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N i S A N 
1 9 3 9 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

.Mualllmlertn ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 

dımcısı, çocuğun en zengin Jdltilphanesidlr. Çocuğunu se
•en her babanın ~avrusuna vereblleceli en g(lzel hediye. 
dir, MQessesemız tarafından Defl'edllmi5tir. Evinizde bir 
tane bulundunmuz. 

Berlin-Roma, Teminata Yanaşmıyor 
YENİ 

Dünyanın 

Eski Dünyaya 
Me.saiı 

Rooseve1t•in teklifi, kin ve 
ihtirasla dolu Eski ltünya
da müsbet bir netice ve
remez. Totaliter devlet
leri sulhe mecbur edecek 
yegCıne kuvvet, lngiltere
nin tes isine çahştığı sulh 
cephesidir, bu cephe tees· 
süs ettiği gün totaliter 
devletler arhk kımılda· 
yam az. 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

* Diktatör veya demokrat bütün 
devlet adamları daima ideal

lerinin sulh olduğunu tekrar edip 
dururlar. : 

Hitler, Çekoslovakyayı haritadan 
sildiğı gün bile bu hareketile dünya 
&ulhüne hizmet ettiğini iddia etmiş
t i. 

Rooseveltin T eklifilspanyada Geniş 
Her Tar afta lttif akla Mikyasta Askeri 

T . Ed·ı· Hazırlık Var 
asvıp ı ıyor Pirene Boyunda Tahşidat Haberleri Geliyor, 

Amerika Matbuatı 
"Mesaj Totaliter/ere 
Bir ihtardır,, Digor 

Ciano'nun Beyanatı Londrayı Tatmin Etmedi · 

lngiltere ve Fransada 

İngiliz Başvekili Chnmberlain ve 
Hariciye N azm Lord Halifax, bu -
gün, pazar olmasına rağmen, müşte
rek bir beyanname neşretmişlerdir. 
Bu beyannamede Amerika Cümhur
reisi tarafından yapılan teklifin, de
ğil yalnız Avrupaya, biitün dünyaya 

(Sonu: Sa. 10, sü. 2) 

V ela - Doğanspor maçından heyecanlı bir enstantane 

Saldı ray 
Gemimiz 

Dün Geldi 
Alman Krup tezgahlarında yapı

lan "Saldıray" denizaltı gemimiz, 
dün gece saat 22 de limanımıza geti
rilmiş ve limanda bir motörle Deniz 
kumandanlığı erkanı tarafından kar· 
şılanmıştır. Yeni gemimize busıün -
lerde merasimle bayrak çekilecek -

Dün şehrimizde ve Ankarada can- müsabakaları da hayli heyecanlı ol- tir. 
lı spor hareketleri olmuştur. Beşik - muş, Hanço oğlu Halil pehlivanın "Saldırav" vapılmakta olan Ay 
taş, Ankarııda, Ankaragticü ile yap- yeğeni Pomak Siileyman, bi.iyük or- sınıfına mensup 950 tonluk 21 mil 
tığı maçını 1 - O kaybetmiştir. Vefa - tanın hirim·iliğini kazanmıştır. Te - süratinde dört denizaltı gemisinin 
Doğanspor müsabakası, Vefalılann klıdağh, idmansızlığını ileri sürer ek birincisidir. İkinci olarak da Batıray 
4 - 2 galibiyeti ile neticelenmiştir. güreşmcmiştir, yine Krup tezgahlarında yapılmak • 
Şeref stadındaki karşılaşmada Şişli Dünkü spor hareketlerine ait bü- tadır. Ayni tip diğer iki denizaltı ge
takımı Perayı 2 - 1 mağlup etmiştir. tün tafsilat resimleri ile birlikte al- mimiz de Haliçte Valide tezgahlarr-

T aksim stadındaki yağlı güreş tıncı sayfamızdadır. na konulmuştur. 
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P C REMDEN ----T 
K ıklar 

Yazan: M. Turhan TAN 

O kuyucularımn ibretli ve mUm
kUn olduğu kadar dn lezzetli 

bir tarih sahifesi okutmak istedim, 
bir Vencdik asilzadesinin çocuğu o
larak beşiğe düştiiğü halde Osmanlı 
imparatoriçesi sıfatile Topkapı sara
yında yaşamış \'e yine o sıfatı muha
faza ederek ölmüş bulunan Safiye 
Sultanın hayatını roman tanJnıla 

yaznuya başladım. Onun '.!'ürk diya
nnda hükümran olduğu devirden 
zamanımıza birçok ~er ve birçok 
\•csika knlmıştır. Bu sebeple eseri
mi, nisbi bir kolaylıkla yazıp bitire
cei;:riıni umuyordum. 

TAN 

Münakale ve Muhabere 
Vekili Hafta Sonunda 

Şehrimize Geliyor 
Ali Çetinkaya Denizbankta Yeni T eşkilatm T atbikahna 

Nezaret Edecek. Deniz Ticaret Müdürlüğü Yerine de 

Yeni Bir Teşkilat Vücude Getirileceği Söyleniliyor 
Denfzbankın l~ğviyle deniz işleri

nin yeni alacağı şekil etrafındaki ka
nunun bu haf ta içinde Büyük Millet 
Meclisinde müzakere edilmesi mub-
temeldir. 

oturan vapurun kurtarılmasına im- Sadıkzade vapurunun bugün~til 

kan olmadığı anlaşılmıştır. Bugün- kıymeti ile eski kıymetı mahkemece 

lerde bir fon heyeti Fınikeye gide- tesbit edilecek ve zararın bir kısmı 

rck gemiyi parçalatacnk, makineJe- malları kurtarılan tüccarlardan em-

Prn. Bibesko 
Şehrimizden 

Geçti 
Beynelmilel Havacılık Feaeras -

yonu reisi Prens Bibesko dün saat 
13.15 te hususi tayyaresi ile Adana
dan şehrimıze gelmiş ve Yeşilköyde 
Hava Kurumu erkanı tarafından kar 
şılanmıştır. 

Prens Bibesko şerefine Yeşilköy· 
de Hava Kurumu tarafından bir öğ
le ziyafeti verilmiştir. 

Adanaya Kahire seyahatinden av
deti esnasında uğrayan Prens şehir -
de bir gezinti yapmış, saat 15 te de 
yine tayyaresile Bükreşe hareket et
miştir. 
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SUAL::·cevAP? 
t . ... - · - -

Danzig Nerdedir 
Ve Nasıl 
idare Edilir? 

S - Danzig nerededir. Naaıl 
idare ediliyor? 
C - Baltık denizi üzerinde Vis • 

tül nehrinin ağzındadır. 1919 da 
Prusyadan alınarak Milletler Cemi -
yetinin himayesinde serbest bir şe
hir haline konulmuş ve bu suretle 
Polonyaya Baltık denizi üzerinde 
bir menfez verilmiştir. Şehrin 370 
bin nllfusu vardır. 120 azadan mü • 
rekkep Valkstag denilen bir diplo • 
mat meclisi vardır. İcra kuvveti bir 
Senatoya verilmiştir. Senato azalan· 
nı Diyet meclisi seçer ve reis fehrf 
temsil eder. Millet.ler Cemiyetinin 
de Danzigde bir fevkalfıde komiseri 
bulunur. 

• 
S - ilk demokrasi siateml 
hangi memlekette tatbik e -
dildi? 

Halbuki o devre taalluk eden tari
hi kayıtlann da - teessüfe değer lıir 
kayıtsızlıkla - darmadağın kaldığını 

göriiyonun ve iiziilüyorum. Teessii
rümü çoğaltan bir nokta, o devrin hl· 
ze ait ·vakıalarını J<'rcnlderin bizden 
daha fazla bir dikkatle tevsik etmiş 
olmalarıdır. Bizim ihmal ettiğimiz 

kayıtlan onlar tarihe geçirmekten 
geri kalmamışlar \'e birçok hakikat
lerin kaybolmasını intııç etmesi tn
bii bulunan ~afil siikutiimiizün 7a
rarını telafi etmeğe ekseriya muvaf
fak olmuşlnrdı. 

Yeni teşkilat projesi ikmal edil
miş bulunmaktadır. Evvelce de ya

Polis Haberleri : rini ve enkazını istanbula nakletti- tianm kıymetine gör<! tahsil edile-

recektir. cektir. Bffi GENÇ NlŞANLlSININ 

ANNESİNİ ÖLDÜRDtl' 

C - İlk demokrasiyi Amerika 
ortaya attı. Ondan evvel İngilterede 
azami derecede hürriyet vardı, fakat 
idare tarzı OligarşiydJ 

Safiye Sultan tefrikıısı ötcdcnberi 
yüreğimde bir elem ukdesi olarak 
yaşıyan bu hakikate Leni yeni ba-ı· 
tan inandırdı. Benim ş11 siitünda da 
yanıp yakılmaktan kcndimt.alamayı

şımdn ne kııdar mazur olduğumu o· 
kuyuculnrıma kabul ettirmek için bir 

de misal ''ereyim: 
l\1al(tm olduğu iizere Almanya im

paratorluğu tacını bir :zamanlar ba~
larında taşıyan llabsburglar, yine 
bir zamanlar Osmnnlı imparatorhı
ğuna vergi verirlerdi. Ben Safivc 
Sultanın Tiirk diyarına geldiği yıl

dan başhyarak onun dul kaldığı tari
he kadar bu vergiyi hangi elçilerin 
getirdiğini tesbit etmek lüzumunu 
duydum. 

Bizim tnriJıler bn husustn tn· 
mamile sakit olup 'en mtıfas!!alı bile 
tek bir el~hrln adını ~ a7mıya tenez
tfif'Nmiyordu. Halould ilk müracaat 
ettiğim Frenk tarihinde bu isimler 
sıraslle ve şu şekilde yazılı idi: Min
ge\•içli Gaspard, Şarl Rim, yine Ga'!
pard, Dnvid Ongnnd, yine Ongnad, 
Brükselli Filip, Baron Pireyner, 
Şimih, Zinznndorf, tllrlh, Volf 
Dcyçing, yine Plreyner, Niyarl, P1>l 
Dcyçing, Hanri, Yohans Hofmnn, 
Pezen, Şövalye Ttahu;r, l\tullard, 
SH-renis, Hergliviç, Baron Popel. 

Frenk tarihleri bu elcilerin yirmi 
senede Osmanlı padişahına altı yliz 
doksan bin duka altım takdim ettik· 
lerini kaydettikten sonra bizim mii
verrihlerin kayıtsız kaldıkları bir 
noktayı da tenvir ederler ve her el
çinin muayyen olan devlet ''ergisin
den başka sadrazamlara iiçcr bin, 
kubbe vezirlerinin beherine dörder 
bin, Yeniçeri ağasına üç bin, ocak 
erktinma bin beşer yüz, terdimanl:ı
ra bin sekizer yliz egii verdiklerini 
yazıyorlar. Bu suretle Almanya im
paratorlannın - Safiye Sultan llase
ki iken - Türkfyeye gönderdikleri 
verginin yekftnu bir milyon dukaya 
baliğ oluyor. 

zıldığı gibi bu proje knnuniyet kes- ============================
'bettikten sonra Denizbankm bugün
kü işleri ayn ayn umum müdürlük
lere verilmekte ve ayncl\ deniz işleri 
ni, deniz vesaitini kontrol için Deniz 
Ticareti Müdürlüğü yerine kaini ol
mak üzere yeni bir teşkil.At vücude 
getirilmektedir. 

Teşkilat kanunu çıktıktan sonra 
tatbikata ait teferrüat İstanbulda 
tesbit edilecektir. Deni.eyollan işlet
mesi ve limanlar umum müdürleri 
kanun çıktıktan sonra vazifelerine 
başlıyacnklnrdır. 

Münakale ve Muhabere Vekili A
li Çetinkayanın da hafta sonuna doğ
ru şehrimize gelerek yeni teşkilatın 
tntbikına nezaret etmesi muhtemel
dir-

YENİ MAVNALAR 
YAPTIRILACAK 

İstanbul limanında mevcut mav
nalar ihtiyaca kafi gelmediğinden 

yenj mavnalar yaptırılması kararlaş
tırılmışttr. Yeni mavnalar Bartında 
inşa edilecektir. Ziraat Vekaletinr.e 
Bartın ve civarındaki ormanlardan 
eğri ağaç kat'ına müsaade edildiği i
çin buradaki bahri in~aat oldukça 
genişletilmiştir. Alakadarlar bade
ma limanlarımızın muhtaç olduğu 

mavna ve teknelerin Bartın tezgah
larında yaptırılması için tedbirler 
almaktadırlar. 

SADIKZADE VAPURU 
HAKKINDAKİ TETKİKLER 

Adrasan koyunda karaya oturan 
Sadıkzade vapurunda tesbiti delAll 
yapan heyet bugün raporunu Tica
ret mahkemesine verecektir. 

Yapılan son tetkiklt-rde karaya 

Memleket Haberleri : 

ZONGULDAK.TA AMELE 
AZLIÔI VAR 

Devrek (TAN) - Zonguldak kö
mür ocaklarına amele temini ve sev
ki için buraya memurlar gelmiştir. 

Kömür ocakları amelesinin yülde 
altmış nisbetinde eksik olduğu, ge
len haberlerden anlaşılmaktadır. A
mele bulmakta zorluk çekilmesine 
rağmen hemen her gün buradan o
caklara amele yollanılmaktadır. 

Zorluk çekilmesinin sebebi şu-
dur: Kömür havzasındalH amelenin 
yfü~de yetmiş be§ kadarı Devrekll
dir. Devrek köylüsü, ocaklarda c:alı
şarak buğdayını, tohumunu temin 
etmekte ve vergisini vermektedir. 
Halbuki havalar gayet iyi gittiği i
çin köylü tarlasının başından ayrıl
mamaktadır. Bir kısmı da yine ha
vaların iyi olması hasebiyle uzak vi
layetlere, kazalara if bulmağa git
miştir. 

Amele temin ve sevkinin kolay
laştırılması için alakadar makamla· 
ra Ankaradan emir geldiği söylenil· 
mektedir. 

Şehremini Halkevinin yapıldıktan sonra alacağı fekil : 
Onden görünü' 

Y erıi H alkevleri 
Binaları Yaptırılacak 

Halk Partisi Istanbul vilayet he
yeti halkevlori binaları inşası için 
evvelce verdiği kararın tatbikine geç 
miş ve ilk olarak Kadıköyünde ya
pılacak halkevinin inşası hazırlıkla
rına başlanmıştır. 

Bu bina için 129 bin lira sarfedi
lecek ve ihalesi mayıs içinde yapıla
rak derhal inşaata başlanacak ve hal
kevl önümüzdeki Cümhuriyet bayra
mında açılacaktır. 

lnşa edilmekte olan Eminönü hal
kevinin dahili tesisatı için de yeni 

!ene bütçesine aynca tahsisat kon
muştur. ·Fatih halkevi için de evin 
şimdi bulunduğu binanın satın alın

ması ve bahçesine yeni bir kısım i
lavesi düşünülmektedir. 

Şehremini halkevi de Tatlıkuyu 

cadesi üzerinde ve Baruthane yoku

şu başında yapılacaktır. Binanın alt 

katında 'bir de jimnastik salonu, 500 

klJi alacak bir müsamere salonu bu

lunacak, bu salonun ayrıca 200 kişi

lik galerisi olacaktır. 

••••••• 
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Şehremini Halhevinin yapıldıktan sonra alacağı şekil : 
Arkadan görünüş 

Hava Taarruzlarından 
Korunma Tedbirleri 

lnhisarlarda Yeni 
Kadro Hazırlanıyor 
İnhisarlar Umum Müdürlüğiinün 

yeni kadrolarının hazırlanmasına 
başhınmıştır . Hazirandan itibaren tat 
bik edilecek olan yeni kadro ile bir 

çok becayişler yapılacağı ve mild • 

detlerini dolduran bazı memµrlann 

tekaüde sevkedileceği söylenmekte -

dir. 
Yeni Umum Müdür Adnan Halet 

Aksarayın Hıdırlı köyünde bir ci
nayet olmuş, bir delikanlı nişanlısı
nın anasını tüf ek kurşunile yaralıya
rak öldürmüştür. 
Mahmutuşağı köyünden Ahmet 

oğlu Hasan, bir müddet evvel Hıdır
lı köyünden Osmanın kızile nişan -
lanmıştır. Hasan birkaç defa düğün 
yapmak için teşebbüste bulunmu~a 
da nişanlısının babası fazla para is
tediğinden muvaffak olamamış, ni
hayet kızla anlaşarak kaçrrmıya ka
rar vermiştir. Hasan birkaç arkada
şile nişanlısını almak için gece Hı
dırlı köyüne gitmiş, herkes derin 
uykuda iken ntsanlısınm evi civa
rında dolaşrnıya başlamıştır. Fakat 
kızının kaçırılacağın daha evvel ha
ber alan Osrnanın karısı kızını bir o
daya hapsederek pencerenin önünde 
damadını beklemiştir. Hasan yanın
daki arkadaşlarını gözcü bırakarak 

tam eve gireceği sırada kadm bağr:--
mıv11 hsıcılsımuı l.f...... 1rav:n11na<:rn1 
korkutmak için elindeki tüfeğini ~e-

virmiş; 
"- Sus, yoksa öldlırürüm!" dar

ken tüfek patlamış ve çıkan kurşun 
kaynanasını ağır surette. yaralamış
tır. Yaralı kadın Aksaray hastanesi· 
ne kaldırılmış ise de bir gün som-a 
ölmüştür. Hasan adliyeye verilmiş

tir. 
HALİÇTE BİR 

CESET BULUNDU 
Dün Kasımpaşada Deniz kuman • 

danlığı önünde denizde bir erkek ce
sedi bulunmuştur. Cesedin üzeri a -
randığı zaman 189 lira para ile bir 
liman cüzdanı bulunmuştur. Yapı • 
lan tetkikat neticesinde mağrukun 
geçen şubatta denize düşüp boğ\ilan 
ve cesedi bulunamıyan İnebolulu 
Osman oğlu 55 yaşında mavnacı Ka
dir olduğu anlaşılmıştır. 

Cesedin, bir çok yerleri çürümüş 
olduğundan morga kaldırılmasına 
lüzum görülmüştür. 

BİR ADAM VAPUR 
PERVANESİNE KAPILDI 

Beşlktaşta çatal kaşık fabrikası 
işçilerinden Hüsnü dün sandalla Be
şiktaş iskelesi önlerinde dolaşırken 

Şirketihayriye vapurlarından birisi -
nin, üzerin~ doğru geldiğini görerek 
korkmuş ve kendisini denize atmış
tır. Bu sırada vapurun pervanesine 
takılan Hüsnünün sol ayağı kesil -
miştir. Etraftan yetişenler tarafın -
dan karaya çıkarılan yaralı Beyoğ -
lu hastanesinde tedavi altına alın -
mıştır. 

PAZARLIK YÜZÜNDEN 
MÜŞTERİSİNİ YARALADI 

• 
S - :Alman devlet rei.sl BU • 
ler, nerede doğTIU.lŞ, aiyuı ha 
yata ne zaman atılmı§tıl' 1 
C - Hitler Avusturyalıdır. Beki 

Avusturya - Almanya hududu üzerin 
de bulunan Braunav kasabasmda 
doğmuştur. Siyaset hayatma Büyük 
Harbin ferdasında atılmıştır. Bugtm. 
lcrde doğumunun ellinci vılını kut -
layaca.ktır. 

