusu bu sebepler arasındadır. 
Uyanık bulunmak vazifesi hiç '.Jir 
zaman bu kadar kati olmamıştır. Fa
kat Fransa ve lngiltere için sernmet 
endişeler yayılmasında değil, gerc;c!< 
kuvvetlerin arttırılmasında ve arala
rındaki ahenk ve seyyaliyettedir. 

1''ransanın Burgos sefiri M . rc~al 
Petain vazifesinin başına dönmüştür. 

Santiago, ıŞili>. 15 (A.A.) - Is

panyanın sulhe kavuşmasını tesit i

çin nasyonalist Ispanyol kolonisi ta
rafmdan tertip edilen bir nümayiş 

E'Snasında bir kargaşalık c;ıkmrş, ne

ticede bir kişi ölmüş, ve birk:.ıc kişi 

Mühim Temaslar Oluyor 
(Başı Birincide) 1 yanatları hnkkır;ıda tefsiratta bulu· 

şı hareket etmesi esası kararlaştırıl- nan gazeteler, İtalyan hükumetinin 
mak üzeredir. Alakadar memleket- çok vazih ve kati teminata bu beya· 
ler, Rusyanın hava kuvvetlerinden natın ayni kati ve resmi ifade ile 
görecekleri yardımı kabul etmekte ilave edildiğini yazryor ve diyorlar 
ve bunda hiç bir mahzur görmemek- ki: 

tedirler. "Elen miJieti bu suretle hakkının 
Bütün müzakereler, Fransa, Tür- ve büyük milli gayretinin teslim e· 

kiye, Lehistan ve diğer alakadar dev dildiğini görmektedir. 4 Ağustos 
!etlere her lahza bildiriliyor. Lon- 1936 tarihindenberi daha büyük bir 
dra ile Ankarada Türkiye ile temas şevk ve heyecan, daha büyük bir 
muhafaza edilmekte ve Türkiye ile gayret ve daha büyük bir iman ile 
mühim konuşmalar yapılmaktadır. sarfcdilmekte olan bu gayret Yuna· 
Fransız gazetelerinden Petit Pari- nistanın, diğer dost Balkan devlet· 
siene göre, Baltıktan Küçük Asyaya !eriyle birlikte barış hizmetine tah· 
kadar uzanan zincir Türkiyenin ilti- sis ettikleri milli ve yapıcı kuvvet· 
hakıyle tamamlanmak üzeredir ve lerinin ihyasını istihdaf etmektedir· 
Rusyanın muazzam insan ve ham Elen milleti bu beyanatı kati surette 
madde deposu da sisteme girmekte tatmin edilmiş bir hissiyatla kar;;;ı· 
gecikmiyecektir. Iamaktf~ ;gayretlerY;w artan 

Kalineakonun beyanatı bir imanla devam edecektir. 

Romanya Başvekili Armand Kali- iki tarallı paktlar 
varalanmı~tır. le iyice takviye edildigini yaz.makta- J -

dır. Polis bir çok kişileri tevkif etmiş-
nesko, İngiltere ve Fransa tarafın- Pariste salahiyettar bir menbada!1 Manchester Guardian gazetesi. 

Avrupanın sulhperver .ımvvetl~ı-inin 
Amerikadan kıymetli hir teşvik gör
düklerini kaydetmektedir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
"Dünyanın en sulhperver bir mil

letinin tepeden tırnağı !<adar silahlı 
bir kıtada sözünü yürütmesı zama
nımızın garip hallerinden biri değıl 
midir?" 

Daily Herald şöyle yazıyor· 
"Avruparun sulhperver mi 1letle 

rinin büyük Amerikan demikrasisi
ııin yardnnından istif'.ıde edec~kleri 

gittikçe büyüyen bı: saıahatle ~nla
şılmaktadır." 