• S - I ngiltere imparaforlulu-
nun mesalıası ve nüf uu ne 
kadardır? 
C - Mesahası 41 milyon kflo • 

metre murabbamı bulur. Nü!UJu 472 
milyondan ziyadedir 

• 
S - Güne~in harareti ltak-
kında fikir edinmek içht bir 
11&&.0u.+ vvu ... ""• ...... "'""......... • •••• 
C - Heyetşinnsların son tetkik-

lerine göre, güneşin muhitindeıif ha· 

raret, 8 - 9 bin derecedir. Fakat, mer 

kezine doğru, bu mıktar, silratle 

yükselir. Ve tam merkeze yakın bir 

yerde 40 milyon dereceyi bulur. 

Bu rakam, şüphesiz, akla dur -

gunluk verir. Nitekim, bir İngiliz l
Umi, güneşteki hararet derecesinl 

şu misalle ifade etmeğe çalıpyor: 

"Bir yirmi beş kuruşluk alınız. 

Bunu güneşteki hararet derecestnl 

buluncaya kadar kızdırınız. Meyda· 

na gelen kudret, binlerce mil uzak • 
lara kadar bütün mevcudatı bir m-
da mahvedebilir." 

* S - Denizlerde mevcut arı • 
yun mıktarı ne kadardır? 
C - Yer yüzünün yedide befl 111 

ile örtülüdür. Ve denizlerin derinli
ği vasati iki, iki buçuk mil kadardır, 

• S - Ezher camü nerededir 
ve niçin meşhurdur? 
C - Kahirededir. Medreseli bir 

camidir. Fatımiler, Kahire fehrinl 
tesis ettikleri zaman bir kumandan 

tarafından inşa ettirilmiş, yapllmall 
iki sene sürmüştür. 

ITAKVIM ve~ 
17 Nisan 1939 

PAZARTESi 

4 üncü ay Gün: 30 
Arcıbl: 1358 
Sefer: 27 
Gilnes: 5.19 - Öğle: 

Ben, Safiye Sultanın Valide <ıul

tnnlıf:'I zamanında, Venedlğe gönde
rilen elçileri de tesbit etmek istedim. 
Bizim tarihlerin bu Jıususta dıı~ıi 

sakit kaldıklarını gördüm. Frenk ta
rihleri bizimkilere nisbctle bir şey
ler haber veriyorlars:ı da kendi el
çileri Jrnkkındaki dikknH bu mevzu
da esirgiyorlar. l\leselh [bir çeşni
gir, elçi olarak Vcncdiğe ıeldi] 
diyorlar. Onun adını yazmıyorlar. 
Yahut "llnsnn Çavuş, hususi masla
hatlar için Venediğe elçi gönderildi" 
diye bir kayıt diişiirii;\'Orlar. Jı'akat 

o hususi ma lahatların ne olduğunu 
söylemiyorlar. 

O devirde ordunun \"encdiktcn eş
ya mübayna ettiği, 1581 de Yeniçeri 
ağası tarafından bir bölükbaşının 
gönderilmesinden anlnşilıyor. Ne ya
zık ki o eşyanın mahiyeti ve o bö
lükhaşının adı belli değil. Sonra bir 
sipahinin ild bin metre uzunluğun
da aldın z.incir satın almak için Ye
nediğe gittiği ya7.ılı. Bu zincirler, ka
dınlnnn kullandıklıın siislcrden nıiy. 
di \'e parça parça nuydı?.. Burası 

anlaşılnmı~:or. 

Bunların bir kısmı, evrak hazinesin
deki vesikaların tasnifile giderilm!§ 
olacak. Lakin o günü de biz göremi
yeceğiz!" 

Hava taarruzlarından pasif korun
ma kanununun tatbikine geçilmiştir. 
Bütün resmi daireler, devlet serma
yeslle veya devletin iştiukile kurul
muı olan müesses!lerde kanunun 

tatbikatile meşgul olmak üzere birer 
komisyon teşkil edilmiı;tlr. Bu ko
misyonlar ilk olarak memurların bi 
rer maske sahibi olmasına, dairelerde 

veya en yakın yerlerde birer sığmak 

teminine çalışmaktadırlar. 

Ayrıca, dairelerde, devlete bağlı 

müesseseler, nokta mahalleri, deniz 

Taşpınar kadro işleri etrafında Ve -

kaletle temaslarda bulunmak üzere 

yakında Ankaraya gidecektir. 

Hasırcılarda sant tamircisi Cemal 
ile müşterilerinden Hasan arasında 

pazarlık yiizünden kavga çıkmıştır. 

Neticede Cemal müşterisini kundu -
racı bıçağı iıe boynundan yaralamış
tır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış, earlh yakalanmıştır. 

ON BEŞER YAŞINDA UÇ 
HIRSIZ TUTULDU 

15 yaşında Ibrahlm isminde bir ço· 
euk Sultanahmette Cafere ait evin 
camınını kırarak içeri girmiş, para 
ve muhtelif eşya çalıp kaçarken ya
kalanmıştır. 

İkindi: 15.58 - Akşam: 
Yatsı- 20.28 - İms1k: 

Kasım: 181 
Rumi: 1355 

Nisan: 4 
12.13 
18.51 
u1 

Yurtta Hava Vaziyeti 

• Bana mektuJ) yollayıp ta cevap alamı· 
yan muhterem okuyucularıma: 

• fenerleri ve sair ı§lkh yerlerde icap 

ettiği takdirde ışıkların bir anda sön

düri.ilmesi ve lüzumlu olan yerlerde 

Gazcfedekl varJfeml ifa etmekte deVftm 
1 
maskelenmesi için tertibat alınmakta 

etmekllğimc rağmen tam dört aydır sıh-. d 
ı ır. 

hl kayıtlar, milrakııbclcr altındayım, e-
vimden çıkamıımcıktnyım. Kusurumun b'.1 Kızılay Jstanbul şubesinde de her 

REKLAM ŞUBEESl 

LAGVEDILDI 

Y~llköy meteoroloji istasyonundan ah'" 
nnn malömata göre, hava yurdun şimal 
bölgelerinde buluUu, cenup bölgelertnd• 
açık geçmi~Ur. Rüzg!rlar biltün bGJpler'" 
de cenubi istikametten orta kuvvette d" 
mlştir. 

Demek ki tarihi kayıtsızlıklar çok. 

halime bağışlanmasını rica eder ve ya- talebi karşılıyacak· miktarda zehl rli 
kında batan cevaplann verileceline fU- 1 az maskesi bulundurulmaktadır. 
madınw dilerim. "4.T. T. g 

Memurlardan bir kısmının şimdi

den becayişleri yapılmıya başlanmış

tır. inhisarlar idaresinin r~klam şu· 

besi lağvedilmiş, bu şubenin memur

ları başka vilayetlerdeki münhnlle· 

re tayin edilmişlerdir. 

Eyüpte Bahariye tütün deposunda 
Kantarcı Ibrahimin para çantasını 

çalıp kaçmak tstiyen 15 yaşında Ke
mal ile kardeşi Ziya ve Emin suç ÜS· 

tünde yakalanmışlardır. 

Dün fstanbulda hııva açık geçmlt. r0S" 
gAr cenubu garbtden 2 - 4 metre bız!a 
esmiştir. Saat 14 te hava tcızyikl ıoıt,5 
mlllbar idi. Sllhunet en yliksek 20,2 .,, 
en dllstlk U sruıtlft'at kal'dedilmlBtir. 
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f auGONf 
Amerikan 
Teşebbüsünün 
Gördüğü Karşıhk 

Yazan: ômer Rıza DOGRUL 

Mister R<tosevelt'in Avrupayı te
cavüz siyasetinin ve silah 

yarışının feci akıbetlerjnden ve ezi
ci felaketlerinden korumak niyetile 
yaptığı teşebbiis, şüphe yok ki, alkış
lanmağa değer. Amerika Cümhurrc
isi, A vrnpanm içyüzünii çok iyi bi
len ve onun nereye gittiğini çok mıi
kemmel anlıyan bir şahsiyettir. Ni
tekim, kısa bir zaman mukaddem, A· 
ınerika filosunun büyük manevrala
n:nda hazır bulunmak üzere memle
ketinden hareket ettiği zaman, Av
rupadaki vaziyet yüzünden seyaha
tini kısa kesmek mecburiyetinde ka
lacağını söylemiş, öylece yapmış, o
nun teluar geri dönmesi üzerine Çe
koslovakyanm ortadan kalkrnasnu 
hazırlayan hadiseler vuku bulmuş

tu. Halbuki o zaman en kuvvetli tah
min sahipleri bile Avrupada mühim 
bir hadisenin vuku bulmak, bir dev
letin tarihe karışmak üzere olduğu
nu sezememişti. Avrupanın içyüzüııü 
çok iyi tanıyan Mister Rooseveltin 
umumi banşı hiç olmazsa on sene 
kurtarmak için bir teşebbüse giriş

mesi, her halde yine çok mühim ~ey
ler bildiğini hissettiriyor. Belkıi de 
onun teşebbüsü muvaffakiyetsizlikle 
neticelenirse onun bu bilip karşı gel
mek istediği hadiselerle karşılaşaca
ğız. Bu yüzden, Mister Rooseveltin 
Avrupayı tecavüz siyasetinin kor
kunç encamından korum.ağa matuf 
teşebbüsünün muvaffakiyetle netice
lenmesini candan dileriz. 

Fakat Roosevelt tarafından vuku 
bulan teşebbüsün nasıl karşılandığı
na bakarak, bu samimi dileğimizin 
tahakktik kabiliyetini haiz olmadığı· 
na hük:medeceğinrlz geliyor. 

Çünkü teşebbüs İngiltere, Fransa 
ile diğer memleketlerde çok iyi kar· 
şılandığı ve bu memleketlerde hü· 
- - - ·----- ........ - .. - --.. ...... ""J::' 141-.&. ... b ....... ..... . . ..... 

Mister Roosevelt'i alkışladıklan hal
de Almanyada gazeteler bu teşebbü
ıfl bir tezyif vesilesi saymışlar ve 
1\fister Roosevelt'in şahsı ve teşeb
büsü aleyhinde yazrlar yazmışlar
dır. Bununla beraber gerek Al
manya, gerek İtalyanın bu bahis a. 
zerindeki resmi düşünreleri henüz 
anlaşılmış değildir. Fakat gazetele
rin, "Almanya konferanslara inan
ınaz'' tarzındaki beyanatı, tavassut 
teşebbüsünün müsbet bir karşılık 

görmiyeceğini ihsas ediyor. 
Almanya tarafından verilecek ce

vap ne mahiyette olursa olsun, her 
halde bu cevap çok büyük tesiri haiz 
olacak ve A vnıpada başlıyan anlaş
ına hareketini ya takviye edecek, ya
ııi Avrupayı emniyete kavuşmak i
ç.in seferber hale koyacak, yahut cm~ 
niyeti, barış sükuneti içinde sağlam· 
laştıraca.ktır. 

Ayni cevabın Amerika tarafından 
takip edilecek siyaset üzerinde de 

tesir edeceği şüphe götürmez. Ame

rika da hiç şüphe yok ki, alacağı ce

l'a ba göre siyasetini tadil edecek, hl· 

taraflık kanunlannı dt-ğiştirecek ve 
ona göre ceplie alacaktır. 

Bu bakımdan Mister Roosevelt'in 
teşebbüsü, belki de bir dönüm nok· 
tası teşkil edecek derecede mühim
dir. Neticede Avrupanın harbe mi, 
ııulhe mi gittiği katlyetle anlaşılacak 
•e herkes ona göre başının çaresine 
bakacaktır. 

Totaliter devletlerin resmi vaziye
ti anlaşrlmadan kati bir hüküm ver
Jtıeğe imkan bulunmadığı için bekle
ltıek laznn geliyor. 

Fransız • Alman Futbol 
Maçı Tehir Edildi 

Paris 16 (A. A.) - Dahiliye neza
reti, bir takım hadiseler çıkmasına 
tnani olmak için Fransa takımı ile 
Alınan takımı arasında icra edilme -
•i mukarrer olan futbol maçının ya
tıılınamasrna karar vermiştir. 

----0--

B elçi k a Kabinesi 
Brüksel, 16 (A. A.) - Sosyalist

lerin hüsnüniyet göstermemeleri ü
ıerine, Pierlot üç taraflı bir kabine 
teşkilinden vazgeçerek iki gün zar
fında bir katolik kabinesi teşkiline 
tevessül etmiştir. 
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İs tan bulun 

İran Veliahdinin Düğünü Sessiz Çahşması! 
Ya.zan: B. FELEK 

1 stanbulda, şehlln azameti, ih • 
tiyaçlarının çokluğu ve sarfe

dilecek emek hacminin büyüklü~ 
karşısında yılmıyan sistematik, mii
te,·azı \'e sessiz bir çalışma başlamııt 
olduğunu görmemek kabil değildir. 

Heyetimiz Dün Irana Vardı 
Coşkun Tezalıuratla Karşılandı Prostun Taksim meydanı için b .. 

zırladığ1 muvakkat pl8.nın tatbikine 
geçilmiştir. Şehrin en hücra köşele -
rinde şimdiye kadar tamir görmem~ 
yoJların kaldırımları tamir edilmek
te ve sanki bir harika imiş gibi işido 

Tahran, 16 (A.A. - Pars 
bildiriyor: 

ajansı şam Tahrana varacak ve heyet için tiği şark kervansanyları yerine ben

Dün saat onda Mohammet Ali El
Keföir gemisi içinde İran veliahdi, 
Mısır kraliçesi, Prenses Fevziye ve 
maiyetleri olduğu halde Benderşapu
ra varmış ve İran imparatoriçesi ta
rafından se Iamlanmıştır. 

Liman ve civan donatılmış ve hı::?r 
tarafa İran ve Mısır bayrakları çe -
kilmiştir. Kesü bir halk tabakası 

yüksek misafirleri alkı~Jamıştır. 
Veliaht ve misafirlerle maiyetleri 

Transiranien hattınm hususi bir tre
DJ ile hareket ederek bu sabah Tah
rana muvasalat etmişlerdir. 

Fevkalade yabancı heyetler biri

biri arkasından Tahrana muvasalat 
etmektedirler. 

Tük heyeti ve askeri müfreze dün 
sabah Fusrevde hududa varm.Iş, ha· 
riciye ve harbiye bakanlarının mü
messilleri ile bir müfreze tarafından 
karşılanIIlıştır. 

Heyet, küçük bir istirahatten son
ra Kermanşaha hareket etmiştir. 

Türkiye heyeti murahhasası bu ak-

Fransanın 

Askeri 
., Tedbirleri 

lddialarma Göre Niste 

Seferberlik Varmış 
Milano, 16 (A.A.) - Korriera del

la Sera Fransanın Italyan hududun
da, Nice'de harp havasrnı şiddetle kö
ri.ıklediğini yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre tahkimat gecf: 
gündüz devam etmekte ve halk Fran 
sız askerlerinin nümayişlerini gör
mek için klşlalar önünde toplanmak
tadır. Şehrin civarına hava müdafaa 
topları konulmuş ve asker nakliyatı 
için bütün hususi otomobillere vazi
yet edilmiştir. 

Geceleri jandarmalar evleri dola

şarak silah altına çağırılanlara se

ferberlik emrini tevdi eylemektedir. 

Italyan gazeteleri, Fransız hudut 

mmtakasında Nice, nraguignan ve di 

ğer yerlerde Italyanlarm Fransız 

jandarması tarafından tevkif edil

mekte olduklarından bahsederek bu 

tevkifata şiddetle hücum ediyorlar. 

Giornale d'Italia Fransanın Italyan 

lara karşı seferber olduğunu yazıyor. 

hususi surette hazırlapan otele ine- zin depoları, fabrıkalar ve silolar 

cektir. görülüyordu. 

Rwd 13 adındaki Polonya tayya- Kermanşahda heyet öğle yemeğini 

resi Tahranda karaya inmiştir. Bu hükumet konağında yemiş ve Ker-

tayyare, Polonya reisicümhuru tara- manşahtan ayrılırken muvasalatmda 

fından düğün hediyesi olarak İran olduğu gibi geniş caddelerde ve hü-

' işide isminden bıkkınlık gelen asfalt 
, yolların nihayet esaslı surette inşa
atına başlanılmış bulunmaktadır. 

veliahdma gönderilmiştir. kumet konagı önünde toplanan halk * ta bakası tarafından hararetle alkış-

Hamedan, 16 (A.A.) -= Anadolu lanmıştır. 

Ajansının hususi surette gönderdiği 

muhabiri bildiriyor: 

Türkiye heyetini hamil bulunan 8 

otomobil saat 14 te Kermanşahıı var· 

mıştır. Bütün güzergahta süvari jan
darma ve şehir ve köylerden askeri 
müfrezeler, bütün resmi binaların ö
nünde Türkiyenin knrdeş Jran mille
tine ve onun şanlı şefi Majeste Şe
lıinşaha Türk milletinin ve onun şefi 
ile hükumetinin tebriklerini götür
mekte olan heyetemizi. selamlamış
lardır. 

Heyetimiz, akşam üzeri geç vakit 

Hamedana varmış ve geceyi valinin 

nezdinde geçirmiştir. Tahrana var

mak için önümüzde 350 kilometrelik 
yani bu sabahtanberi geçtiğimiz yol 

kadar bir mesafe var. Dün, öğle ye
meği Şahabad'da yenmiştir. Askeri 

müfrezemiz geceyi Kermanşahta ge

çirmişlerdir. Müfreze bizden bir gün 

sonra Tahrana varacaktır. Müfreze
miz, her tarafta Iran ordusunun hu
susi bir ihtimamına mazhar olmak
ta ve halk tarafından dostane ve ha-

Mükeinn?-el olan yolun kenarların- raretli tezahürlerle 
da, Pehlevi idaresinin maziye mal et- dır. 

karşılanmak ta· 

Polonya 
Askerini 

Hükômeti 
Dağıtmıyor 

Alman Aiansı Polonyadaki Almanlara Fena 
Muamele Edildiğini iddiada ısrar Ediyor 

01-~l~, 10 (n.r:ı..) n . N B . kıi ~ıkn:ıası üzerine, bir milyon ka _ 

Iran Veliahdinin nişanlısı 

Prenııes Fevziye 

Gafenko 

Dün 

Berline 
Gidiyor 
Bükreşte Kral an 

Ajansı bildiriyor: Polonyada, bilhas- dar askerinı silah altına almıştı. Al- Riyasetinde Hususi Bir 
sa yukarı Silezyada Alman aleyhtar- manya hariciye nazırı Polonyadan 
lığı gitgide artmaktadır. Almanca askerlerini dağıtmasrnı ve seferber- Konferans Aktedildi 
konuşmak veya beyaz çoraplar giy - !iği geri almasını istemiştir. Fakat Bükreş, 16 (A.A.) - Dün saat 17 
mek, sokaklarda dövüşmek ve vu - Polonya bu teklifi reddetmiş ve bu 
rulmak için kafidir. "Genç Polonya- kısmi seferberliği taarruz maksadile de sarayda kral Karolun reisliğinde 
lılar cemiyeti" azası bu hususta bil - değil, müdafaa kasdiyle yaptığını bütün krallık müşavirlerinin, başve-
hassa büyük bir faaliyet göstermek- bildirmiştir. kili~ ve hariciye nazır1:1ın. :.ştiraki i-

t d . Al 
1 

p 
1 

le bır konferans akdedılmıstir. Ha-
e ır. man :ınn o onyaya taarruz e- . . 