Fransız Matbuatı 

Epoque gazetesi, harp zamanında 
Amerikanın silah ve ham madde 
şeklinde müzaheret etmesini istiyor 
ve: 

"Bu hususta karar verilmesi ~çin 
kaybedilecek vakit yoktur." 

Diyor. 
Humanite gazetesinden: 
"Rooseveltin gösterdiği teşvik ve 

teşci Fransa ve İngiltereyi daha ka
ti surette ileriye sevketmelidir.'' 

Petit Journal gazetesi diyor ki: 
"Bize barış ve harp zamanında 

tayyare sat.mak kafi değildir. Ameri
ka çok daha iyi şeyler yapmalı ve 
bunu şimdiden dünyaya bildirmeli
dir." 

Oeuvre gazetesi, Amerik
1
ada Roo

sevelt'in ihtiyatlı ve yorulmaz icra
atı sayesinde, demokrat bir memle
ketin her hangi bir kararı için elzem 
olan efkarı umumiyenin tebellürünü 
müşahede ve tesbit etmekle beraber: 
"Bu hareketin meml~ket zimamdar.
Iarına sansasyonel beyanatta bu!un
msık imkanını verecek derecede iler
lemediğini teessürle kaydedebıli
riz." diyor. 

Amerika Gazeteleri 

Amerika gazetelerintt göre .Roose
velt'in nutku, yeni bir Amerilu.n 
ittihadı umdesini ortaya atmaktadır. 

Ecnebi ve bilhassa Alman umde
lerinin cenubi Amerikaya sokulma
sı Reisicümhurun nutkuna istinat ~ 
den New-York Times gazetesine şu 
tefsirleri telkin etmektedir: • 

"Bu istilAya karşx verilecek mus-

tir. 

* Nevs Chronicle gayet iyi bir mem-

badan alarak verdiği bir haberde 

son günler içinde ispanyaya yeniden 

4000 Italyan askerinin geldiğini bil

dirmektedir. 

Av Derileri Satışları 
Amerikaya gönderilen av derileri 

arasında bir miktar dağ kedisi postu 
da bulunmaktadır. Amerikalılar bu 
derilere talip olduğundan yeni gön
derilen partilere bir miktar dağ ke
disi postu da ilave edilmıştir. Tav
şan, sansar ve zerdovadan başka di
ğer muhtelif av derilerine fazla ih
tiyaç gösterilmediğinden ihracat hu 
sene geçen seneye nazaran daha a-z 
olmuştur. Yalnız tavşan derileri is
teklidir. Holanda tarikile ve Triparti 
Enter Şanjabl takas tarzile Anadolu 
malı tavşanlar satılmaktadır. En son 
elli bın tavşan derisı sevkedilmiştir. 
Orta Anadolu malhrı tav~anlar 16 -
18.5 ve Ege Trakya tav.;anları ise 
13 - 16 kuruş arasında satılmıştır. 

lihane bir cevap vardır. Bu cevabı 
ise Reisicümhurun bahsettiği "iktı

sadi müzaheret" i temin etmekten 
ibarettir. Bu cümle şayet bir siyaset 
ifade ediyorsa, cenubi Aemrika m!l
letlerinin Birleşik Devletlerden kr~
di istihsal edebilmelerine yardım et
mek için elimizden geleni yapma:ı
yız. Cenubi Amerikaya karşı hüsnıi 
niyetimiz. onun hürriyetini kor!.1-
mak için gösterdiğimiz azim yalnız 
heyecruılı bir lisanla cieğil. ekmek 
ve tereyağından bahseden bir lisan
la ifade edilmelidir." 

dan Romanyaya verilen garanti hak bildirildiğine göre Fransa ve İngil· 
kında matbuata aşağıdaki beyanat- tere tarafından Şarki Avrupa dev· 
ta bulunmuştur: !etlerine v~rilen şimdiki garantile! 

"Romanya, İngiliz Başvekilinin ve muvakkat bir müddet için muteber· 
İngilterenln icabında memleketi- dir. Bu müddet zarfında bir takını 
mize bütün kuvvetiyle müzahe- iki taraflı paktlarla daha geniş bir 
ret edeceği hakkındaki beyanatı- mütekabil emniyet sistemi vücude 
nı büyük bir memnuniyetle kar- getirilecektir. 

şılamıştır. Keza dostluğunu ispa- Londrada çıkan Daily Express ga· 
ta daima amade olan Fransanın 

da bu suretle beyanatta bulundu
ğu ayni memnuniyetle haber alın
mıştır. Müsmir terakkimizin ve 
bütün devletlerle iyi münasebetle
rimizin tabi bulunduğu barışı tak
viyeye matuf her türlü hareketi 
alaka ve sempati ile takip ediyo-
ruz. 

Romanyanın politikası malitmdur: 
Hiikômetımiz kendilerine biribir
lerini tamamlayıcı menfaatlerle 
bağlı bulunduğumuz memleket
lerle sıkı ekonomik münasebetleri 
inkişaf ettirmeğe çahşmak sureti
le iyi anlaşma arzusunu göster
miştir. Keza hükumetimiz, Ro
manya milletinin istiklalinin ve 
hudutlarının müdafaasına daima 
hazır bulunduğunu göstermiştir. 

Fransa ve İngilterenin muslihane 
gayretlerimize müzaheret edecek
lerine dair kendiliğinden ve bizi 
mütehassis eden dostane ifadeler
le vaki beyanatları umumi banşın 
takviyesi eserine kıymetli bir hiz
mettir. Bu kabil tezahürler, hangi 
taraftan gelirse gelsin. bütün mil
letlerin pek ziyade ihtiya<'ı olan 
itimat ve iyi anlaşma ha,·asını te
min eylemektedir ... 

,,.. 
Diikreşten resmen bildirildiğine 

göre, 13 Nisanda Macaristan Harici
ye Nazırı Kont Casky'nin hariciye 
encümeninde beyanatta bulunarak 
Macaristanı.rı Romen hudutlarına ri-

zetesinin diplomatik muharririnin 

bildirdiğine göre Romanya Kralı Ca 

rol'ün biraderi Prens Nicolas "gizli 

bir vazife., ile Londrada bulunmak

tadır. Prens. geçen Çarşamba gü~ü. 
Londraya gelmiştir. 

Polonya Sefiri Berlinde 
Berlin, 15 (A.A.) - Varşovaya git 

miş olan Polonya sefiri Lipski, Ber"' 
line avdet etmiştir. Mumaileyh he
nüz resmi Alman ricali ile temas et 
memiştir. Von Ribbentrop, Münihte, 
Hitler, Berchtesgaden'de bulunmak· 
tadırlar. 

Polonya ile hali hazırda müzake" 
reler cereyan etmiyeccği salahiyet
tar mahfillerde söylenmektedir. 

Ecnebi müşahitler Şarki Silezya·
da Almanya aleyhindeki tahrikata 
dair Alman is~ihbarat bürosu tara
fından verilen haberleri alaka ile 
takip etmektedirler. Alman istihba· 
rat bürosu, bu tahrikattan Polonya 
makamlarını mesul tutmaktadır. 

Diğer cihetten Almanyadaki Po 
lonya ekalliyeti Polonya hududu ci· 
varında Alman topraklarında Al 
manların bu ekalliyete karşı taşkın· 
1ıklarda bulunduklarını iddia etme~ 
tedir. 