Plessde bir çok Alınanlara fenıı. decekleri hakkındaki haberler tee -1 rıcıye ~azırı .G afenk? son z~manlarda 
• . . · .. .. . . • . . Y sarfedılen dıplomatık faalıyet ve el-

muameleler edılmıştır. Altdorda uç !yut etmemektedır. Bılakıs Hıtler d edilen neticeler hakkında i ahat 
ve Plessde de dört Alınan almanca şimdilik Almanyanın seyirci kalına - e z 

vermiş ve bu izahat umumi tasvip 
konuştukları için sopalarla yere se - sı taraftarıdır ve hadisatm inkişafı - ve memnuniyetle karşılanmıştır. 
rilmişlerdir. Pless şehrinde bir Al- na göre fırsattan istifade etmek ta - Gafenko bu içtimaı müteakıp Bcr-

man kızı mağazada almanca konuşa
rak eşya istediği için Polonyalı genç
ler tarafından çirkin muameleye uğ
ramıştır. 

savvurundadır. Hitler Danzig ve Ko- line hareket etmiştir. 
ridor meselesinin sulh yoluyla halle-
dilebileceği kanaatindedir. 

1939 Bütçesi 
Beyaz çorap giydiklerinden dola

yı da iki Alman ağır surette yaralan
mışlardır. 

Almanya şimdi daha ziyade Ro
manya ile meşgul olmaktadır. Ro -
manyanın sulh cephesine geçmesi Dört Vekaletin Bütçesi 
Almanları çok kızdırmıştır. Alman
ya orta A vrupada her şeyden evvel 
Romanya meselesinin halledilmesi 
lazım geldiğine kani olmuştur. 

Katovitze'de arkadaşlarını alman
ca çağıran 13 yaşında bir çocuk dö
vülmüştür. 

* 
Polonya hükCımeti, Almanyanın Varşov:ı, 16 (A. A, .) -= Reisi -

Danzig ve Koridoru almak vesilesi- cümhur, hariciye nazın Becki kabul 
le Polonyaya taarruz edeceği rivayet etmiştir. 

Yeniden Yapılıyor 

Diğer taraftan şehrin stadyom gi
bi hastane gibi sıhhi ihtiyaçları gö • · 
zönüne alınmış bulunuyor. 

Dolmabahçedeki eski has ahır bi
nasının arsasma yarını milyondan 
fazla para srfedilerek 20 bin kişilik 
bir stad yapılması tekarrür etmiş ve 
stadın avan projeleri Viyeti Viyoli 
ismindeki mimara ısmarlanmıştır. 

Şehrin en kesif nüfuslu mıntakası 
olan Beyoğlunda da Hd yüz kişilik 

bir hastane yapılması kararlaştırıl
mı~trr. 

Genişletilmekte olan Eminönü 
meydanından Haliç sahiline muvazi 
olarak açılacak caddenin iki tarafıuı 
imar etmek maksadile ve istimlak 
işlerinde kuilanılmak üzere blrka~ 
milyonluk bir mütedavil sermaye lıa
zırlanmıştır. Taksim bshçesi, bahçe 
denecek hale getirilmiş ve kışlanın 
yrkılınası, yerine çok büyük bir kon
ferans ve toplantı salonu in~ası, ci
varına Şehir Tenis Klübü kortları 
yapılması da tekerrür dmiş bulunu· 
yor. 

İngiliz ~efareti, Tepebaşı bahçesi 
ve Perapalasın arkasına düşen BeY"'" 

oğlunun Kasnnpaşaya ve Halice ns
zrr sathı maili kısmen ağaçlandırıla
rak park haline getirilmekte, kısmen 
de buraya bir büyiik kapalı spor sa
rayı inşası etüd edilmektedir. 

Bu arada yaprlmakta olan bazı yer 
altı belalan gibi tefcrrüatı saymağa 
lüzum görmüyoruz. Bu imar işleri
nin yanında siit meselesi, gıda mad
delerinin kontrolü gibi ehemmiyetli 
meseleler de esaslı surette bir hal 
şekline bağlanmak üzeredir. 

Bu küçiik hulasa ile İı-tanbulda te
şebbfüı edilmiş, yanlannuş ve ikmıı
li yaklaşmış olan bütün işleri say
nuya imkan yoktur. Maksadımız İs
tanbul un şimdiye kadar mahrum ol
duğu bir itina devrinin başlamış ol
duğuna işaret etmek ,.e bunun ami
li olan valimiz Doktor LU:tfi Kırda
rın bu müsbet mesaisinde bütün ~e
hirlinin ve onların miimessilJ olan 
Şehir Meclisinin de kendisine mad
deten ve minen zahir olduğunu söy
lemektir. 

Bir vakitler gazeteciler için kuru
maz bir mevzu kaynağı ve rahat bir 
tenkit sahası olan İstanbul :şehir iş
lerinin şimdi insana ferah veren 
müsbet bir çalışma ve realizas3-'0n 
devrine girmiş olmasmdan herkesten 
evvel ve ziyade İstanbul gazetecile
rinin memnun olduklarına da şüphe 
yoktur. 

lngilterenin Hava 
Programı 

Londra, 16 (A.A.) - Daily Teleg
raph gazetesinin yazdığına göre, ha.
va nezareti şimdiye kadar derpiş e
dildiğlnden çok daha geniş bir hava. 
programı hazırlamaktadır. 

Bundan böyle tayyare imalatı ''e 
İngilizlerin hava kuvveti hakkında 
resmi hiçbir rakam ııeşrolunmıya

caktır. 

Ankara 16 (Tan Muhabirinden) -
Kamutay bütçe encümeni 1939 büt
çe projesi üzerindeki -tetkik ve mü
zakerelerine başlamış bulunmakta -
dır. Encümen şimdiye kadar Kamu
tay, Cümhurreisliği , Divanı Muhase
bat, Başvekalet, Devlet Şurası, İsta • 
tistik Umum Müdürlüğü, Devlet Me
teorolji işleri Umum Müdürlüğü ve 
Diyanet İşleri Reisliğinin 939 bütçe 
projelerinin tetkikini bitirmiştir. ı 

Martta Kamutaya verilmiş bulunan 
939 bütçe projesindeki İktısat ve Na
fia Vekaletierine ait masraf fasılla _ 
rı ve kadroları, yeni ihdas olunan 
Ticaret, Münakale ve Muhabere Ve
kaletleri ile müştereken tetkik ve 
yeniden hazırlanarak Kamutaya ve
rilecektir. Bütçe Encümeni, dört ve -
kaletin b;tc.:esini yeni şekliyle mü • 
zakere edecektir. 

Iktısat, Ticaret, Nafıa, :vfünakale 1940 senesi içinde 3500 ilk sarfI 
M h b harp tayyaresi bulurıdurulmasını 

ve u a ere vekaletleri yeni bütçe- . 
lerini ha ı v d derpış eden 1938 programının kifa-

zır amaga evam etmekte di t . rv· .. "l .. t" 
ğer taraftan da kadrolarını tanzi~ i- ye sız ıgı goru muş ur 

le meşgul olmaktadırlar. Her dört ve- I 13 N Çocuk 
k•ıet· . . . - ısan bayramı ve bu 
.a. ~ !.e~ teşk.ılat kanun projele- nu takip eden Haftanın çoculı 

rm:n onumuzdekı hafta ortalarına tıaitnsı olarak tesidi. halkımızın 
dogru Kamutaya verilmiş bulunacağı en büyük ve en ileri yurt oavas· 

olan çocuk ihtiyaçları üzerine 
dikkat nazarlarını çekmek eme 
linı gütmektedir. 

Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel :M2rkezi 

Roma imparatoru Seuır, ultanat arabann.Ja (lngiliz karikatürü) 

haber verilmektedir. Henüz tesbit e- 1 

dilmiş bir vaziyet bulunmamakla be- 1 
ra ber her dört vekaletin yeni kadro- i 

larında mühim değişiklikler olacağı 
anlaşılmaktadır. Bu arada Türkofis
tc üçüncü bir reis muavinliği de ih
das olunacaktır. 
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~ah.keriıelercle Aydında Bir Çiftçinin RADYO 

Mahkemeye Düşen Bir Deli 
Bulduğu Kıymetli Lihit 1Tür:.:~~d!~:0!~1.1." 

!Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1 

i 
1639 m. 183 KC!!. 120 Kw Bir Arallk Kanapelerin Altına Saldırdı ve Kaçııanların 

Pardesü Alarak Gitti Endiıeli Gözleri Önünde Sefil Bir 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes. 20 Kur 

'Tımarhanelerdeki delilerin dı
şardakilerden daha akıllı olduğu, 

fakat, yer olmadığı için Mazhar 
Osmanm akıllıları tıkıp delileri 
salıverdiği her zaman latife ma
kamında söylenir. Buna inanmak, 
hem zordur, hem de işimize gel
mez. Fakat oradan çıkmış birisi
nin akıllı uslu ve "kitabi" konu.,. 
tuğunu görürsek biraz bucalıyaca
ğımız muhakkaktır. Bereket ver
sin deli ağzından çıkan düzgün 
cümlelerin medlıilleri bozuk. Yok
sa hemen Bakırköyünc gidip ken
dimize birer yer temininden başka 
çare kalıruyacak. 

Deli ile bir yerde bulunmak bi
le insana haşyet verir. Ya onunla 
bir evde tek başına oturmak, bir 
odada, bir yatakta yatmak .. bunu 
değme babayiğitler bile başara.

maz. Ya bir kadın? .• 

İşte kocasından boşanmak için 
mahkemeye gelmiş olan Binnaz bu 
noktadan haklı idi. Kanun da 
kendislııe hak veriyordu. Gayri 
kabili şifa bir akıl hastalığına tu
tulan kan veya koca aleyhinde 
boşanma davası açılabilirdi. 

Mütemadiyen titreyen, başını 

Bir Büyücü 
3Ay Hapis 
Yatacak 

Bursanm Kızlar mahallesinden 
Fatma ile Pembenin büyücülük, ü
fürükçülük yaptıklarını, kurşun dök
tüklerini haber alan zabıta bu iki 
kadını hayli zaman takip ettikten 
80nra yaka1amış, kendilerini adliye
ye teslim etmiştir. 

Yapılan muhakeme-lerlnde maz -
nunlar isnat olunan :suçlan inkar e
diyorlardı. 

önüne doğru eğerek ı§Il ışıl gözle
rini reise diken müdeaaleyh deli
liğini inklr ediyordu: 

- Kim demi~ beni deli diye.: 
Ben deli değilim. İsbat etsin deli 
olduğu.mu. 

Kendisine tıbbı adltden gelen ve 
akıl hastalığının şifa bulmasının 

imkinsız olduğunu ilmin ağzın

dan bildiren rapora rağmen o: 

- İsbat etsin de1i olduğumu. 
Yoksa aleyhinde dava ikame ede
rim .. deyip duruyordu. 

H8kiın, sekiz yaşındaki çocuğu 
düşünüyordu. Ana çocuğa kendi
sinin bakacağını ve bunun için 
kocadan iştirak hissesi filin lste
miyeceğini söylemişti. Çocuğun 

kendinden alınacağını anlıyan ko
ca: 

- Bay Reis, diyordu, mahkemei 
aliyenizden hata sudur edeceğini 

ummam. Fakat dikkat buyurulsun. 
Çocuğu istemem diyor. 

- Çocuğu istemem demiyor, is
terim diyor. 

- İstemem diyor. lsbat etsin be
nim deli olduğumu. 

Reis son defa olarak tarafiara 

Bozuk Sucuk 
Satanların 
Muhakemesi 

söz verdi. Kadın: 
- Boşanmak istiyorum, dedi. 

Koca: 

- Boşamıyorum. Gelsin, gill gi
bi yaşıyalım, dedi. Ve reis boşan

ma kararını yazdırırken hemen her 

satırda "hakkı sarihi olduğundan", 

"mahkemei aliyenin hataya düştü

ğünden", "mesut yuvasının bozul

masına gönlünün razı olmadığın

dan" bahisle sözü kesti, durdu. 

Kararın tefhiminden sonra za
vallı koca dalgın ad:mlarla dışarı 
çıktı. Kadın mübaşirin tavsiyesi ile 
bir müddet daha içerde, bir köşede 
kaldı. Fakat koca, koridordan bir 
türlü uzaklaşmıyordu. Kendisine 
sual soran bir iki meraklıyı elile 
iterek dolaşıyor, dişleri arasındaki 

sigarayı çiğniyordu. BiI aralık avu
kat kanapelerinden birine saldırdı. 
Oradan korkarak kaçışankmn hay
retleri arasında kanape altındın 

sefil bir pardesü çıkardı. Koluna 
.Uarak: 

- DA.va edeyim de görsün ... diye 

diye yürüdü, gittL 

t. K. 

Eskişehirde 

Bir Amele 
YaralanClı Asliye fkinci ceza mahkemesi dün 

hıfzrssıhha kanununa muhalif ola
rak sucuk yaptıkları ve sattıklan id-
dia edilen altı dükkan sahibi ile . Esldıehir (TAN) - Devlet De -

mıryollan atel · d b · h · ·· ·· 
toptan satış yapan sucukçunun mu- d ik" 

1 
yesın e ır ıç yuzun-

hakemelerine devam etti. Suçluların k: 1 a~e e ar~s~da çıkan kavga 
bazdan belediye kimyahanesinin a netıcelenmıştır. 
verdiği raporlara itiraz ettiler. Mah- ~ı. ı-rı~· -·---- --... 
kem b la d b

. k t k ve Abdullah, yemeklerini yemek ü. 
e un r an ır ısınının e rar . . 

adli t 
· 

1 
· - . d zeı-a, iamire gelen vagonlardan bıri· 

ıp ış en muesseses:n e muaye- . . . . 
ne ettirilmesine ve bir kısmı için de nın içıne gırnıışler, fakat burada y~r 
beled" knn 

1 
. kavgasına başlamışlardır. İş bıçaga 

. ıye yacı annın şahit sıfatıle dayanmış ve Kadir, Abdullahı yüzü-
dinlenmelerine karar verdi. ·· ht lif 1 ind k ır. 

Konyada Üç 

Hırsız Tutu!du 

nun mu e yer er en ço a6ır 

surette yaralamış, diğer amele buna 
mani olamamışlardır. 

Kadir tevkil edilmiştir. 

Fakat şahitlerden Arap Necmiye: 
- Kocamdan şüphe ediyordum., 

dedi, başka kadınlarla görüşüp gö -
rn·şmediğini öğrenmek için Fatmaya 
fal açtırdnn .• Kocam.ın benden ba~ 
tamu sevmediğini, başka kadınla't'a Biga Halkevinde 
gı·tmed"ğ" · -

1 
d' d Konya (TAN) - Trenle buraya 

ı ını soy e ı ama.. sonra an 

Lahitten iki görünüf 

Aydın (TAN) - Germencik nahi-ı lunmuştur. 
y~sine bağlı .. Neşetıye köyünde 8ö- Lahit, bir metre 40 santim enin
~W.ler mevkımde Mehmet Çetine ait de, iki metre yetmiş beş santim u
ıncır bahçesinde bulunan tarihi lahit zunluğunda ve bir metre derinli"in
hakkında şu tafsilat alınmıştır: dedir. Etrafı; kadın, erkek resu'.:ııe-

Mehmet Çetin çift sürerken sapa. ri, üzüm, incir, çam yapraklarını 

nına bir taş çarpmış, bunu çıkarma- gösteren kabartmalarla süslüdür. 
ğa uğraşırken büyük bir lfilıit kapa- Kapağı çatı şeklinde ve köşeleri 

ğı meydana çıkmıştır. Mehmet Çe- düğmelerle süslü, sanduka ile kapak 
tin, lahidin etrafını altmış santimet- yivlerle kenetlenmiştir. Kazı esna. 
re kadar kazmış, kapağını açmış, smda bir kabartmanın burnu ve bir 
gördüğü bir kurşun mahfazayı da tek te kolu zedelenmiştir. 20 santim 
parçalamıştır. kadar kapak yivleri de kırılmışt~. 
Kurşun mahfaza içinde, parçalan- Çıkan eşya buraya getirilmiştir. 

mış olan tabutun tahta kırıntıları Lahidin tezyinatı İyoniyen tarzı, 
görülmüştür. Lflhidin baş ucunda tipi de Greko - Romendir. Romalılar 
bakır bir güğüm, bir tunç şamdan, devrinden kalına olduğu sanılıyor. 
ayak ucunda iki tabak, güğümün de Vilayet jandarma bölük kuman
yakılmış insan kemiği küllerile dol. danıyle maarif mümessili ve hal.ke
durulmuş olduğu görülmüştür. vinden bir heyet giderek mahallin-
Kurşun mahfaza içinde, iskeletin de tetkikatta bulunmuşlar ve 18.hit 

yüzünde 24 ayar altın varaklar bu- muhafaza altına alınmıştır. 

Zonguldakta Bir Amele 
Hastahanesi Açıldı 

Zonguldak limanında kömür yükleme Faaliyeti 
öğrendim ki kocam ba~kalarile gô- gelmekte olan ömer adında bir köy- Çabcmalar 
rüşüyormuş. Falı doğru çıkmadı. lü, kuşağında sakladığı 820 kuruşun :S Zanguldak (TAN) - Şehrimizin 

Umumt kadınlardan Adile de: yerinde yeller estiğini görmüş, !ikin Biga. (TAN) - Halkevi, yenı re· güneşe ve denize karşı olan güzel 

bit iki saat. burada çalacaktır. Ha1k, 
İstanbulun Bebek bahçesini andıran 
bu güzel yerde akşamlan ve pazar 

günleri dinlenip eğlenmektedirler. 

isinin idare · d · i lı ı ·· yerlerinde yapılan lise binasile ame-
- Dostum gelmiyordu. Fatmaya ortalığı velveleye vermemiş, Konya sın e ıy ça şma ar gos • le h t . . k 1 b _...A . 

_ •• A • termektedir. Resim muallimi Kev - as anesı ve ıs e e a~ .... a yenı 
ala baktırdım. Buyu Iazmı, dedi. ıstasyonunda meseleyi polise bildir - taraf d "d ed·ı k d 1 yapılan büyük Gümrük binası Zon ser ın an ı are ı en a ın a- -
Yaptırdım. Fakat tesfri olmadı. Do.s- miştlr. Ömerin kompartıman arka - ra mahsus yağlı boya, aynca Fran • gulda~ı bir kat daha süslemiştir. 
tum yine gelmiyor, dedi. daşı olan üç kişi araştırmağa baş • sızca ve Bayan Kadriyenin idaresin- Denız kenanndaki Belediyenin is-

Huriye ismindeki ıahit te: !anılmış, bunlardan Abdurrahman de biçki kurslan açılmıştır Bunların ~~le bahçe v: ga.zin~su bir ~isandan 
- Artık beni arayıp sormıy:ın ö erdoM - · d l yüze yakın müdavimi vardır ıtıbaren yıllıgı bın lıraya kıraya ve-

Belediye, bir sebze hali ile buz 
fabrikası y~ptırtinaya başlamıştır. 