,,.. 

ayet edeceğini söylemesi ve bu be
devletlerine hitap ettığ ıni yazmakta- yanatı Macaristarun Bükreş elçisi ta 

New-York Herald Tribune gazete
si, Amerika milletlerinin iktısadi :s

tiklallerinin korunacağına dair oldu

tunu ve doğrudan doğruya mihver -

New york, 15 IA.A.) - Deniz sİ ""' 
gortaları Baltık. Akdeniz ve Kara~ 
deniz limanlarına gönderilen vey 
bu limanlardan gelen eşyanın harp 
tehlikelerine karşı sigorta bedelleri· 
nin yeniden arttınldığını bıldırmek· 
tedirler. dır. rafından Romanyaya bildirilmesi ü-

' e zerine Romanya hükumeti silah al-

v · gt 15 (AA ) H · tına alınmış olan ilk sınıfları terhis aşın on, . . - arıciye 

Encümeni Reisi Sol Bloom. bütçe en- etmiye karar vermiştir. 
cümeninin salı veya çarşamba gün'.i Yunan gazeteleri memnun 
bitaraflık kanununun tadili hakkı:ı.- Atina Ajansı şu malCımatı veri-
da yapılacak teklifleri dinliyeceğini yor: 

Amsterdam, 15 <A.A.) - Neşre<li 
len bir kararnamede bildirildiğin e 
göre ilk hizmet müddetlerini ikmııl 
eden kıtalar terhis edilmiyerek si· 
Iah altında bırakılacaktır. 

beyan etmiştir. C'hamberlain ve Dnladier'nin be- yı nm'yD H-lnv- z z:ı; 
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iNHiSARLAR U. MÜDÜRLOGO ILANLARI 1 = Evlalz• Hl'• ile vakit CJetlrm.._ 
5 

------------------------------• ! lvlna biti• dlnya •aberlerlnl almak lıtersenız 1 1 
Cinsi 

Bulaşrk yıkama ma
kinası 

Miktan 

1 Adet 

Muhammen B. 
Lira kurut 

1200. -

% 7,5 te., 
Lira kurut 

90.-
Şekil 
Açık 

.lkalltme 
Saati 
14 1 SABA 1 

1 ! Su tesisatı malzemesi 21 Kalem 4775.- 358.12 • 14,30 
Pirinçı ı Etiket 31.770 Adet 672.- 42.90 • 15,30 Radyolarını Terc:ih Ediniz. ~ 

1 Satıı yeri: Beyoğlu lstılclôl Caddesi No. 34 i 
1 - Değiştirilen şartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka dairesinde <1) adet bulapk yıkama makinasile 1 

yukarda cins ve miktan yazılı (2) kalem malzeme hizalarında göstetilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan ve eksiltme saatleri hizalannda gtieterllmiftir. 
m- Ekailtme 18/4/939 sah günü Kabataşta levazım ve mübayaat tubesindeki alım komjsyonunda ya

pılacaktır. 

i ARŞIMIDIS MÜESSESESi T. A. Ş. • ~ 
ıııı•ıııı•mı•mı•ıııı•ıııı•ıııı•mı•ıııı•ıııı••mı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ml 

iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınablleceli glbi etiket nümunelerl de görülebi
lir. 

T. C. ZiRAAT BANKASI V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde kanuni vesaik ile birlikte mezkur konilsyona 
gelmeleri llAn olunur. (2186) 

Kurulut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve ajana adedi: 262 
• J - Şartnamesi mucibinceır(60) adet alttan sürme. araba kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli (6000) lira, muvakkat teminatı (450) liradır. 
m - Eksiltme 20/ IV /939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 

15 de Kabatqta Levazım ve mubayaat §Ubesindekl alım komisyonun
da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye l§tirak edecekler münakasa gününden bir hafta ev
veline kadar fia• teklifleri tetkik edilmek üzere inhisarlar Umum 
müdürlüiil tütün fabrikalar f\lbesine verilmesi ve tekliflerinln kabu
lünü mut.umman vesika almalın lazımdır. 

V1 - Kanun! vwikle mühürlü teklif mektubunu % 7.5 güvenme 
paruı makbuz veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ulrl
lar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen komisyon 
bqkanlıjıııa makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır, (1419) 

• 1 - Şartname ve nümunesi mucibince idare ihtiyacı için 20x25 
ebadında olmak üzere (20) milyon mantar kapalı zarf usuliyle eksiltme
~konacaktır. 

11 - Eksiltme 26.4.939 çarşamba günü saat 14 de Kabataşta leva
zım subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

UI - Muhammen bedeli 74.000 lira muvakkat teminatı (S550) lira
dır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir Ankara 
baş müderlüklerinden (370) kuruş bedel mu.kabilinde alınabileceği gibi 
nümuneler de görülebilir. 

V ı:r- lsteklilerJn kanuni vesaikle yüzde 7 ,5 güvenme parası veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek zarflar ihale günü eksiltme sa. 
atlnden bir saat evveline kadar mazk1lr komisyon ba§kanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lizımdır. (2135) 

f;;-----, 
23 Nisan 

Çocuk Hafta11 
llkmektep talebesinin bil

gisini kuvvetlendirecek ve 
zihnini açacak en güzel ve 
en aeYimli çocuk romanları: 
Tarihi Çocuk Romanları 
Yazan: l.Jıender F. Satelli 

1 - Tanrının otlu. 2 - Ça
nakkalede küçük Ahmedln kah
ramanlığı, 3 - Karalrurumdan 
Tunaya Türk Akını, 4 - Avcı 

Mehmet, 5 - Tarihin çocukları, 
6 - Temuçin ve oğullaru 7 -
Kutuplarda bir Türk kızı, 8-Ku 
bllly hanın akınJan, 9 - Sokak 
çocukları. 10 - Çocuklara kü
çük hlklyeler, 11 - Çocuk şi
irleri, 12 - Kız çocuklarına ev 
itleri. 

Beher ldtabm ffatı 30 kuruştur 

Kanaat Kitabevi 

İstanbul İkinci tf1'a Memurluğun. ! 
dan: Müflia Avuncluklarm İzmirdeld 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Bulgurce Çiftlljinin satıp hakkın- Ziraat Bankasmcla kambarab ve lhltann tasarruf hesaplanncla en 
da İdarece verilecek izahatı dinle- u 10 lirası bulunanlara senede ol defa çeldleeek kur'a ile qatıdaki 

' 

• mek ve icap eden kararlan vermek plina riire ikramiye datıtılacaktır. 

Si 1 Zafl ti YI Y 1 
... A.. I üzere alacaklılar toplanmıya davet 6 Adet ı.ooo Liralık c,ooo Lira 

n r ye , cut orcıun ugu, grlları ve Sızlları edildiği halde müzakereye kül ala-
caklı gelınemi§tir. Satışın aldığı va- 6 ,. SOG " 2,800 " 
ziyet ehemmiyetli olmasına göre C " 250 • 1,000 " 
idare bir defa daha alacakhlaruı ça- 40 • 100 • 4.800 " 
jınlarak 10n teklif ve .. tıf işinin ıoo • so • ı.ooo " 
kendilerine anlatılması için toplan- iZi • 41 • C.UO • 

KolonJUI firibi1onu ile ıeçer. 1 mayı 24/ 4/939 puartes1 aut 14 de l&O " ZI • 1.Ztt ~ 
Kara Cam. Vücuttaki Faaliyeti arttırır, Kanan devranını tenbih talik etmi§tir. Alacakhlann 0 gün DiKKAT: R .. pJarmdaJd paralar bfr. W ~ IO ....... .._,, 
eder, Cilerlere kuvvet verir. toplanmıya gelmeleri akil tUdirde lilpntyenlere ikramiye çıktılı talultrcle ._ 20 faslufyle wnlweltdr 

Eczane Ecza d--u. Parfümeri ma•azalarm~-- ._._yl 1- Kanlar -••• 4 defa, ı -.16L 1 BlrlMIUaam. 1 Mart n 1 Bad· 
' -..- "" uau mı.c_n.~---li satlflll alacalı netlcelercleD dolayı ~ 