Halkevi, kendi sinemasında halka 

ve talebeye haftada bir, iki defa mec 
canen sinema göstermektedir. 

d09tumun eskisi gibi beni sevmesi b~lunmg:şn~e u::~~~sie t!:~:a:an:;; Esnaf çırak ve kalialan tçin de rilmiştir. Şehir bandosu her akşam, 
~~~~~~~·~tır"D"gM ik"k"••t d• ~~~~~·~~~============================ 

. ı er ı ışı, ıs asyon an ara - M • d a· "ki t Ç ki y d 

Pazartesi, 17. 4. 1939 

12,30 Pro.nam. 12,35 TOrk müzUtf. 13,00 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
haber.teri. 13,15-H. Mih:l.k (Senfonik mil
-:ı:ik-P1.) 

18.30 Proıtram. 18.3!; Müzik (Cevat Mem
duh KPman ve lftı>ratiirfl konu$Tl"la' Plak 
tarla mlsalleT. 19.00 Konumıa (Oo1do
nın saati). 19,15 Tllrk müzllt1 (Halk tür· 
killeri ve ovun havaları). Sadi Yaver A
taman tarafından. 19.35 Türk müziği (Fa
c:ıl heyeti - Karı!nk program). Hakkı 
Tl~an, l!:ın-ef Kadrl, Hasan Gilr, Basri 
Üfler. Hamdl Tok:ay. 20,00 Ajans, meteo
roloji haberleri, ziraat borıum (fiyat). 
?0,15 Türk müzl~ (K1Aııik program). 
Ankara radyosu kil.me heyeti. İdare eden: 
Meırut Cemil. (Hka~ k!Seeklerl). 1- A
cp_m kızı. 2 - fnd!m -'ttlm. 3 - Bı\harın 
zamanı. 4 - Güzel gel aklımı aldın. ll -
Gönüller kanıcı. 6 - Bir sevda geldi ba ... 
$ıma. 7 - Şuhi sitemkAr. 8 - Yine ye• 
o;illendf. 9 - Yalvarırım kurum sana. rn-
Oyun havası ve dE"vrl tuı'an. 21,00 Men'i
leket saat ann. 21.00 Konu~a. 21,15 
E~ham, tahvil~t. kambiyo-nukut borsası 
(fiyat). 21.25 Neşeli plakla.r-R. 21.30 Fol
klor e~ek ııaatı (Halil Bedi Yönetken). 
21,45 Mfizfk (Tilrk mOzfll Blrlliti kororu). 
1 - Mo7.art (Sabah pırkıın). 2 - Schu
bert (Ihlamur ai!acı) 3 - Veber (Barka• 
rol). 4 - Mendels!ohn (Demirci). 5 -
Mendels!:ohn (İ1kbahar). 6 - Zeki (Ke
manım). 7 ...,; Zeki (Aşkım). 8 - Hasan 
'P'erlt (Bahee duvan). 9 - tnvi Cemal 
<Ağlama yar). 10 - Cemal Reşit CaY1T 
ince). 11 - A. Adnan Saygın (And). 22,10 
Mllzik (Kilelik orkestra - Şef: Necip 
Aşkın) 1 - Ziehrer( $etsmayister opere
tinden) vals. 2 - Llncke CKaprl İtalyan 
serenadı). 3 - J. Strauss (Hayatın :ıevk
leri val!l}. 4 - Noack (Köy hlkAyelerl). 
5 - Föderl (Viyana ıarkıs1). 6 - Voll
~af (Kalbim aşkı hasretle bekler). 23,00 
Müzik (Cazbant-PJ.) 23,4!1-24 Son ajans 
haberleri ve yarınki program. 

Arapkir de 
Mahkemeler 
Açıldı 

Arapkir (TAN) - Dokuz aydan· 
beri Kemal.iyeye bağlanmış olan adli 
işler yeniden burada görülmeğe baş
lanılmıştır. Asliye ve sulh mahke · 
meleri iadeten açılmıstır. Hakimliğe 
Gaziantepten Nuri Çağlayan, sorgu 
hakimliği vP.kaletine de yine Antep
ten hakim namzedi Kazım· tayin e · 
dilmislerdir. 

ÖLÜM 
Topkapı sarayı müzesi başml!mur 

muavinlerinden Emin Aksoyun eşi 
ve öğretmen Nazıme Aksoyun anası 
Bayan Seher müptelA olduğu kan
serden kurtulamıyarak ölmü~tür. 

Cenazesi bugün Kadıköyünde Altı
yolağzında Karadut sokağındaki e
vinden kaldırılarak Gazi Osmanağa 
camlinde namazı kılındıktan sonra 
Karacaahmede götürülecektir. 

" ' da vermedi. Ara sıra gelen dostum b altmıştan fazla genç yazı öğrenmiş - anısa a ısı e ocu ara ar ım 
§imdi ayağını hepten kesti, dedi. aya atlamıf ve şehrimize gelmişler, tir. Müsabakaları Alaca (TAN) - Merkez ilk o -

Mahkeme Fatmanm suçunu sabıt fakat hemen faaliyete geçmişler, Muntazam şekilde faydalı konfe- Manisa, (TAN) - Uç hafta devam kulundaki 50 fakir talebeye, hayır -

Şafağa Dönüş 
Çigan müzlklerlnden 
ateı alan bir film görerek kendisini 

3 
ay hapse, 

50 
li- Bakırcı Mehmedin çekmecesinden ranslar da verilmektedir. etmek üzere tertip edilen bisiklet sever halkımız tarafından beş ay _ 

ra para cezasına mahkum etti, 300 lira çalmışlardır. Bunlar da mukavemet yarışları başlamıştır. Kü danberi öğle yemeği verilmektedir. • 
Pembe hakkında da beraet karan yakalanmış. birinin Kayserili olup Köylerde Radyo Merakı çükler arasında 7 kilometre üzerinde Yine bunların himmetiyle 23 nisan 
verdi. •~" •l•!f' İstanbula Kadıköy nüfusunda kayı·t- yapılan birinci yarışa 6 kişi işt:rak bayramı için yavrulara elbise yaptı-

Yakında LALE 'de , _______ _,, 
- Biga (TAN) - Köylerimizi rad - etmiş, birinciliği Cevdet Aksoy, ikin rılmağa başlanılmıştır. 

li Mehmet Akyar, diğerinin de Us- yo merakı sarmış, bir kısım köy oda· 
Konyada Kalp Para 

Konya, (TAN) - Leblebi satmak 
için Yalvaçtan geldiğini söyliyen 
Mehmet adında biri, kalp bir 50 ku
ruşluk sürmek isterken tutulmuştur. 

küplü Osman Mutlu olduklan anla- lan için radvo alı"""u:tır. En son o- yükcilijli, Süleyman kazanmıştır. Bii-" ·~·~ er arasındaki 15 kilometrelik Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul Elektrik 
lıleri Umum Müdürlüğünden : şılmıştır. larak Hoşoba k~ de son model bir müsabakaya 3 kişi girmiş, birinciliji 

*Konya, (TAN) -Memleket has 
tanesinde bir okuma odası ve kütüp. 
hane tesisine karar verilmiştir. 

*Konya, (TAN) - C. H. Partisi 
umumi sekreterliğince tertip edilen 
konferanslardan beşincisi profesör 
Müller tarafından tı.lrkçe olarak (Al· 
man folkloru" mevzuu ile verilmiştir. 

Anlaşılan diğer cihet de üçünün 

Anadoluda bir hırsızlık ve dolandırı

cılık turnesine çıkmış oldukları, İs

tanbul, Ankara ve İzmirde epeyce 

meşhur bulunduktan ve içlerinden 

Mehmet Akyann bir haylice zengin 

olduğudur. 

o 

Manisada Otobüs 
Seferlerl 

Alacada Aijaç Sevgisi Manisa, (TAN> - Belediye, şeh· 
Alaca CT ANl - Burada ağa~ bay- rim.izin uzak semtlerini biribirine 

ramı yapılmış, on bin fidan dikil - bağlamak maksadile otobüs servisle
miştir. ___..._,...., .. • ri ihdasına karar -vermiştir. Şimdilik 

radyo tedarik etmlftlr. Yıldırımspordan Ismail, 16 dakika· 

Geceleri köy odasında topla.nan 

halk, radyo neşriyatından istifade et

mekte ve memnun olmaktadır. 

Manisa Mualllmlerinin 
Seyahatlerl 

daı ikinciliği Ahmet 16.5 dakikada 
kazanmışlardır. ı 

Nağmeden... Şiir ve atktan 
örülmüf etıis bir senfoni 

Şafağa Dönüş 
Yak1nda LALE 'de 

• -
Nefiı bir Atk Macerası 
Müeuir bir Fedakarlık Romanı 

l - Kalıpları, cürüf, çimento. su ve elektriği Idare tarafından ve· 
rilmek üzere 750.000 adet cürilf tuğlasının Silahtarda imali ve kuru· 
tulduktan sonra Silahtar anbarma teslimi işi 1950 lira muhammen be· 
delle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 26/4/939 Çarşamba günü saat 15 de idarenin Tünel 
başında Metro han binasının 5 inci katında toplanacak arttırma ve 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu i~e alt şartname, mukavele projesi ve fenni şartname idare· 
nin Levazım müdürlüğünde parasız olarak tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat "146,25,, yüz kırk altı lira yirmi beş kuruş· 
tur. 

5 - lsteklilerin muvakkat teminatlan ve sair kanunt belgelerile 
ilin edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (2406l 

Belediye Alacada iskan edilen 90 üç otobüs alacak ve bunları Kara· 

hane muhacire ellişer fidan vermiş, köy - istasyon, Topçu kışlası - Ak

şose kenarlarına ve parka akasyalar mescit arasında işletecektir. Haziran· 

diktirtmeğe başlamıştır. dan itibaren başlayacak S1?ferler rağ-

Manisa, (TAN) - Şehrimiz mual

limleri on beş günde bir yaptıklan 

gezintilerinin dördüncüsünü Akhisa· 

ra yapmışlardır. Maarif müdürünün 
riyaseti altında yapılan bu gezintiye 

Turgutlu, Salihli, Ala§ehir, Akhbar, 

Kırkağaç, Soma muallimleri de işti

rak etmi§tir. Muallimler Gazi ilk o

kulunda misafir edilmişler \re akşa

ma kadar ''Coğrafyanın tedrisi usu

lü" hakkında müzakere ve münaka

şalarda bulunduktan sonra yerlerine 

dönmüşlerdir. 

Seven bir kadmm meraklı hikayesi SON PUSE 
Mektebin bahçesine de 500 fidan bet görürse hatlar ve otobüs adedi 

dikilmistir. f&.ılalaştırılacaktır. 

HERBERT MARSHALL 
BARBARA STANWYCK 

Çarıamba 
Akıamı M E L E K 'te 
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•• 
uş 

Bir insan için en büyük felaket 
mancviyetinin bozulmasıdır. 

Ondan sonra ümidi kesilir, bedbini -
ne yuvarlanır. Her şeyi karanlık gö
rür ve kendisini toplayamaz. 

Cemiyetler için de böyledir. Sü • 
ki'ın ve iradesini muhafoza edebilen 
milletler en büyUk miişküllere ko -
]aylıkla göğüs gerebilirler. İngilizle· 
ri görmüyor muyuz? Fevkalade hu
discler knrşısmda hiç telaş ve endişe
ye diişiiyorlar mı? l\IUnih konferan
sından bir giin evvel İngiliz Başve -
kili radyoda artık bütün sulh ümit
lerinin kesildiğini, harbin öniine geç
mek mümkiin olmadığını söylediği, 

Londra sokaklarında siperler kazıl • 
dığı, halka gaz maskeleri dağıtıldığı 
gün bile İngiliz milleti arasında pa
nik göriilmedi. 

Cihan harbindeki tecrübemizle 
biliyoruz ki, düşmanın en ziyade e -
hemnilyet verdiği şey cepheyi yar • 
maktan ziyade halk arasında panik 
çıkarmak, milletin mane\•iyntını boz
maktır. 

Bu hakikat bilindiği içindir ki 
şimdi propaganda dördüncü bir harp 
silahı olmuştur. 

• BütUn memleketler orduya, donan
maya, hava kuvvetlerine olduiu ka
dar propagandaya da ehemiyet veri
yorlar. Almanya harp esnasında düş
man ve bitaraf memleketlerde geniş 
mıkyasta propaganda yapmak ıçın 

şimdiden hazırlanmıştır. Propngan • 
da Nazırı Göoolsin Balkanlarda ve 
Ynkın~ark memleketlerinde yaptığı 

seyahatin hedefi propaganda teşki -
latını yeni ihtiyaçlara göre organize 
etmekti. Propaganda i~inde kullanıl
mak üzere Almanynda 38 radyo is -
tasyonu vardır. Ayrıca dUşman rad
yo istasyonlnrmı susturmağa malı -
sus sekiz r:ıdyo istasyonu yapmışlar
dır. Roma ve Berlin radyoları daha 
~imdiden demokrasileri propaganda 
ile arkadan vurınnnın sırrını keşfet
mişlerdir. Filistlnde ve Suriyede a
rap Jıalkını İn iJizfor aleyhinde mü
:ı:cmnt 13 en tan u.: eımcK suretıyıc 

İngiltere ve Fransaya hayli nıüşkii -
lat çıkamıışlardır. 

Roma ve Bari radyosunun türkçe 
neşriyatı bizi içimizden vurmnk kin
dir. Şu halde fevkaliide zamanla~da 
nıancviyctimizi hozan bir telaş \'C 

endişe havası yaratmak, \'eyahut te
laş \'e endişeye kapılarak maneviya
tımızı bozmaktan korunmalıyız. 

En büyük ku\'\'etimizi; birliğimiz. 
siikunetimiı., metanetimiz \'e cesnre
timizdir. Sük\ınetimizi, metanetimi
zi kaybettiğimiz gün düşman içimize 
girmiş demektir. 

Şimdi son glinlerin telaş uyandı
ran harp havası artık zail olmuştur. 
Halkımızın bu bir kaç giin içinde ge
çirdiği tecriibe, telaş ve endişenin 
zararlı olduğunu ı:-östernıeğe kafi -
dir. 

llalkımıza tavsiyemiz: l\letin 0 • 

Junuz, paniğe kapılmayınız. Düşma
nı meyus etmek istiyor:sak, dünyaya 
metin ve yıkılmaz bir kale gibi gö • 
rünmek arzu ediyorsak, her şeyden 
evvel metanetimizi muhafazaya mec 
buruz. 

Çünkü Tfirk milleti için korka -
cak bir şey yoktur. Bizim kimsenin 
topraklannda göziimüz yoktur. Kim
se ile haUedilccek bir davamız mev
cut değildir. İsteğimiz sulh içinde 
yaşamaktan ibarettir. 

Milli şefimize, ordumuza tam gü
venimiz vardır. Uyanık bulunmak 
kafidir. 

TAN 
Gündelik Gazete 
~ 
TAN'ın heden: H11ber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz, dUrUıt, aamlmi 
olmak, karlln gazeteıl 

olmıya çalıımıktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye 

1400 Kr. 
750 .. 
400 ,, 
150 

" 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

Ecnebi 

!800 Kr. 
1500 ,, 
800 ,, 
300 " 

MılletleraraSJ posttı ittihadına dahil 
olmıyan memleketler fçln ııbonc 

bedeli müddet sıroslyle 30. 16, O. 
3.5 liradır. Abone bedeli peşindir: 

Adres değiştirmek 25 kurustur. 
Cevap için mektuplar 10 kuru'
luk pul !Uıvesi 11\7.ımdır. 

TAN 

T ecavü:ze karp müfterek bir •ulh cephe.i kuruluyor (lngiliz karikatürü) 

Demokrasiyi Kudret Yapan 
Hangi rejim daha sağlamdır? 

denirse şöyle cevap vermek 
doğru olur: 

Hangisi daha çok vatandaşı te
ker teker kendisine bağlayabilmiş 
~e. 1 

Teker teker bağlanmakla sürü, 
sürü bağlanmak arasında, insanca 
bağlanmakla hayvanca bağlanmak 
arasındaki engin fark vardır. In
sanca bağlanmak, ölçerek, tarta
rak şuurla bağlanmak demektir ve 
bu bağ hissin menfaatle izdivacı
nı ne derece göze vurursa o dere
ce kuvvetlJ,Jlllvılabilir. 

Hakimiyeti milletin elinden ceb
ren almış olan rejimler, işte bu
nun için, milletin hakim olduğu 
rejimlerden zayıftır. Zira onlarda 
millet, ağızlan kilitli ve ayakları 
parangalı sürülerden mürekkep 
bir yığından başka bir şey değil
dir. Oyle bir yığın ki, bütiln ceh
dini ağzını kilitten, ayaklarını pa
rangadan kurtarmağa hasdetmiş

tir ve buna muvaffak olduğu an
da ilk işi iktidarı devirmek ve 
muktediri parçalamak olacaktır. 

M alu~ ya.. içtimai bünyede 
reJım bedense, millet can

dır. Eh .. öyle bir beden düşününüz 
ki, dinamizmini almak istediği, 
kendisini canlandmıcağını sandığı 
kudret, düşmanının tam kendisi
dir. içi gürünüşüne bu derece düş
man bir bünyede sağlamlık arana
bilir mi? 

Aranamaz tabii. işte. milletleri 
hakimiyetten mahrum eden veya 
hakimiyet hakkını kullanamaz bir 
hale sokan rejimler bunun için iç
timai sıhhatten mahrumdur ve si
yasi görünüşlerındeki dinamiklık, 
asin, müsbet iş başaracak, umduk
ları faydayı meydana getirecek bir 
savlet kabiliyeti değildir. Onların 
hamlelerindeki ateşin derecesi. sa
dece, içtimai hummalarının şıddet 
derecesini izah eder. 

Milletlerin hakim olduktan re
jimler, yanı demokratik sayılan re
jimler, bunun için milletlere ceb
ren hakim olan rejimlerden daha 
sağlamdır. Zira demokratik bir 

bünyenin içi dışına, canı bedenine 
düşman değildir, Can bedeni yık
mak, mahvetmek istemez. Böyle 

bir bedende sezilen dinamiklik yal
nız hakiki bir canlanışın eseridir. 
Böyle bir rejimi kend~e benzemi
yenlerden ayırdeden aüktit, iç
timai bir hummaya tutulmamıı 
bulunmayı, yani ıçtimai sıhhati ifa
de eder. Sağlam vucut, hasta vü
cuttan nasıl ayırdedilir'' Normal 
Grizi hararete s~hip oluşu ile de
ğil mi? 

Türkiye demokratik bir cüm
huriyettir. işte bunun için 

dostu ve düşmanı bu Türkiyeml
zi bir mücessem vekar ve temkin 
balino.e 2örür. Biı: bdırmayız. 

Şey • • İdeal 
; .................... " .. , 
• 

Yazan : ........................ . 
i 

1 Nizam ettin NAZİF 
i ---------------------······· .. ···----. 

haykırmayız. Fakat herkes kudre
timizi hisseder. 

Vilhelm Almanyası bütün bli\f
lerine rağmen 914 - 918 harbini 
kaybetmiştir. Niçin? lçi dışının 

düşmanı olduğu için. 
Habsburg imparatorluğunun, 

müttefikinden daha beter bir akı
bete uğraması kendisinde bu car. 
ve beden düşmanlığının daha be
ter bir derecede oluşundan değil 
midir? 

Niçin, müttefikleri biiyük imti
handan muzaffer çıktıkları halde 
Rusya Umumi Harp mağlupları a
rasında bulunmuştur? Zira mütte
filtleri, kendisinden beter bir em
peryalist idiler ama vatandaşlarını 
ya demokrasinin bayrağı altında 

toplamış bulunuyorlardı, yahut si
lahı eline alan vatandaşı demok
rasiyi koruduğuna inandırabilmiş 
bulunuyorlardı. 

Belçikayı, şimali Fransny1 çiğ
neyip Parisin kapılarına dayandığı 
halde, Sırbistaru, Makedonyayı çiğ
neyip, Balkanlara dayandığı halde, 
Karpatları, Romanyayı zaptedip 
petrole, kroma, buğday:t sahip o
lup cenupta Karpatları aşarak Uk
raynaya daldığı ve şimalde Baltık 
ülkelerini tarayıp Petrograda yak
laştığı halde Vilhelmi memleketin
den kaçıran, Berline Versayı irr.
zaltan sebep, Alman ordusunun 
neferi Hans ile subayı Fridrih'in 
"Demir salip" e böyle bir imanla 
bağlanmamış olmalarıydı. 

1914 - 1918 zaferi coğrafyanın 
değil, diplomasinin değil, dnha 
kuvvetli ve yeni silahın değil, ta
biye dehasının ve stratejik imkan
hmn değil, açlığın tokluğun değil, 
~adece ileri insanlık duygusunun, 
ınanmış insan tahammülünün ide
alli insanın zaferidir. Yani doğru
dan doğruya demokrasinin zaferi
dir. Zira tahammül feragati ve i
deal bir imanı ifade eder. Bu de
mektir ki, bir millet kendi saade
tine ve insanlığın müşterek saade
tine hizmet ettiğine inanırsa o za
man her feragata tahammül eder 
ve "Yenilmez güç" böyle şuurlu 

bir tahammülden doğar. 

Hodgamlıkla dlğerkAmlığı gayet 
münasip bir formülle biribirine 
mezcetmiş insanların yığını olan 
halk, ancak kendi duygusuna ter-

cllman olan sesi. mnli menfaati ıto
nuşmakla bernber insanlık duygu
larına saygı göstormeği de ihmal 
etmiyen sesi duyduğu zaman doğ
ruyu dinlediğine inanabilir. Yoksa 
yalan yaldızlı içi kof bir putu bir 
millete Allah diye göstermiş olan
lar daima aldanmışlardır. 

Kendisine Umumi Harpte, mu

kaddes cihat ilan ettiriien Allah 

gölgesi halife, günlük kokularına 

bulanarak muj ike yarı Allah gibi 

gösterilen küçük baba !kinci Ni
kola ve Pancermanizmin meşhur 
Vilhelm putu bu hünersiz, basma 
kalıp oyunu tekrarıamak hevesine 
tutulmuş olanlar için ne ibret ve
rici nümunelerdir! 

Osmanlı imparatorluğu, ordu
larının çok şerefli ve üstün 

döğüşmesine rağmen t:mumi Har
bi kaybetti. Zira harbeden kuvvet
ler, insanlık duygusunu okşayan 
ve menfaate uygun gelen bir müş
terek imandan mahrum bulunuyor
lardı. Bu imparatorluğun Büyük 
Harpten en yorgun, zararlı çıkmış 
olan unsuru, Türk, Osmanlı ordu
larının Umumi Harpte sahip bu
lunduğu vasıtaların hepsinden 
mahrum olduğu halde e~siz bir za
fer kazandı, bir d~vlet kurdu. Zi· 
ra Mustafa Kemal ile arkadaşları 
Türkü duygusuna ve menfaatine 
uygun bir ideale inandırmışlardı. 
Inönu, Sakarya ve Dumlupınar, 

yalnız on sekiz milyonluk bir mil
leti istiklale ulaştıran zaferler su

retinde mütalea edilemez. Bunlar, 
demokrat Fransnnın, demokrat In
giltercnin müşterek silahlarına 

karşı kazanılmış oldukları halde. 
yine demokrasi dünyasına ~rur 

veren o zaferlerdir ki, demokrasinin 
bayrağını yüceltmişlerdir. 

Atatürkün ölünciye kadar de
mokrasiye inanışını ve Inönünün 
Cümhurreisliğlne çıkar çıkmaz 14 
yıl süren Başvekilliğindıtki de
mokrasi imanını en veciz tarzlar

da tekrar tekrar ifade edişini bir 
fevkaladelik. bir sürpriz suretinde 
karşılamağa bu memleket 1920 den 

beri bizzat kendileri tarafından a
lıştırılmıştır. Bunlar büyük de
mokratlardır. Bunların kurdukla
n ve idare ettikleri memleket an
cak demokrasinin vatanı olabilir. 

Yalnız fUllU asla unutmamalı· 
dır: 

Evveli Atatilrkün ve şimdi Inö
nüniln, Tiirkfyemize diğer demok
rat ülkelerden bariz bir fark ver
miş oldukları da muhakkaktır. 

Türkf yemiz bir demokrasi dl· 
yandır. Fakat muasır büyük de
mokrasilerden ikisinin mahrum 
bulunduğu ve UçUncüsUnde yeni, 
yeni kendini gösteren bir harikula
deliğe de sahip bulunmaktadır. Bu 
demokrat Türkiyede yalnız demok· 
rat blr ana yasa değil, yalnız de
mokrasiye inanmış bir millet d«!
ğil, ayni zamanda bu milletin can
lılıtına, savlet Iıtlyakına tamaml
le uygun bir llder de vardır. 

1 şte ltalyanın son on yılını 
anlayamem!ş olnn ve 932 

denberi Almnnynnın karşısında ha
reketsiz kalan "Büyük demokrasi,, 
dünyasının büyük eksiği. 

lngiltere bir Salzburg, bir Bi
konsf ild, bir Askit'ten mahrumdur. 
Londra, hatta bir Loit Corcun im
paratorluk manivelalarına hük
medememekte olmasının azAbını 
çekmektedir ve Fransa, donanma 
kadrosunda on denizaltı ile sekiz 
hafif kruvazör eksik olduğu için 
değil, devlet adamları kadrosunda 
bir Puvankare, bir Klemanso bu
lunmachğı içın böyle kıvranmakta
dır. Nerede o Klemanso ki. yanıba
~;ında bir demokrasinin sırf silfih
S'lzlık yüzünden kahredilmekte ol
duğu şu günlerde parlamento kür
süsüne fırlasın ve o davudi sesi ile 
haykırsın: 

"- Ey Fransanın oğlu! Ey de
mokrasinin çocuğu! Sen ihtilalin 
asken oldun! Sen vatanın ve in
sanlrğın askeri oldun! Sen her de
virde idealin askeri olacaksın! (1) 
Bu yolundan şaşamazsın!,, 

D emokrasinin en büyük kud
reti, idealinden de büvük 

olan kudreti, "zamanında bü~lik 
ndam yaratabilmesi" iken işte bir 
büyük demokrat Fransa ve işte bir 
bi.ıyük demokrat Ingiltere ki Paris
le Londrayı birer "büyük siyasi 

merkez" olmak vasfından bile 
mahrum edegelmektedir. Eğer A
merika zamanında ortaya atılma
mış olsaydı Hltlerle Mussolini ta
rafından çızilen mihver, mefruz 
bir hat olmaktan çıkar, dilediği 
anda, dilediği rüzgarı estirerek 
Londra ıle Parlsi ıki fırıldak gibi 
döndüren hakiki bir çelik çubuk 
halini alırdı. 

Fakat işte Amerika. l§te o de
mokra t Amerika ki, demokrasinin 
zamanında büyük adam yaratabil· 
mek kabiliyetini bir daha isbat et
miş bulunuyor. Tıpkı demokrasi 
dünyasının en genç ve idealine sa
dık incisi olan Türkiye gibi or:ıda 
da bir lider beliriyor. 

Atlantiğin ötesinde Ruzveltin 
öttürmeğe başladığı sur, Atlantiğin 

5 
f ......................... : 

i .... ~.! .. ~ .. ~ .. ~~i 
Tabii Komedya! 

Ya.zan: ŞükUle Nihal 

1 nsanlık, asırlardanberi ''bitti, 
bitecek" sandığımız beşeri ko

medyasına, yeni şekil altında de\'Rıu 
ediyor, 

Büyük Dantc, sahne~lnde ölüleri 
oynattı; ölü ruhlara ceza çcktir<li. 
Biz, kendimiz oynuyoruz, işkcnce)·i 
yaşarken çekiyoruz. 

"Yarattığı şaheserleri neden yıla
yor? Biz, küçiik aklımız ve duygu
muzla böyle bir şey ynpamayı:ı., la
rattığımız sanat eserine bir toz bile 
konmasına razı olamayız." diye Al
laha isyan ettiğim anlar olmuştu. 
Lakin işte, biz akıllı kuJların da yap· 
tığımız ortada ... 

İnsanlar bir yandan "ölüm" de
nen büyük, esrarlı facianın önüne 
geçmek, hayatı uzatabilmek için, ip
tidai devirlerde otlardan şifa ara· 
makla başlıyarak tıbbın bugünkü 
hnrikalarınn kadar yUkselirken; bir 
yandan da yine o devirlerdenberi 
taştan, odundan tutun da nihayet 
bugün kilometrelerce uzakta yaıı -
yanlara öliim esansı dsbrttacak ka
dar fen harlkalarile hayatı yok t"t
miye çalışıyor. 

Bu ilahi komedya değil, beşeri 'ko
medya değil, galiba bir "tabii komed. 
ya!'' tabiat, birbirini yiyor ... 

İskelet güler; onun bu alaylı ı:tı
lüşiindeld manayı hepimiz tanır ve 
Urperlriz. Nasıl giilmes!n; bu son· 
suz ve manasız komedyaya nasıl ... 
cı acı sırıtmasın? Anlaşılan, dilnya 
durdukça oytm devam edecek; per
denin biri kapanırken obilril açıla

cak ... 
Yeni artistler, yeni rollere hazrr • 

lansın!_. 

Her dövüşmenin, her facianın sO: 
nunda, insanlık, yarattığı kanlı sah
nen.in karşısına geçip sordu; aldığı 
cevap: 

"Zafer veyıı hiç! .. A 

Yeryiizünde kalan son iki lnaan 
bile, dünyanın yansını azımsıyarak 
belki yine birbirile çarpışacak ve ar
kalarından büyük bir sukUt haykıra. 
cak: 

"lllç, hiç, hiç! •• " 

Manisa Halkevinde 
Çabşmalar 

Manisa, (TAN) - Halkcvi gençle
ri (Vazife) piyesini muvaffakıyetle 

temsil etmişlerdir. 
Gazi okulu muallimlerinden Halil 

Er tarafından idare edilen mandolin 
kursuna 25 kişi devam etmektedir. 

Bunlar yakında umuma mahsus bir 
konser vereceklerdir. 

Akif Saydamın ldarcslndeki keman 
derslerine on be~ kadın ve erkek de
vam eylemektedir. 

tık ve orta okulları bitirmiye mu
vaffak olam1yanlar için de bu tah
silleri bitirme kursu açılmıştır. 

Halkevinde mayısta bir çiçek ser

gisi açılncaktır. Manisanın tarihine 

karışan eski çiçeklerini ve çiçekçill
ğini ihya ederek halka yeni bir ka

zanç sahası açmağı istihdaf eden bu 

hareketin muhitte iyi neticeler vere
reği umuluyor. 

bu yakasındaki büyük demokrasi
lerde, hadiselerın beklediği cin~ten 
birer büyük lider yaratabilecek mi? 

Yaratmasını temenni etmelidir. 
Zira Avrupa muvazenesini bozan 
şey bu iki büyük demokrasinin i
deal ziıfına uğrayışı de(lildir. bu
yük adam kıtlığına uğrayışıdır. 

Fransa ve Jngiltere munsır devlet 
olmanın en büyük şartından mah
rum bulunuyorlar· 

Lider. 

Işte basımlarında olan ve kendi
·lerinde bulunmıyan şey. 

işte hasımlarını kuvvetli göste

ren ve kendilerini hareketsizliğe 

mahkum eden şey. Bu asn on do

kuzuncu asırdan ayıran buyuk fark 
budur: 

Ideal kati değildir. bu ideali 

temsil edecek ve tahakkuk ettire
cek lidere ihtiyaç vardır. Inöııüye 

göz bebeğimiz gibi bakmakta ne 
kadar haklıyız. 

(1) Harp sonundıı, orduy:ı te~ckkur 
tein frad ettiği nutuktan. 
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Yağ Güreşleri 
Dünkü Müsabakalar 
Çok Heyecanlı Oldu 
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Dün Taksim stadında yapılan yağ
lı güreşler çok ciddi ve heyecanlı ol
duğundan bi.ıyük bir alaka ile seyre
dildi. Süleyman Büyük Orta 1 

Saat 1.40 ta küçük orta pehlivan
larının müsabakalarile programa 
başlandı. Meydana küçük orta içir 
evvela üç çift çıktrlar. 

Birinciliğini Aldı 
Küçük ortaya çıkanlar şu şekiller

de eş oldular: 

~-~~·~·-......,.-...,......,.~· baş pehlivanlarımızdan Hançooğlu 

Adapazarlı Celal - Gerezeli Mus· 
tafa. 

Adalı Mehmet - Silivrili Küçük 
Hüseyin. 

Adapazarlı Rıza -- Malkaralı Os
man. 

Gerezeli Mustafa Adapazarlı Ce
lali altı dakikada oturak gündesile 
yendi. . 

Silivrili Küçük Hüseyin de Adalı 
Mehmetli ayak gündesile yedi daki
kada mağlup etti. 

Malkaralı Osman Adapazarlı Rı

zayı beş dakikada günde ile aşırdı. 
!Ik iki güreşin galipleri, Silivrili 

K uçük Hüseyinle Gerezeli Mustafa 
tutuştular. 

Gerezeli Mustafa Silivriliyi ayak 
kösteği ile yendL 

Bu sınıfın başını Subaşı köylü Os- · 
man, Hurşitle tutuştuktan sonra aldı. 

Subaşı köylü çok hamleli ve pek 
zorlu güreşen bir pehlivandı Iki bas
ım.mı daha yenerek küçük ortanın 
birinciliğini hakkile kazanmış oldu. _ 

Büyük Orta 

Büyfik ortaya beş çift çıktılar. 

Çiftler şu şekilde ayrıldılar: 
Pomak Süleyman - Adapazarlı 

S ervet. 
Adapazarlı Yıldırım Bekir - Kü

çük lbrahim. 
Romanyalı Ahmet - Bandırmalı 

Şükrettin. 

Bulgurlulu Koç Ahmet - Usgüp
lü ldfu. 

Karamürselli Hilmi - Adapazarl! 
R useyin. 

Bu pehlivanlar arasında Abdülaziz 
devrinden evveline yetişmiş meşhur Pomak Süleyman 

Beşiktaşlılar, Dün 
Ankaragücüne de 

1- O Mağlllp Oldular 
Ankaralllar Güzel Bir Oyun Çıkardılar 

Ankara, 16 (Tan Muhabirinden)
Bugün sekiz, dokuz bini aşan bir 
sporcu kütlesi önünde bir gün evvel 
Demirspora mağlup olan Beşiktaş

lılar ikinci karşılaşmalarını Ankara
gücüne karşı yaptılar. Beşiktaşlılar, 

Ankaralılar karşısına şu kadro ile 
çıktılar: 

M. Ali- Hüsnü, İbrahim - Hü
seyin, Bedli, Feyzi - Hayati, Rıd -
van, Hakkı, Şeref, Eşref. 

Oyun başladı. Siyah beyazlılar ır..ü 
tereddit oynuyorlardı. Oyun müteva
zin bir şekilde devam ediyordu. Bi
rinci devre golsüz olarak beraberlik
le neticelendi. 

!kinci devreye Ankaralılar çok can 

1ı başladılar. Bilhassa Vahap vasıta
sile yapılan Ankara hücumları Be

şiktaş için tehlike oluyordu. 15 inci 
dakikada sağdan açılan bir hücumda 
Vahap An.karaya ilk ve son galibiyet 
golünü kazandırdı. 

Bir kaç Beşiktaş hücumu Natık ta
rafından kurtarıldı. Beşiktaşın bütün 
gayretleri neticesiz kalıyordu. 35 in
ci dakikada Beşiktaş aleyhine bir pe
naltı cezası verildi. Vahap bu fırsatı 
avuta atarak kaçırdı ve maç ta 1 - O 
Beşiktaşın mağllıbiyttile neticelendi. 

Ankarada en iyi oyuncular Natık 
ve VahaptL 

Beşiktaş takımında da- Hüsnü ,gü
zel bir oyun oynadı. 

Halilin yeğeni Pomak Süleyman vü
cudünün yapısı ve g0zlerinin tam bir 
pehlivan gibi bakışı ile dikkati celbe
diyordu. Nitekim büyük ortanın bi
rinciliğini her önüne çıkanla kıran 
kırana tuttuğu güreşlerdeki galibiyet 
!erile kazandı. 

Büyük ortanın neticeleri: 
Bulgurlulu Koç Ahmet, Usgüplü 

İdrisi yendi. Bandırmalı Şükrettin, 
Romanyalı Ahmetli mağlup etti. Ka
ramürselli Hilmi, Adapazarlı Hüse
yini pes ettirdi. Pomak Süleyman A
dapazarlr Serveti kaldırarak yendi. 

Pomak Süleyman, Adapazarlı Ser
vetten sonra Karamürselli Hilmiyi 
de şak gündesi1e yenerek büyük or
tanın haklı ve değerli galibi ilan e
dildi. 

Başpehlivanlar 

Başpehlivanların sıraları gelince, 
hakem heyeti kendine güvenen pehli
vanların ortaya çıkmalarını ilan etti. 
Bir dakika sonra, vefat eden Kurt
derelinin hatırasına hürmeten bir 
dakika ayakta duruldu. 

Hakem heyetinin daveti üzerine 
sahada bulunan Tekirdağlı Hüseyin, 
hakem heyetine müracaatla, idman
sız olduğundan başa çıkamıyacağım 
b ildirdi. 

Başa Hüseyin pehlivan çıktı. P ch
livanköylü Mustafa tek olduğundan 
ilk güreşlere girmedi. Çiftler şöyJe 
teşkil edildi: 

Büyük lbrahim - Yarım dünya 
Süleyman. 

Ali Ahmet - Molla Mehmet. 
Babaeskili büyük lbrahim Afyon

lu yarım dünya Süleyman ile ka
pıştı. Biribirini üç kere bastırdılar. 

Güreş, denkleşmiş şekilde devam e
derken Babaeskili bir dalma ile Sü
leymanı altına aldı. Süleyman altta 
sarmadan dönerken yenik düştü. 

Ali Ahmet te çok usta bir pehlivan 
olan Molla Mehmetle zevkli ve ha
reketli bir güreş tutturdu. Otuz se
kizinci dakikada Mollayı basıtrdı ve 
gündeden aşırırken Molla kendini i
yi kolladı. Fakat baş pehlivanların 

yenik sayılacağı kadar açık düştüğün 
den mağlup addolundu. 

Afyonlu Şüleymanı yenen Baba
eskili İbrahim, bidayette tek kaldı
ğından güreşe girmiyen Pehlivan
köylü Mustafa ile tuttu. 
Yarım saat kadar güreştiler. Ha

va karardığından hakem heyeti gü
reşi ayırmağı ve Babaeskiliyi başın 
birincisi ilan etmegi muvafık gördü. 