DeJ)08U İltildil Caddesi No. 94 Beyo_ııu ldarece biç blr ID8IUllyet kabul edil- ~nm-•tarlll-•le• ...... _•~-klleee-•••tlr•. ____________ I 

OSMANLI BANKASI 
TiJRK ANONiM llRKETI 

TESiS TARiHi 1883 
St•tDlni 11t Tür/ti~ Clmhuriydi il~ milnakit mulcawltnamtsı 

2292 NamaNll 10/6/1933 tarihli ununla tasdik tti/mıştir 
( 24/6/ 1933 tanlıli 2435 Numaralı Rtsml Oaıttt) .. ,....,.... 

lhtlrat ._ ... ,, 

I0.000.000 lnsllla Urası 
t.280.000 lnslll• Ura•• 

Tlrklyenln 1'atbca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'dı 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISJR, KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVl!RAYI ERDON'cle 

Merkez ve Şultelerl 
YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 

ve HATAY'd8 
Pllnllerl ve •ıtln DllayHa Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Mesabı cırt ve mevt4111t hesaplan lcapdı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirlen. 
Esham ve tahvilat, attın ve emtaa Ozerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüklek emniyet tartlmnı haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mllsait tartlarile ( kumbarall veva 
kumbarasız) tasanuf heaapları açıhr· 

Glmrük Muhafaza Genel Ko111utanliı lıtanltul 
Sahnalma Komisyonundan ı 

1 _ 2 Sayılı Motör için Galvanizli Saçtan bel tane benzin sarnıcı 
17 /.4/ 939 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye konul-

muştur. . . 
2 T 1 tut 750 lira 

ve ilk temınatı da 57 liradır. Fen· 
- asın anmış an 

ni prtnamesi komisyondadır. Görülebilir. . . 
3 - isteklilerin kanuni vesikalan ve. ilk temınat makbuzlarile tek-

liflerini saat 14 de Galata Eski ıthalit Gümrüifuıdeki komisyona ver-
meleri. (2192.> 

m1yece11 Din olunur. (t8M8> A P ART 1 M AN D O 1 1 Y 1 C E K L E R E : 

t 
• ~ YeU.11' her nevı 'Ye tık mobılyalar 

1 
D~ SUPHI ~ENSES 

1 
~andalyal~, Karyol~lar, Portmantolar 

drar ~ URabklan mtltebaauıı I I 
aeyo11u Yııctıı 11nema1 brpaı Lek- FAii KA F ATINA SATILIYOR 
ıer •partunan. l'ülrıere Daram Asri Mobilya Maijaıası: Ahmet Feyzi 

C Tel: an4 ~ İstanbul, Rızapap. yokufu No. 66. Tel. 23407 ~-.. 

TAN --...ıı 

ilin Flyatlan 
D 

1 lacı ıarfa ıaılfl•I 400 
2 • • • 250 
3 • • • 200 
" • • • 100 
lı sayfalarda , 60 
Soa ıayfcı , 40 
Dikkat: 

ı - ı santim: pzetentn tnce 
yazıaile 2 aatırdır. 

2 - tı&nıann fiyatı pzeıenın 
tek .Otunu üzerine tıeup
lanmıftır. 

3 - Kabn yazalar da pzetede 
kapladıtı yere göre santim· 
le <Slçülür 

KÜÇÜK ROK - Mopaaan'ın en güzel 
~elerinl lıılr ~· toplqan bu eser, 
Mustafa Nihat Özön tarafından çevrile
rek Rt:mZl Kitabevinin <Dün7a Muharrir
lerinden Tercllmeler Serisi) n1n 32 nci ki
tabı olarak lntifar etınittir. 