Şişli 
2-1 

Perayı 
Yendi 

ıJoğanspor maçından evvel Şere.f 
stadında Pera - Istanbulspor muhte
liti Şişli, Süleymaniye muhteliti ile 
çok heyecanlı bir maç yaptılar. Bu 
maç ismen muhtelit, fakat ~1addi za
tında Şişli - Pera arasında oldu. 

Pera takımında Istanbulspordan 
bir, jişlide de Süleymaniyeden üç 
kişi vardı. 

Oyun çok canlı başladı. Seyircile
ri heyecandan bunaltan bir süratle 
cereyan ediyordu. Şişli oyunda ha
kim olmağa başladı. D~vre ortaların
da Diran ilk Şişli golünü kaydetti.. 
Bundan sonra bir Pera hücumunda 
Şişli aleyhine bir penaltı oldu. Fa
kat bu fırsatl kaçırdılar ve devre de 
1 - O Şişli lehine bitti. 

V ela - Doiantrpor macınJan bir SlÖrünüş 

!kinci devre daha seri başladı. Pe
ra düzgün bir oyun oynamağa l:>aş

ladı. Bir türlü beraberliği bozacak 
golü kaydederniyorlardı. Bir Şişli hü 
cumunda Daniş Şişliye bir gol daha 
kazandırdı. Bu gol Perayı canlandır

~ .. lif 1 dı. 39 uncu dakikada Culafi Pera go-
lünü kaydetti ve maç ta 2 - 1 Şişli
nin galibiyetile kapandL 

Dünkü güreşlere iştirak eden pehlivanlarımızdan bir kumı 

....,......_. .......... _.........._._. 
Milli Kümede 

Puvan Cetveli 
;;. 

>O 'O .;: C> 

ci 
.., >-::!: <( 

Takım ai 
A. Gücü 5 1 1 18 10 
Fener 4 1 12 5 
Bc~iktaş 3 3 13 6 
D. Spor 2 1 6 2 
Ve!a 2 2 10 7 
Ateş 1 1 3 5 10 
Dnii.::ın A- ~ '>'l 

G. Saray 3 1 9 .............. ~ ... 
Dünkü 
Bisiklet 
Yarışları 

c 
al 
> 
:ı 

o. 

18 
13 
12 
8 
8 
8 
G 
2 

• • 

Seri bisiklet yarışlarının sekizinci

si dün Topkapı ile Silivri kasabası

nın biraz ilerisindeki 75 nci kilomet

reye kadar gidip gelme olmak üzere 

150 kilometrelik bir mesafe dahilin

de yapılmıştır. 

Baştan sonuna kadar heyecanla de

vam eden ve takip edilen bir yarış 

neticesinde Haralambo 4 saat 44 da

kikada birinci, Feneryılmazdan Tor

han ikinci ve Süleymaniyeden Yani 

üçüncü olmuşlardır. 

Seri bisiklet yarışlarının sonuncu

su gelecek pazar günü yapılarak ya

rışlara son verilecektir. 

Vefa Doğanspor 
Takımını Yendi 

Şişli Perayı 

Bozkurdu 
2 - 1, 

3 - 0 

Anadoluhisarı da 

Mağlup Ettiler 
Fenerbahce karsısında san laci - tikal etti. Arada sıran~ np,.lA~

vertıııerın bozuk oyununa ragmen ou Iiüf nucwriian, v-era--muavnr -
yük bir gol farkı ile yenilen İzmirin da kolay kırılıyordu. Bir Vefa hiku
Doğansporu dün Şeref stadında ol - munda İzmir aleyhine firikik oldu, 
dukça mühim bir kalabalık kitlesi ö- Muhteşemin güzel bir atışı İzmiri 
nünde Vefa ile oynadı. Bir kaç haf - tehlikeye düşürdü. İki dakika sonra 
tadanberi sakatlığı dolayısıyle oyna- bir ikinci Vefa hücumunda Gazinin 
yaınıyan Vahit de Vefa takımında sıkı bir şütü kornerle geçiştirilebildi. 
yer almış bulunuyordu. Eski Vefalı ~irmi yedinci dakikada Doğanspo -
Gazi de oynuyordu. run bir hücumunda Ve:fa kalesi bü-

Ve şu kadro ne Doğanspor karşı- yük bir tehlike atltatı . 
sında dizildiler: V elanın birinci golü 

Azad - Vahit, Süleyman - Se- 28 inci dakikada Muhteşemin u-
fer, Lutfi, Şükrü - Necip, Muhte - zaktan attığı bir firikikte top kale ö
şem, Sulhi, Gazi, Mehmet, nüne düştü. Kaleci ayakla vurmak 

Doğanspor: Ömer - Abdullah, isted~. _Topa güzel -~~ çıkış w yapan 
Halit - İrfan, Macit, Sait - Abbas, Sulhı ılk Vefa golunu yapmaga mu-
Mehmet Fuat Yusuf Emin. vaffak oldu. 

H k ' F ' 'd Kı' lı Birinci golden dört dakika sonra 
a em: erı un ç. h"' 1 k ı k 

O V f lı1 b l d Ve kı Sulhi şahsi bir ucum a a eye a · yuna e a ar aş a ı. - . . 
1
.. d 

ıd I. lk d kik 1 .. t · Do tı ve güzel bir vuruşla ikincı go u e 
rı ı. a a ar mu evazın, • t . 

1
.
1 

· b" 
w d h' b' lm dığı görü yaptı. Bu gol zmır ı en ır parça 
ganspor a ıç ır şey o a • ld B' iki h"" 
lüyordu. F!.lat, aralarında gözüküyor canlandırır ~bi o u. ır ucum 

d .. k" d' w ı · b" ·ıu küme yaptılar ve bır gol fırsatı da kaçırdı-u, çun u ıger en ır mı ı h' 
takımında yer alabilecek oyuncular lar. Devre de 2 - O Vefanın e ıne 
değil.. Solaçık topa vuramıyacak va- neticelendi 
ziyette, muavin hattı vasat bir oyun ikinci devre 
oynuyordu. Çok geçmeden Ve:fa ağır Doğanspor, çok canlı başladı. Ve-
basmağa başladı. fada ilk devredeki enerji yoktu. Do-

Oyun, İzmirin nısıf sahasına in • ğaı1sporu birbirini takip eden hü • 
curnlarını se)t'etmeğe başladık. 

Vefa kalesi tehlikeli dakikalar 
geçiriyordu. 

Beşinci dakikada bir Doğanspor 

hücumunda Vefa müdafii topu elle 
çeldi ve hakem penaltı cezası verdi. 
Solaçık çekti fakat kaleci karşıladı, 

topa yetişen Fuat plase bir şiltle Do
ğansporun birinci golünü yaptı. Vefa 
tarnamiyle bozulmuştu. 

Hatlar arasında irtibat kalma -
mıştı Bu durgun ve bozuk oyun o -
yunun Vefa nısıf sahasına intikal 
etmesine sebep oldu. 

12 inci dakikada biribirıni takip e
den lzmir hücumlarından birinde 
Fuat. Doğanspora ikincı golü kazan
dırdı ve bu suretle beraberliği temin 
ettiler Bu beraberlik golünden sonra 
oyun canlandı. Fakat netice alına

mıyordu. 

Vefanın clört golü 
34 üncü dakikada bır Vefa hücu

munda Gazi beraberliği bozan üçün
cü golü yaptL Uç dakika sonra Ne
cip dördüncü, bunu takiben Sulhi be
şinci golü ıiaydetti. 

Yağlı güre~ m üsabakalannda pehlivanlanmız 
44 üncü dakikada idi. Vefalılar ha· 

(Sonu onuncuda) 
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Davulu 
Parsayı 

O Çaldı, 
Bu Aldı 

Kanuni Süleyman, babası Ya- y 
vuzdan birinci vezir olarak 'F"!!ii!i!i!!i!!i!!~!!li!i!!~~ aza n . 4 

Piri paşayı tevarüs eyledi. Rodo - • l - ı 
sun fethinden sonra iyi bir muha- l J 
rip şöhreti taşıyan Ahmet paşayı M Turhan TAN 
ikinci vezirliğe getirdi. Bu adam 

1 

_ ·-· -· _ıl 
son derece haristi. Kubbe altına 

girer girmez Piri paşanın ayağını' l"'li+ııııiıfİ~~~~~~~~~~~~~ii~~;~~=iF~~~~lil!!!!'! .. llll!lı 
kaydırmak, birinci vezir olmak i-
çin düzen kurmağa koyulmuştu. 

Hünkar da Piri paşayı mevki -
inden atmak istiyordu. Fakat ba
basmm onu eşsiz bir vezir olarak tt 
lakki ve bu kanaatle istihdam etti
ğini bildiğinden fikrini açığa vu -
ramıyordu. Ayni zamanda Piri pa 
şayı sadaret mevkünden uzaklaş • 
tırmak istemesi yerine ikinci ve -
ziri getirmek için değildi. Kendi 
gözdesi olan İbrahimi Pirinin yeri
ne koyacaktı. 

Ahmet paşa, hünkarnı ne dü
şündüğünü sezememişti. Bu se -
heple zekasını seferber ederek sad
razamın. aleyhinde planlar kuru -
yordu, dolaplar çeviriyordu. Bir 
ütira, ild iftira, üç ütira nihayet 
Kanuniyi de fikrinde kuvvetlen -
dirdi, bir gün Piri Mehmet paşayı 
huzuruna çağırdı: 

Lala, dedi, pek sevdiğim bir 
adam var. Ona büyük bir ikramda 
bulunmak istiyorum. Ne yapayını, 
dersin? 

kişi ile İbni Bekir isimli başka bir 
çöl emirinin verdiği on bin Mem • 
lük süvarisinin ve altı bin zenci 
kölenin başına geçti, Kahire kale
sini muhasara altına aldı. 

Yeniçeriler, bugün bile Mısır 

D önen dolapları pek iyi sez- köylerinde masal gibi hikaye olu-
mekte olan ihtiyar vezir nup duran emsalsiz bir şecaatle 

hemen yer öptü, şu cevabı verdi: kaleden fırladılar, Türke yakışan 
- O bahtiyar kişiye benim ye- bir hamasetle bu yüz bin kişilik 

rimi ihsan etmekten daha müna • orduya saldırdılar, bir günde dört 
sip bir ikram olamaz. bin kişi öldürdüler. Lakin çokluğa 

Hünkar mırıldandı: galebe edemiyerek yine kaleye çe-
- Ya sen? kildiler. Onları oradan çıkarmak 

- Ben kocadım padişahım. A:r- imkansız görünüyordu. Celalettin 
tık oturak olmalıyım. ' adlı biri Ahmet paşanın yanına ge-
0 gün Piri paşa iki yüz bin akçe ay- lerek o mümkün olınayan bir işin 
lıkla tekaüt edildi, yerine has oda- nasıl başarılacağını öğretti. 
başı İbrahim getirildi, Ahmet pa- Celfilettin, kale içine giden giz. 
şanın da suratı ekşidi. Çünkü böy- li bir su yolu haber vermişti. Ah -
le bir muameleyi ummuyordu, ağ- met paşa hemen muhbiri klavuz yap 
:zından hayati bir lokma alınmış tı, kaleye bir gece baskınında bulun 
gibi ıztırap duyuyordu. du ve zavallr yeniçeriler, odaların-

Onun Macaristan harplerinde, da bastırılarak son neferine kadar 
Rodosun fethinde büyük hizmet _ öldürüldü. 
leri ve emekleri vardı. Usule, kai- A rtık Mısır Ahmedind.i ve İs-
deye göre de sadrazamlık kendisi- tanbulda sadrazam olama -
llin hakkıydı. İbrahimin ona tercih yan hain vezir, Kahirede sultanlı-
edilmesi yolsnzdu. Hünkar bunu ğını ilan ediyordu. Sikke kestir • 
düşündü ve birinci vezir ile onun mişti, namına hutbe okutmuştu, 
birbirini kıskanmalan yüzünden üç vezirden mürekkep bir vükela 
devlet işlerinin müteessir olacağı • heyeti kutmuştu, Mısın Memlük -
nı hesapladı, Ahmet paşayı Mısır !erden seçtiği valilere taksim et -
valiliğine nakletti. mişti, ferih ve fahur hükumet sü

A hmet, emeline eremediği gün 
lerdenberi fasit düşünceler 

geçiriyordu. Mısıra vali tayin olu
nunca hain bir inşiraha kapıldı, 

hünkardan mükemmel bir öç al -
tnayı ve İbrahimden daha yüksek 
bir mevki elde etmeyi tasarladı, 

hızla eksiklerini tamamlayarak yo
la çıktı. 

rüyordu. 
Fakat, Yavuzun Mısırda bırak

tığı Türk korkusu, Ahmedin başı
na toplananların da yüreklerinden 
silinmiş değildi. İlk hırsla, ilk ka
zanç ihtirası ile yapılan hamleler
den ve Ahmedin sultanlığı ilan o
lunduktan sonra herkesin içine bir 
endişe ;ayılmıştı. İstanbulun bu i
şi affetmiyeceği ve Mısırın altüst 
edileceği düşünülüyordu. 

Bu korkunun ilk mümessili Ah 

met sultanın (!) vezirlerinden 
Mehmet bey oldu. Bu adam bir 
hareketle kendini padişaha sevdir
m eyi düşündü, gizli hazırlıklar 

yaptı ve Mısır sultanı Ahmet han 
hazretlerini bir gün hamamda bas 
tırdı. Sabık Osmanlı veziri, hün
karın adını haykırarak hamama 
hücum edildiğini duyunca traşını 
yarım bıraktı, çırıl çıplak hama • 
mm üstüne çıktı, oradan atına bin
mek imkanını buldu, kaleye kaçtı. 
Lakin Mehmet beyin kumanda et
tiği müfr.aze de onunla birlikte ka
leye girebilmişti ve orada bir harp 
başlamak üzer~ydi. 

M ehmet bey, sultan hazretle -
r inin iç kaleye kapanması 

ve Memlükleri yardıma çağırması 
halinde işin sarpa saracağını anla
dı, hazinelerin yağma edilebilece
ğini ilan ettirdi. Bu ilan, on binler
ce kişinin kaleye hücum etmesini 
temin etti. Mısır sultanı hazretleri 
de kaçmak zorunda kaldı, yirmi 
sadık adamı ile çöle düştü ve Beni 
Bekir aşiretine sığındı. 

Bu aşiret onun Kahireye giri
şini kolaylaştırmıştı. Lakin Mehmet 
beyin İstanbuldan gelecek tehli -
keyi anlatarak verdiği öğüt ve üç 

bin mükemmel süvari ile yaptığı 

bir nümayiş üzerine aşiret şeyhi, 
kaçak sultanı zincire vurdu, Meh

met beye gönderdi, o da hemen ka· 
fasmı kestirip İstanbula yolladı. 
Ahmet paşa, bir gün beylik zevki 
sürmüş ve bu zevk uğrunda kel • 
lesini feda etmişti. Mehmet bey ise 
ilkin padişaha, sonra da Ahmede 
karşı yaptığı ihanetle milyonlar 
sahibi olmuştu. İşte davulu baş -
kası çalarken parsanın başkaları 
tarafından toplanması bu şekilde 
olur!.. 

O Mısırda saltanat kurmayı ta
sarlamıştı. Bu kıtanın tarihini bili
yordu. Bir çok Türk valiler ora • 
da kolaylıkla devlet kurmuşlardı. 
İyi davrandığı takdirde kendinin 
de Mısır sultanı olınasına hiç bir 
tnani görmüyordu. 

!samsun Memleket Hastanesinin 
Tamamlanıyor 

İşte, bu düşünce ile Mısırda ça
lışmıya koyuldu. Ellerindeki sal -
tanatı pek yakında kaybetmiş, fa
kat o saltanatın tadını henüz da -
tnaklanndan giderememiş olan 
Memlüklerle çarçabuk anlaştı, hü 
kumdarlık ke:ııı.disinde ve Mısırın 
bütün geliri onların elinde bulun
tnak üzere bir muahede imzaladı. 
Lakin Kahirede mühim bir Yeni
çeri. kuvveti vardı. Kale onların 

elindeydi. Ahmet, bu cesur askeri 
takımı da elde etmek için bir çok 
teşebbüslerde bulundu. Para ver
di, tımarlar dağıtmak vaadinde bu 
lundu. tehditler ,;avurdu, bir neti
ce elde edemedi ve onlan hünka -
ra sadık kalmaktan ayıramadı. 

B unun üzerine silaha baş vur
mak istedi. İbrahim Ömer 

•dlı bir şeyhin getirdiği seksen bin 

Eksikleri 

Samsun Memleket Hastanesi 
Samsun, (TAN) - Memleket has- miş, 40.438 hastaya da poliklinik teda 

tanesinin eksikleri yavaş yavaş ta - visi yapılm'lş, 10,745 rontgen mua -
mamlanm ktadır. Son 15 yıl içinde yenesi icra olunmuştur. Geçen ay ye
hastanede 32.790 yurttaş tedavi edil- ni bir rontgen cihazı satın alınmıştır. 

Karın 
Ve Kalça 

Eriten 
Hareket 

1 - Kollarınız yanlannıza ya
pışık olmak üzere dümdüz yere ya
tınız. Ayak uçlarınızı· bitişik tutup 
bacaklarınızı karnınıza amut vazi
yette yukarı uzatınız. 

2 - 1 inci numaradaki esas \'azi
yette yatarken bacaklarınızı yarını 

daire çizecek şekilde kaldırarak ken
dinize doğru çekinız. Bacaklarınızla 
gövdeniz arasında adeta bir zaviyei 
hadde olsun. Sonra bacaklarınızı ev
vela sağa doğru gergin uzatınız. 

Sonra da ayni vaziyette sola uı;atı
nız. Yine 1 inci vaziyete geliniz ve 
bu hareketi süratli olmak üzere on 
defa tekrarlayınız. Bacaklarınızı ha
reket ettirdiğiniz esnada. gövdenızin 
ve kollarınızın tamamen yere yapı
şık olmasına dikkat ediniz. 

3 - Bacaklarınız bitişik olmak ü
zere diz kapaklarınızla yere daya
nıp kollarınızı yanlarınıza indirerek 
dümdüz durunuz; birbirine muvazi 
olmak üzere iki kolunuzu sağ tarafa 
uzatırken sol kalçanızın üzerine otu
runuz. 

4 - Ayni vaziyette oturduğunuz 
esnada sol kolunuzu geri fırlatıp ye
re dayanırken bacaklarınız biribiri
ne yapışık olmak üzere evvela sağa, 
sonra da yukarı uzatınız. 

5 - Yine diz kapaklarınız bitişik 
olmak üzere yere dayanarak kolla
rınızı yanlarınıza indirip ayni hare
ketleri sol tarafa tatbik ediniz. 

6 - Ellerinizle ayak bileklerinizi 
tutarak yere oturunuz. Sağ diz ka
pağınızı büküp parmak ucuyla yere 
temas ederken sol kalçanız üzerine 
tamamen oturarak vücudü de sola 
meylettiriniz. Bu vaziyette yalnız, 
gövdenizi ve başınızı yere temas et
tirmek üzere yere yatınız. Eller a
yak bileklerini tuttukları esnada ko
lun çok gergin olınası lazımdır. 'l'l"k
rar doğrulup yine yalmz ayak bilek
lerinizi tutarak oturunuz ve 
bu hareketleri süratli olmak i.izere 
on defa tekrarlayınız ... 

Ev Kadını 
için Pratik 
Tavsiyeler 

1 - KÜF'LENMİŞ DERİ ÇANTA 
VE VALİZLERİN TEMIZLENME
Sİ: Bir fanila parçasına vazelin sü
rerek derinin küflenmiş yerlerini 
ovmalı. Bundan sonra da kuru ve 
temiz fanila parçasiyle parlatıp açık 
h ava ve güneşe terketmeli. Deri eş
yanın arasıra ayakkabı gibi cila sü
rerek parlatılması korunmasına yar
dım eder. Bilhassa uzun zaman kul