Dr. Hayri Omer 
tahrevt ve ellt 11 .... hkt•" 1111t•Wt• 
•fledeıı eoııra BeJotlu APcam 
"""'"'" .. " fllln 1AA ~l~tm·4!tM 

Sahibi ve Nepiyat Mldlrl BaW 

L6tfl DÖBDCNcO Gueteelllk Ye 

Nepiyat T. L. Ş. Basıldılı yer 
TAN Matbaan 

1111111 il 1 

İstanbul 5 inci İcra Memurluğun· 
dan: Satılınamıa karar verilen muh
telif cins n etyuı 20 . 4 • 939 tari
hine müsadif perfembe günü saat 
(9) dan (10) kadar Amavutköy U
vez sokak 38 sayılı evin önünde sa
tılacajmdan talip olanlann gösteri 
len gün ve saatte mahallinde h 
bulunacak memuruna müracaat 
ilAn olunur. 

j 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahlllye Mlteha11111 

Pazardan maada saat (14,30 dan ıa 
Sah, Cumarıe.t 12 ye kadar fıkaraya. Dl~ 
RD)"Olu No. lM. 

KAYIP: RJ.zenin Pazar kazası nu-' 
fus dairesinden aldığım ve içinde 
askeri terhis muamelem kayıtlı bu 
lunan hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Yenilinl alacağımdan hükmü yok 
tur. 

Bbenln Pazar kazası Ke
mer kariyalnden Kasap o

iullal'IDclan T•vfik oğlu 

Mustafa Yılmaz. 

Telefon: 

Santral Memuresi 
Blb11k mo...eıertn tel~ 

aantrallnt idare etmlJ lktldan 
tecrübe ile ve elindeki vesika
larla sabit bir bayan lf an-
maktadır. tçabuıda İstanbul
dan hariç &ehlrlerde de caıı,.
bllir. İdaremizden sorulması. 

11111111111 

m ~I" 
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EN TAiii SiSii RUYO 

DLDUCiU ANLAŞILIR 

'VER~SiYE 
SATIŞ 

SAMiBiNiN SESi '302 İSTİKLAL C4D. 
BEYOGl-U VE 8CE.NTELERiNDE. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun- ,~!!!!!!!!!!!!!ii!!!!-~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!iiiii!!i!i~~~~!!i!i!!!!iiiii!!i!i!!!i-. 
dan: Müflis Kostantin Grizagoridise 1 

ait olup evvelce satışa çıkarılan Bas
malara verilen bedel kiıfi olmadığın
dan satışm pazarlıkla yapılması Ma

sa menfaatine uy,gun görülerek 19/ ı 
4/939 Çarşamba giinü saat 11 de Da
irede satış yapılacaktır. Pazarlıkla ! 
almağa talip olanlar Dairede Miifli
sin Masa Mümessiline müracaat et-
meleri ilan olunur. (16949) 

100,000 lerce 
Kadının 
Nazarı dikkatini 

celbeden 

KREM 
ince bir zevkin, titıiz bir itinanın, 

derin bir tecrübenin mahsulüdür. 

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

1
1 Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesinı 
•edavi eden tesirl mücerrep bir 
ilaçtır. 

YAZ GİRİŞİ. .. 
ALMAN BALDA 
Fotoğraf Makineleri 

1: 3,S - 1: 2,9 - 4,5X6 - 6X9 - 6X6 
6 AY VERESiYE 
Komple Biaikletler 

6 AY VERESiYE 
İsviçre Cep ve Kol Kadın, Erkek 

SaaUerl ve Hediyelikler 
6 AY VERESiYE 

Ev elektrik Metleri ve avizeler 
VERESİYE 

OSMAN ŞAKAR 
Galata : Bankalar Cad. No. 47. 

Voyvoda Han, Zemin Kat. 
Beyazıt : Üniversite Cad. No. 28. 