lanılmıyacak ve bir yere kaldırıla

cak deri eşyayı cilalayıp parlatmalı
dır ve asla rutubetli yerde tutma
malıdır. 

2 - MUTFAKTA KULLANILA...'l 
LASTİK ELDlVENLERIN MUHA
FAZASI: Eldivenleri kullandıktan 
sonra, elden çıkarmayıp iyice sa
bunlu su ile yıkamalı ve durulama
lı. Sonra da eldiveni bileğinden tu
tup parmaklarını ters çıkarmnlı. 
Kuruduktan sonra içine ve dış tara-,· 
fma talk pudrası sürmeli. 

Bu suretle hem yapışmaz, hem de . 
her defasında eldivenin ayrı ;arcıfı ' 
kullanılır. 

/ 
Bu resimde, yepyeni bir saç modası görüyoriii. Kalın bir ipekli ve

ya kadife parçası başa sarılmış, saçlann ön kısmındaki buklelerin 
arasından hafifçe sarkmıştır. Çok znrif bir görünüşü vardır. 

Tavsiyeler • • 
Çocukları Sinirlilikten ve 
Hırçınlıktan Kurtarmalıyız 

Bazı çocuklar, diğer çocuklardan daha hırçın olurlar. Bu"' 
nun sebebi, ya çocuğun sinirli ebeveynden doğmuş olmasıdır, 
yahut da muhitin ve çocuğa yapılan muamelenin tesiridir. Ço
cukta başlıca sinfr alametleri şunlardır: Çocuk en ufak birse
bepten hırçınlaşır, korkar yalıut da ağla;. Bazı çocuklarda bu 
sinir, korkulması lazım olmayan şeylerden korkmak, yahut 
da büyük hypochondriac'lerde olduğu gibi bir yerlerinin ağ
rıdığını hissetmek, hasta olduklarını zannetmekle tezahür 
eder. 

1 
Hazan da çocuğa spozmoz gelir 

~~K " -"-""f t;""'1 adaleleri takallüs eder; hatta bazı 
~ IJClndr ıya e 1 ·ı çocuklar, gözlerini çipilleştirir, o • 

~ muzlarını silkerler, mütemadiyen 
· . öksürürler, sinir gıcıkları gelir. 

Bütün bu gibi sinir arazını gör
dükten sonra çocuğun bu hareketle~; 
yapmamasını temine çalışmalı, ak • 
si takdirde çocuk büyüdüğü zaman 
bunlar itiyat halinde kendisinde ka
lır. 

1 

Vaziyetin en acı tarafı çocuğun 
sinirli bir Pbeveynden doğması ve 
bu sinirli ebeveyn muhitinde büyü
mesidir. 

Ahnacak Tedbirler 

Çocuklar-daki sinirin tezahürü 
muhtelü olduğundan ve her birisi
ne göre ayrı muamele yapılması la· 
zım geldiğinden burada tatbik edi -
lecek umumi bir kaideden bahsede
miyeceğiz. Yalnız her türlü siniri sü
kun bulduracak bir kaç tedbir söyli
yeceğiz: 

. ,~ 
Moda Haberlerı ı 

1 - Çocuğun muhitindeki kimseler asla 
ı:inlr, heyecan göı:termemeli. Sakin, yu
muşak hareket etmell. 

• 
t 

1 - Biçimler: Yakalar düz ka- ı 

palı. ı 
2 - Düz kumaş üzerine el_ işle-

1 
meleri. ~ 

2 - Kumaşlar: Düz çizgili, ekos~ 
şe, diyagonal. 

3 - Mantolar: Beden sıkı, aşağı 
doğru hafif kloş. 

4 - Ceketler: Spor kıyafetlerde 
bed ene intıbak etmiş, akşam kıya
fetlerinde bol ve boyu da kalçadan 

S iyah kalın ve daz yanm kumaştan 
dikilmiş kHislk bir tayyör. İçindeki 

blılz ipek pikeden olup önU dliğmeli yelek 
biçimindedir. Organtin veya kolalı dantel
den yapılmış pliseli bir yakası vardır. Bu
nun da üzerinde geniş krep saten kordelA 

aşağı. vardır. Bltizun kollarının ucundaki pliseli 
5 - Bütün etekliklerde geniş ve dantel veya organtin de ceketten dışarı çık 

zengin plise. 

6 -- Renkler: Esas renkler: 
tfuı, mavi. yeşil 

mıştır. Siyah ayakkabı ve on sekizinci a-

Efla- sırda giyilen şapkayı andmm siyah şapka 
ve beyaz eldivenle bu kıyafet, mevsimin 
en §ık kıyafetim~ 

2 - Çocuğun bulunduğu yerde sinirli
liğinden bah«etmemell. 

3 - Çocuğa miltemadlyen hırçın, sinirli 
olduğunu söylememeli. 

4 - Çocuğu kendi yaşındaki çocuklar
la oynamağa kısa bir müddet için müsa
ade etmeli, fakat uzun zaman bu çocuk
larla beraber bulundurmamalı. 

5 - Çocuğun bulunduğu muhiti de
ğiştirmeli. 

8 - Mektep yaşında bir çoeuksa. bit' 
müddet için çalıştırmak ve mektebe gö· 
türmeği tatil etmeli ve çocuğu başka bir 
yere götilrerek eski muhitin! ve mektebi· 
nl unutturmalı. 

7 - Çocuğun uykusunun muntazam ol· 
masıru temin etmeli, uyku vaklUerini kat· 
iyeUe tesbit etmeli. 

8 - Çocutun gıdasına da ehemmiyet 
vermeli, sevmediği şeyleri, fazla yedinne
ğe çalışmayıp, mugadd!, fakat sevdiği ~
leri vermeli ve çocuğun yemeğinin nevini 
sık sık detiştirmell. 



8 

Türk Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 15 

Türk Gemisi Görünmüştü 
Kapitenden En Basit Nefere Kadar Bütün Erkekler 

Korku ile Karışık Bir Heyecana Kapılmışlardı 
Yanm saat evvelki velveleyle 

şimdiki sükut garip bir tezat teş
kil ediyordu. O geniş güvertede 
sinek uçsa vızıltısı herkesin kula
ğına çarpabilirdi. Çünkü bütiın 

erkekler ve onların iradesini to -
puğuna bağlamış olan Bafa1 susu· 
yordu 

Koca gemiye enikonu ıssızlık ha
vası dolduran bu sükunet 

belki yarım, belki bir saat Eilrdü. 
'l'ayfadan birinin alı al, moru mor 
bir durumda ansızın ortaya çıkıp 
ve kapt~n Loredanonun önüne 
gelip: 

- Sinyor, sağımızda bir gemi 

var. 
Diye verdiği haber, ortnlığt te

laşa vermeseydi, daha da .süre .. 
cekti. 

F akat o beş kelime, beş gülle 
gibi ortalığı altüst etmişti, 

herkes elini siper yapıp gözünün 
bütün kudretiyle denizi tarassuda 
girişmişti ve çenelere bir geveze
lik musallat olmuştu. Konuşmı· 

yan yoktu, dinliyen görünmüyor
du. Yarım saat sonra göri.ınen ge
minin Türk bayrağı taşıdlğı anla
şıldığından vaziyet büsbütün de
ğişti, kaptandan en basit nefere 
kadar bütün erkekleri korkuyla 
karışık bir heyecan kapladı. 

, 
Gerçi Türklerle Venedikliler o 

sırada dosttular. Hatta bir Türk 
elç.jsi - bildiğimiz veçhile - Ve
nedikte Cümhurreisinin misafiriy
di, tantanalı ziyafetlerle ağırlanıp 
duruyordu ve şu hnle göre de, 
Türk bayrağı taşıyan bir gemiye 
uzaktan korka korka bakmnk mil· 
nasızdı. Lakin bütün Akdenizde 
dolaşan gemiciler, Ti.irk korsanla
rının Osmanlı İmparatorluğu ile 
Venedik Cümhuriyeti arasındaki 
sulhe - otuz yıldanberi - iştirak 
etmediklerini ve nerede Vcnedik 
gemisi görürlerse, köpürmüş, ka -

barmış bir hınç denizi gibi aman
sızlaştıklarıru biliyorlardı. 

Bunun sebebi, VenedikUlerln 
iki namert hareketleri olup Türk 
korsanları - Topkapı sarayı ta· 
rafından llan olunan sulhe ve affa 
rağmen - o sefil hamleleri unut
muyorlardı, Venedik bayrağını 
Akdenizde dolaştırmamak azmini 
besliyorlardı. Korsanların hakları 

da vardı. Çünkü Venedikliler 1536 
da İskenderiyeli genç Mürabit 
diye anılan meşhur bir Türk de-
nizcisini, sebepsiz ve haksız, pu
suya düşürerek ölüm derecesinde 
yaralamışlardı, kumanda ettiği 

bütün filoyu da zaptetmişlerdi. 
Vakıanın çirkinliği, elli altmış ge
mi ile genç Mürabitin yedi :tekiz 
kadırgalık küçük filosuna hücum 
eden namerdin Venedik amiral
lerinden biri olmasından ve bu 
baskın yapılırken de Osmanlılar
la Venediklilerin sulh halinde bu
lunmasından ileri geliyordu. 

G enç Mürabit, bire karşı on 
gemi ile ve pusu kurmak 

suretile hücum eden düşmana bo
yun eğmedi, her Türkün yapaca
ğı şekilde hareket ederek harbi, 
yani ölümü kabul etti. İlkin Ami
ral bayrağı taşıyan kendi gemisi, 
sonra iki kadırgası yandı, bin beş 
yüz Türk, bu yangınlar içinde kil
le çevrildi. Bizzat Mürabit sekiz, 
on yerinden yaralıydı, gemisi ba
tarken denize atılmıştı. Venedlk 

donanması kumandanı Proveditör 
Cirolamo cenapları, bir zafer ala
yında boynuna zincir vurup tet
hir etmek için olacak, yaralı ars
lanı sudan çıkarttırdı, gemisine 
aldı. Fakat meramına erip te onu 
Venedik sokaklarında gezdirttirc
medi. Zira Duçe ve senato, yurt
larının Türk çizmesi altında t:ı -
rümar olacağını düşünerek pusu
cu amiralı azlettikleri gibi genç 
Mürabitin de yaralarını timar 
ettirmişler, elini ayağını öpüp af. 

fını dilemişler ve iyileşince emri
ne mükemmel bir filo verip Afri
ka sahillerine göndermişlerdi. Os
manlı hükumeti, Mürabit hakkın
da yapılan son muameleleri tar
ziye olarak kabul ettiğinden bu 
hadiseden harp çıkmadı. Fakat 
Türk korsanları Venedikli kanın
da nasıl bir yılan zehiri dola~tı· 
ğını anlayıp intikam hırsına ka
pıldılar, Sen Mark bayrağı altın
daki gemileri uzun müddet düş
man teknesi !!!aydılar. 

Venedikliler ancak ihtiyatlı ha
reket etmek ve toplu bir durum· 
da sefer yaptırmak suretile gemi
lerini Türk korsanlarının öc ate
şinden koruyabiliyorlardı. Arada
sırada da - denizin dili yok di
yerek - zayı! buldukları gemile.. 
re baskın yapıyorlardı. Mesela 
buğday yüklemek üzere limanla
rına gelen tüccar teknelerini zap
tetmekten ve bu şakavet, İstan

bula aksedince de elçi üzerine el
çi yollayıp tarziyeler vermekten, 
tazminat ödemekten geri kalını -
yorlardı. Fakat bir filo kumandan
larının - Venediğe gelmekte o
lan - bir Türk elçisini denizde -

öldürmek, yoketmek kasdiyle -
takibe cüret etmesi Venediklile -
rin sulh için içtikleri andın kıy· 
metini, sözlerindeki değeri bir ke
re daha meydana koyduğu gibi 
Türk korsanlarının hıncını da se
kiz on kat ziyadeleştirdi 

B u elçi, Yunus Bey adlı bir 
Türk diplomatiydı. Bir Türk 

gemisinin Korfo sularındaki Ve
nedik donanması tarafından zap
tedilmiş olınasından dolayı, ihtar· 
larda ve tazminat talebinde bu -
lunmak üzere Venediğe gidiyor -
du. O, üç kadırgalık küçük bir 
filo ile yola çıkmıştı. Cüınhurun 
dolgun mevcutlu bir donanması 
- yine denizin dili yoktur kana
atiyle - bu küçük filoyu yoket
mek hevesine kapıldı, açtk deniz-

................................................ ...... .. ......................... ...... 

Ben<dle mü? 
•• .... Yazan: Kerime Nadir 
Sözünü tamamlıyamadı. Boğazına bir şey tıkan· 

mış gibi sustu. Teessürünü benden saklamak iste
diği halde, muvaffak olamıyordu. Sonra birdenbire 
başiyle hafif bir selam verip geriliyerek: 

- Artık ayrılalım, dedi. Allaha ısmarladık.: 
Bir hamlede tekrar ellerine sarıldım: 
- Bana bir ümit vermeden gidemezsin Nilvitı.; 

Ne derece peri~an olduğumu görmüyor musun? 
- Buna muktedir olmadığımı pekala biliyorsu-

nuz .. 
- Her şeye rağmen yine bana dönmeni istiyorum. 
- Kocamı ne yapacağız?_ 
- Ayrılırsın.. • 
- Cocuk gibi konuşuyorsunuz;; 
-Niçin?. Yahut başka çareler de var. Ben bu ada· 

mı aramızdan çıkarmak için her şeyi göze alıyorum!. 
Dehşetle yüzüme baktı. Bu korkulu bakışlar, ru

huma vahşi bir zevk veriyordu: 
- Sakın! .. Sakın! .. Diye soludu. Böyle bir şeye 

cüret ederseniz, beni büsbütün kaybedersiniz .. 
- O halde söyle .. Seni kaybetmemek için ne ya

payım? .. 
-. : : : : : 
- Niçin cevap vermiyorsun?_ 
- Bu sualin cevabı sükuttur da, onun için!.: 
- Demek her şeye, her şeye rağmen beni feda 

edeceksin öyle mi? .. 
- Müteselli olunuz.. Baska ne diyebilirim? .. 
Gözlerim kararıyordu .. Yeisimden çıldıracak gibi 

oluyordum. Düşmemek için köprünün kenarına da
yandım ve derin nefesler almağa başladım. Ortalık 
loş bir kızıllığa boyanmıştı. Gelip geçen bir kaç kişi 
bize bakıyordu. 

Nüvit bu defa elini sarsarak elimden kurtardı ve 
süratle uzaklaşmağa başladı. Arkasından bakıyor· 
dum. Tahammülsüz bir ateşle kavrulan ciğerleriJll-o 
den geçen hava dudaklarımı yakarak çıkıyordu. B~ 

TEFRiKA No. 27 . ..... 
f1tn zonıtluyor, kulaklarım uğulduyordu. 

Bir köşeyi dönüp kaybolduğu zaman yumrukla· 
nmı sıkarak: 

- Hain!. Diye inledim. 

• Kışlada geçirdiğim dört gün ve dört gece, hayatı-
mın en ıztıraplı zamanlarını yaşamış oluyordum. 

Beşinci gece, yemekten sonra, hemen kasabaya 
inmek için şiddetli bir arzuya kapıldım. Fakat baş
çavuşla aramızda bir ihti1af çıkmıştı. Inatçı Rus o 
ıaatten sonra, hiç bir saretle garnizondan ayrılma
ma mfüıaade edemiyeceğini söyledi. 

Bu kedere razı olmak benim için irnkAn harldn
deydi. Ne pahasına olursa olsun, gitmeyi kurmuş
tum. 

Uyku ıamanını bekledim ve önceleri yaptığım gi· 
bt nöbetçinin avucuna bir kaç ruble sıkıştırıp, ken
dimi dışarı attım. 

Nereye ve niçin gidiyordum?.. Bunu bilmiyor· 
dum .. Yalnız göğsüme sığmıyan ve beni boğan bir 
heyecanla mUtem~diyen yürüyordum. 

Kasabaya girdim. Adımlarım beni kontun evine 
doğru götürmekteydi. Bu esnada küçük meydanın 
çalar saati ağır fasılalarla on biri çaldı. Bahçe ka· 
pısına yaklaştığım zaman kanadı aralık bulmuştum. 
Derhal içeri girdim. Fakat iki adım yürümemiştim 
ki, bir ses: 

- Kim o? .. Diye sordu. 
Bu Piyerdi. Gece gayet parlak ve mehtıplı oldu

ğu için onun, on adım kadar ötede elinde sigarasile 
dolaştığını gördüm. Beni tanıyamamıştı. Çünkü göl
gedeydim. Fakat kendisine doğru yürüyünce, hay
retle: 

- A!. · Siz misiniz? Dedi 
- Evet Mösyö Piyer .. 
- Hayrola .. Ne var? .. 
:...... Hiç! .• Sadece geldim .. 

TAN 17-4-939 

de taarruza geçtL .......................................... 
Yunus Beyi getiren filo, harp 

için hazırlanmamış ve dost b]r 
devlet merkezine doğru yola çık
manın verdiği emniyetle zayıf bir 
durumda bulunmuş olduğundan 

Cümhur donanmasının hücumuna 
karşı koyamadı, kaçmıya çalı~tı, 

Himara sahillerinde karaya otur
du. Ora halkı, Türklere saygı gos
tennediler, hayli sıkıntı verdiler 
ve Yunus Beyin rütbesini oğre

nince, edepli davrandılar. 
Bu hadise, Venedik aleyhine 

harp açılmasını zaruri kılacaktı. 
Lakin Venedik Duçesi, Senatosu 
- İstanbulun vakayı haber al
masından önce - harekete geçti, 
Yunus Beyin kadırgaları üzerine 
yürüyen kont Grade Nikoyu zin
dana attı, Korfo sularında bir 
Türk gemisi zapteden filo kuman
danı Proveditör Kontariniyi de 
muhakeme altına aldı, İstanbula 
etraflı tarziyeler verdi, rüşvetler 
sundu. Sulhün bozulmasını önle
di. Fakat Türk korsanları, silah
sız elçilere bile hücum etmeyi ka
bul eden Venedik ahlaksızlığını 

affetmedi, öc alına siyasetini kuv
vetlendirdi. 

1 şte Bafayı taşıyan gemideki a
silzadeleri ve kaptanından dtl· 

men neferine kadar bütün o ce -
sur denizcileri renkten renge so-
kan, teıaş içinde bırakan sebep 
buydu. Görünen geminin korsan-
lara ait olması ihtimaliydi. Eğer 

Yemeklerinizin 

1 ezzet ve ne--

fasetinJ, ancak 

ÇAPA 
MARKA 

BAHARATINI 

Kullanmakla 

temin 

edebilirsiniz. 

1 5 gramlrk Salep 
ve baharat 
Paketleri 
her yerde 

5 
lc:uruıtur. 

~ 

P O KER 
T raf bıçaklan en sert 
aakah bile yener ve 

cildi yuınutatır. 

HER YERDE 

POKER 

o ihtimal doğru çıkarsa, harp mu· 
hakkaktı. Yani Türklerin y enedik 
gemisine saldırmaları yüzde yüz 

beklenebilirdi ve bu, felaket keli
mesiyle de ifade olunamıyacak 

pdar büyük bir talihsizlik ola
caktı. Çünkü iki kere ikinin dört 
etmesi nasıl tabil ise, tek bir Türk r 

TRAŞ Bıçaklarını ısrarla isteyiniz 

gemisinin yine tek bir Venedik 
gemisini haklaması da o ayarda 
tabiiydi. Hatta, manevi veya mad
di bir sebeple, göze görünmiyen 