- Kadıköy : İskele Cad. 33/2 

Ati.etik hututunuzu muhafaza~ f:')_ · ediniz 
Şl9menhkl1 mOcedelı edl· 
nlz •• bunun ın iyi qe,..ıl 
olen IHOllT LINIA yı giyi
niz. Oılml muefının te•I· 
rile J•Jllı tıhkeyı glda,lr. 
Hunıı ıla.tllıT bir triko· 
den yepılm19 olen IHORT 
UNIA •dl bir kOlot ıllıt 
yıkenır. 

Fly•ll ı 10 ""den ltlbe,.11. 
Saht rerl ralnıa ı 

..J. ROUSSEL 
:.--...--i" Parla, 1 ee 9d. H•uHm•nfl 

llTAllBUL, leyağl11 
TDnel meyd.,,, 12 No. lu. 

MeJlu•""•• ziyaret ediniz veye 
13 No.lu t.rlfımlıl lıtayl~lı. 

TÜRK HAVA KURUMU 
27. ci 

BÜYÜK 
TERTiP 

PiYANGOSU 
Birinci keşide : 11 /Mayıs/939 dadır. 

Büyük ikramiye : 4 O. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyi

niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş 
olursunuz ... 

GOZELLIGINIZ 
ICIN 

EN FAIDELI ADRES: 
İstanbul ıs No. lu 

MA 
GIŞESIDI R 

Her Piyango gi§esinin uğuru bir olmaz, 
Bir de mezkur gi§eden uğrunu tecrübe et, 

~~~~~~~_!P~i§man olmazsın. '1 
Muhabere ve Münakale Vekcileti lstanbul Elektrilr 

l§leri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Silahtar fabrikası memur ve müstahdemlerine Silfilıtarda idll'e

nin bila ücret tahsis edileceği yerde yemek ihzarı ve temini açık eksilt-
meye konmuştur. • 

2 - Eksiltme 29/ 4/ 939 cumartesi günü saat 15 de idarenin Tünel 
üstünde Metro han binasının 5 nci katında toplanacak arttırma ve ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi idarenin levazmı mü
dürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. 

A Bütün dünyaca takdir edf}. A 

4 - İsteklilerin 100 yüz liralık muvakkat teminatı nakit olduğu tak
dirde eksiltmeden evvel vezneye tevdi etmeleri ve kanuni vesikaları 
ile mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları ilan olunur. (252f)) 

MUSTAFA KEMALPAŞA BELEDiYESiNDEN: 
500 Adet Elektrik Sayıcısı Ahnacaktır. 

mış sıhhi' güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

yağsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vazo ve tüplerde satıl?r. 

İNG1LtZ KANZUK ECZANES1 

10/ 4/ 939 tarihinde belediyece alınacak olan 500 adet ilanda marka
ları gösterilen sayıcılarm ihale . gününün gösterilen lüzum üzerine 
1/ 5/ 939 pazartesi gününe tehir edilmiştir. 

İST ANBUL - BEYOGLU İhale ayni günde saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin ayni günde bele-

ve 

diye encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. (2525) 

~--ADEMİ İKTİ DAR 
BEL GEVŞEKLiGi NE KAR Ş 1 . -

Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin)~ 

tec•iifJe malısulüdÜ_• .. 
Büyük GIBBSLaboratuarıarı uzun seneler devam eden bir cal•""· 
ma neticesinde GIBBS Dış Macununu tekemmül ettirmişlerdir. 

Her gün, bu Laboratuarıarın daımi nazareti altında. tonlarca O\s 

Macunu yapılmaktadır. 

G ı B B s.• ıngııterenin en• esKı ve en munım guzeım< mastanzaratı 

Müesseselerinden birisidir: tesisi 1712 senesınde vuku bu.ımuştur .. 

Yalnız ismi, yüksek kalitesini temin eder. 

G I BB S 
Mükemmel Diş Macunu 

Yemeklerin 
yağlı maddelerini 

eritir 
A~zın asıtıerını' 

geçirir . 
Dl!'>lerı aşındırmadan 

parlatır 

Diş etlerini 
kuvvetlendirir 