ve akla sığmıyan bir <dmilin zorile 
iki kere iki bazan beş, yahut iıç 
olabilir. Fakat bir Türkün bir, ya-
hut iki, yahut üç Venedikliyi bir 
çırpıda mağlup etmesi, tepeleme-

SAÇ EKSiRi 
si, daima doğru çıkan ve çıkacak 
olan bir hakikatti. 

' 
Kor!oya doğru süzülen Galer

yadaki asilzadeler, askerler, tay· 
falar, kürekçiler de işin böyle o
lacağını bildiklerinden sararıp so
luyorlardı. Bayılıp ayılıyorlardı. 

Herkes sersemlediği için gemi de 
başı boş kalmıştı. Gelişi güzel de
niz üzerinde yuvarlanıp gidiyor
du. Halbuki enginde görünen 
Türk gemisi, nereye doğru ~üzü
leceğini tesbit etmişe benzlyor·:lu. 
Gittikçe büyüyen bir deniz ejdı!ri 
halinde Venedik teknesinin üze -
rine doğru koşa koşa geliyordu. 

KOMOJEN 
Saçtan beı1ler, köklerini ku\rVet· 

lendirlr, dökülmesini önler, kepek
leri giderir. 

lNGILtZ KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoğlu - Istanbul 

(Devamı var) 

- Buyurunuz öyleyse.. Ali Rıza Bey yukarıda .. 
Bnbamla siyasi bir mesele hakkında görüşüyorlar .•• 

- Yalnız mı?-

- Evet!.. 
Bir saniye düşündüm. Dimağımda bir şimşek 

çakmıştı. Fısıltı halinde Piyere dedim ki: 
- Karısı evde mi acaba?. 
- Evet .. Evet .. 
- Kendisi burada daha çok kalacak mı?.; 
- Bir saatten ziyade zannederim .. 
Zeki adam derhal maksadımı anlamıştı. Gülüm-.. 

siyerek dedi ki: 
- iyi düşündünüz .. Bu fırsat her zaman ele ge~ 

mez .. Lakin biraz müşkülat var. 
- Ne gibi? .. 
- Eve neyi bahane ederek gireceksiniz? .. Çiinkü 

uşak size mösyönün evde bulunmadığını söyleyin
ce, dönmeniz icap edecek .. 

- Doğru!.. Lakin ben başka bir çare buldum .. 
Pencereler hem zemine, hem de birbirine yakın
dır .. Hırsızlama girerim .. 

- Ama, bu daha tehlikeli bir iş olmaz mı? .. 
- ·Ne ehemmiyeti var .. Yalnız siz mümkün ol-

duğu kadar Ali Rızayı burada alıkoymağa bakın! .• 
- Tabii gayret ederim .. 
Sernm verdim ve ayrıldım. Yollarda nasıl yilril

yordum, bilıniyordum.. Artık benim için dünyada 
imkanı olmıyan bir şey yoktu... Hayatım pahasına 
bile olsa, beni insanlıktan çıkaran bu öldürücü a~
kın mükafatını elde edecektim ... 
Şuurum uyuşuk bir haldeydi. Kurumuş boğazı

mı ıslatmak için yutkunuyordum. Bütün vücudüm 
sıtma nöbetine tutulmuş gibi titriyordu. 

Çok geçmeden köşkün önline geldim. Parmaklık
lı bahçe kapısını iterken kalbim göğsümün altında 
çırpınmıyor, dôvünüyordu. 

Dıtiyatlı adımlarla ilerlemeğe başladım. Alt kat 
pencerelerde hiç ışık yoktu. Yalnız üst katta, Nüvi· 
din yatak odasında yeşilimtrak bir aydınlık farko
lunuyordu. 

Mehtap bu gece ne kadar parlaktı!.. Gökyüzü 
berrak ve yıldızlı, yeryüzü gündüz gibi aydınlıktı. 

Sanki tabiat cürmümü meydana çıkarmak, beni 
ele vermek istiyordu. Kulaibma fısıldıvan mevhum 

sesler: 
- Geri dön!.. Vaz geç! .. Diyorlardı .• 
Fakat... Her şeye rağmen, sefil, bayağı ruhumun 

emrine tabi oluyordum. Köşkün dibine geldim. Et
rafı dinledim. Gözlerimin bütün kuvvetiyle agaç
ların, çalılann arasında bir mütecessis bakış, bir 
cüretkar hafiye aradım. 

Belki biri, beni gözetliyordu. Belki düşünceletim 
bir ikinci şahıs tarafından keşfolunmuştul .• 

Lakin, şüpheyi davet edecek hiç bir şeye tesadüf 
etmedim. O kadar sükıin ve sükut içindeydim ki, 
ufak bir yaprak hışırtısı, küçük bir böcek vızıltısı 
bile yoktu. 

Artık kaybedecek vakit kalmamıştı. Hemen, ~ar
maşıklarla örtülü olan alt katın penceresinin par
maklığına sarıldım ve gürültü etmeden kendimi yu
karı aldım. Fakat iki kat arasında sarmaşıksız, çıp
lak bir kısım vardı ki, bina beyaz olduğundan ve 
mehtap ta tam karşıdan vurduğundan, pek uzaktan 
bile bakan biri, bir adamın eve tırmandığını mil· 
kemmel görürdü. 

Bu korku kuvvetimi kesiyordu. Başımı çevirerek 
yere göz gezdirdim. Lakin ne bahçenin içinde, ne 
de hariçte bir gölge bile farkedilmiyordu. Son bir 
gayretle üst katın penceresinin kenarını tuttum. 
Bereket versin ki, pencerenin iki kanadından biri 
aralık bırakılmıştı. Zaten kapalı olsaydı, tutunacak 
yer bulamadığımdan kendimi yukarı çekemiyecek· 
tim. 

Başımı yavaşça yükselttim. Gözlerim pencerenin 
hizasındaydı; ve odanın içini kamilen göriıyordum. 

Nüvid yatıyordu. Karyolanın baş ucunda yine o 
yeşil abajurlu lamba yanıyor ve eşyayı tatlı bir 
%iimrüt rengine boyuyordu.. Son derece ihtiyatla 
kanadı tamamiyle actım ve yavaşça kendimi ceklp 
diz kapağımı pencerenin kenanna dayıyarak bütün 
vücudümil yukarı aldım. Artık bundan sonrası ko
laydı. Döşeme tahtası tüylü bir halı ile örtülü ol
duğu için ayağım hiç ses çıkarmadan pencereden 
odaya indim. 
Helecanım azalm1ş gibiydi. Şimdi coşkun bir sa· 

adetle sarhoş olmuştum. Bir kaç adım yürüdiim. 
Nüvid her halde uyuyordu. Zira ufak bir hareket 
bile etmemisti. (Devamı var) 
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Tefrika No. 17 

Vahdettin Kıyafet Tebdil Ediyordu 

Artık ..ıonda Dlmat l'eritlel 
Ali thwı bey yalnız kalmıflarc:lı. 
Sevincinden kabına sıjamıyan bu 
toytan herif bir 7•7 aibi 7er:ln • 
den tırlamıftL Arsız çocuklar ılbl 
çırpınarak doltunun boynuna 
Anlmıfb. Saqalanm akıta akıta 
J'ÜZÜD(i, sözünü öpmilft(L Ulur 
aibl haylmarak: 

- Müjde ~ Onların 
JW!""d• 8ÖJ'lemeclim Kapiten Ha
lit, belUm fU mada bqvelı:llete 
tayinimin l'nnla hOkUmetince 
p l,t tarplen,....,.,.,an bahse
decek efenclbnl•, İflmU it artık. 
Ben laemen YJldna kofup ~ mu
vaffalayetlml Şevketmeiıba müj
deliy8Jtm. Sen otur, bekle beni. O. 
ce enine boJuna göriifiirüz ani? -

Demif. beldiyen otomobiline 

binmlfti. 

men: 
- Evet pqa. Tawlyenk çok 

gbe1 ve yerinde. Yalım, Yılıdız 
ara)'IDa naJrHmtzfD halk ilzerlnde 
~ fena t.lrl dGfih'n\0-
~ ...., ... 11\GDM(p 

;Jn. bu. .. Burda ~ sancılar içinde 
•"bftamp oturmalı tll'Cllı ederim 
ben;. Tek mllledB9a .. tın rencide 
olmemn ft dimallan f(lphe ve en
dite bibilyip brartmum. 

Söll ile he'ldmlnt, Yıklua nü1 
için lllv ettlnnek vaziyetine dü
tünnOtti- Bu nret1e bulanık u
aunnu tabii bir 1Gamn ve saruret 
ldnelhıe bGriindörmtı,tö. Yine o 
IÜD bapnabe)inelli LMft SJmavl 
bey ile göıilf6rken ele rahatmzlı
imcf•n, çektll Dbraplardaıı IÖZ 
açmJlh. Ve: 

- BeJefeadl, dmdftl. B•lml
nm Yaldlz 1U'Q1D& mkllmbl ,._ 
rarla taftiye etti. l'üat, bul dü
tüncelerle bunu pek DUlftllk bul
Dnl10l'UID ben. 

_ Nlçhı efendlmls? .. 

- Balk illSIDcle aahot tellrln 
1wı1 edecellnden çekiniyorum da. 

Ukt11 Simavi bey Vtıbdettlnbı bu 
dllfbc-sinl J8l'li& bulmuftu. Gü
Jfhrwemi• Ve: 

- Aman PacHpbnn. Demiftl. 
Bu slbl endlfelerle mhhat '" nefti 
lmmqunlmna brp byıtmbk 
~eniz, bötnn ku)larmızl, 
ınm.tiDbi milteemr .,. ..,. .. 
der. Vademld, bekim buna 1ibum 
t6rmOt ve ptennlftlr. J)erba1 
Y1ldız -ıuma tallmm efendi • ... 

Btlnklrm da zaten ~ 
latecUll ba kil~~ 
Japtıll maııa dqammmnlt a-
a&itnenk hem• Dlfdl brU'llll 
~ L6Ul Simavi beyi 
1anma alarak Yıldız arayım gör
lllele sl1mlftL Sara11 baftaD .... 
lı pmılf, dellfiklit yaptlm•llDI 
lıltecqi ,.rlerl, tamire lnuhtaç Ja. 
SJmlan birer blnr ptermif ve 
derhal 1fe bapanılrMmm da irade 
etmlftL 

O ıöndenberi Vahdettin ara • 
ra, deliftlı'erek tanJND.U: 

bir hale ptirdllf a,..feti De eMl 
bir aray arabama bir.iyot, Yılclm 
&arayma ptlyer, JaPllaa tamira
tı gözden aeçlrlyordu. Yıldız ura-
1ına tapml .... pı urayda bapna-
beyincı ile hekimden ve bir de mu
lahip Malllar a1Mf- batb Jdm. 
.. bllmlJwdu. Hib*lrm tmaa 
~--da-W 
le~dtllıtk-* ..... 

ae1ıam Boca All Baa 8eJ' 

IKA V 

ZELZELE 
Yazan : Halikarnas Bahkç111 

•')C)C)4D<~r)C'.)C)C)4Dc;~ 

men kırdık. Dobra dobra kabaran 
bir denizle öyle lidiyorduk ki; ner
deyae pmi butonunu ormanlı&a 
saplıyacatmıızı sanırdınız. Orada 
emin bir llmancık vardı. Onun su
larını, derinJ.ilini, Jni1Ahımızın i
çini bildijimiz kadar biliyorduk. 
Bir leğen dolusu berrak ve mavi 
gôk lfbi her tarafı kapalı, sakit li
mana ıtı'dUl. Limanın iki kıJısı 
sarptı. İki kova IU tapyanın OIDU

zundıki llrık libl. l8l1Cak ve ilke
le bordalanmm apn pbya bqla
rımu, nerdeyM dik yamaçlardan 
çiçekler tophylCaktı. Dallar bir 
hupi tefk11 ediyorlardı. Biz de, hu
ninin dibindeki mini mini plroze. 
de küçük bir lekeydik. Emin olma
sına emin limandı doğruau. A4zı 

tapelanmıı bir life içinde gibi 
idik. 
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ahyada 
1 cak 
i İşler 

Kütahya (TAN) - Viltıyetimizin 

yeni biıtçesi 878302 lira üzerinden 
mütevazin olarak kabul edilmiştir. 

Bu bütçe ile mutad işlere ilaveten 
görülecek yeni işlerden başlıcaları 

şunlardır: 

Ağaç ve aşı işlerinden anlar köy
lüler yetiştirilmesi için bir aşıcılık 

kursu, koy elemanlarına köy çalış -
rna programlarının tatbikatında u -
mumi bilgiler vermeğe mahsus bir 
kurs açılacaktır. Çiftçiliğin teknik te
rakkiyatını öğretmek üzere Avru -
paya tnlebe gönderilecektir. 

Merkezde, Uşak ve Tavşanlıda 
başlanılmış olan ilk mektep binaları 
bitirilecek, Gediz, Simav ve Emetde 
kaymakam evleri yaptırılacaktır. 

Knğnı arabalarının kaldırılması

na çalışılacaktır. İki tekerlekli ara -
'baların muayyen bir müddet içinde 
dört tekerlekli arabalarla değiştıril
mesi için bir talimatname hazırlayan 
umumi meclis, bu hususta vilayet 
makamına salahiyet vermiştir. 

Vilayet daimi encümeni, Sala -
hattin Kutman ile Ömer Özden, Sü
leyman Atay ve İbrahimden teşek -
kül etmiştir. 

Vefa Doğan 
Sporu Yendi 

fBaşı 6 ıncıda) 
kemin gözünden kaçan açık b.r of
snyddnn altıncı gollerini de kazan.11-

lar ve maç ta bir dakika sonra 6 - 2 

TAN 17 - 4 - 939 

Berlin ve Roma, YENi E K O N O M i 1 
T emina~~ Yanaşmıyor D~n!anın Muhtelif Memleketlerle 

(Başı Bınncıde) ra müteallik olan fıkraya geldiği za- Es k 1 D u nyaya 
sulh getirecek yegane yol olduğunu, man Amerikanın iktısadi konferanı;- A d k• Ki • 
devletler arasındaki ekonomik m:t- larla teslihatın tahdidine müteallik M • ram ı z a ı e rı n g 
nialan kaldırarak mlişterek emniyPt konferanslara iştirak edeceğini, Sİ• es a ı • 
ve refaha varmak için bundan başka yasi konferanslara iştirak etmiyerek M 1 1 • E 1 
çare olmadığını bildirmişlerdir. hudut meseleleri vesair<'yi müzake'"e <Başı Birincide) uame e erı sas arı 

Rusya ve Yugoslavyada etmek hususunu doğrudan doğruya Sözleri gibi özleri de sulhçü olan 

Rooseveltin teklüi, Rusyada da e
hemmiyetle telakki edilmiştir. Bü • 
tün gazeteler, mesajı ittifakla tasvip 
ediyorlar. İngiliz büyiili elçisi bu -
gün Moskovada Litvinof ile müla
katta bulunmuştur. G<;rüşme hak -
kında sıkı bir ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. Mesaj, Yugoslav 
mahafilinde ve efkarı umumiyesinde 
derin bir intıba hasıl etmi~ir. 

Bu jestin Chamberlain ve Daladl
er'nin son beyanatlanru vazih bir 
surette tamamladığı ve beynelmilel 
vaziyette yeni bir dönüm noktası teş
: ... ıı ettiği kanaati göstermektedir. 

Diğer taraftan siyasi mahfiller ve 
efkarı umumiye, Amerika reisicum
hurunun bu kadar nazik bir anaa 
milleti namına müdahalede mülhem 
olduğu insani hisleri bilhassa kaydey 
lemektedir. 

Amerika Hariciye Nezareti, cenu
bi Amerika milletlerinin dokuzundan 
Roosevelt'in teşebbüsünü tasvip e
den tebligat alınmış olduğunu bildi
riyor. Yalnız, bu milletlerin hangi
leri olduğu tasrih edilmemiştir. 

Ncvyork gazeteleri, Roosevelt'in 
gönderdiği mesajın bir müracaattan 
ziyade bir "ihtar" olarak telakki e
dilmesi lazım geldiğini kaydediyor
lar. 

Amerika Donanması 

alakadar memleketlere bırakacağını nıtıletler Roosevclt'in bu davetine Yunan Kliringi 
anlatmıştır. derhal el kaldırdılar: 

hesapları vaziyetlerine nazaran Rus
yanın Türkiyeden iki yuz bin lira ka
tlar alacağı vardır. Ancak bu hesap 
cok seyyal olup kfıh Rusların Türki
yede, kfıh Türkiyenin Rusyada para 
sı toplanmaktadır. 

Bu beyanat, derhal Amerikanm - Beraberiz., dediler • 
Avrupadaki herhangi bir mesuliyet Fakat sulhten bahsedip harbi isti
kabul etmesinden korkan infiratçı- yen devletler, yüzlerinden maskele
lann endişelerini teskirıe matuf ol- ri çıkarılmış kimsel"r gibi şaşırdılar. 
duğu suretinde tefsir etlilmiijtir. Ne söyliyeceklerıni bilemediler Ken

Paris Gazeteleri 
dilerini toplayınca da işi muğalataya 
ve demagojiye döktüler. Dünyaya 

B ··ı·· p · t 1 · R ' 1 , sulh getirebilecek olan bu teklifi çü-u un arıs gnze e erı, ooseve - .. ~ 

t . t bbü ·· ·· b"" ··k b" rutmege çalışıyorlar. ın eşe sunu uyu ır memnu -
niyetle karşılamaktadır. Gazeteler, * 
göstermiş olduğu cesaretten dolayı E ğer iki taraf ta sulh idealin
reisicümhuru tekrim ediyorlar. de müşterek olsalardı dünya-

Muhtelif gazeteler, Amerika rei- nın harp sebeplerini kaldırmak için 
sicümhurunun bu te~cbbüsü hak _ Amerika Ciimhurrf'?isinin teklifi ka
kında mütalealar yürütmekte ve dik dar makul ve mantıki bir yol ola-

mazdı. tntörlerin ümit edilen yolda yürü -
melerinden şilphe etmektedirler. Fakat totaliter devletlerin gayesı 
Maamnfih, gazetelerin umumi edası, sulh değildir. Hatta onlar sulhün 
iki diktatörün kaçamaklı yollardan milletler için zararlı bir afyon oldu
gidemiyece~ bir hale getirilmiş ol- ğuna kani olduklarını ilfın etmişler
dukları ~uretindedir. dir. Harp idealinin milletleri dina-

Petit parisien diyor ki: 
"Roocoe,·clt, vaktile ''ilsonun yap

tığı gibi, Almanyaya maskesini 
indirme ini ihtar etmektedir." 

La Vietolre, yazıyor: 

mık yaptığına kanidirler. Onların 

gayesi, daima istim üzer!nde duran 
bir vapur g!bi milletleri harp psikosu 
içinde yaşatmak, ve bu psikosu ida
re için de mütemadiyen ortalığa harp 
havası yaymaktır. Çünkü milletin 
hakiki iradesine ve muvafakatine "Mesajın uyandırdığı en bUyük a
dayanmıyan rejimler ancak böyle 

laka, iki diktatörii kaçamaklı yol-
• • • . suni bir hava içinde yaşayabilirler. 

lardnn gıdcmıyecck hır hale gctır- Bu havayı dağıtmnk onlara teneffüs 

1935 senesindenbcri meriyettedir. 
1039 senesi başlangıcından itibaren 
yeni bir protokolla bazı tadilata ma
ruz kalmıştır. ilk vadesi 1939 senesi, 
sonundadır. Yeni protokolle vazolu
nan esaslar şunlardır: 

Yugoslav Kliringi 

Türkiyeden Yunanistana yapılacak 5 Teşrinisani 1936 tarihindenberi 
ihraç mallarından: caridir. ünümüzdeki en yakın vade 

ı - Zeytin pirenası ve hububat 5 teşrinisani 1939 tarihinde gelecek
bedeli kliring harici olarak serbest 

1 
tir. Y~goslav kliring~. yalnız ı;naı be-

dövizle ödenir. 1 dellerıne mahsus degıldir. Ikı mem-

2 T k - ·· bel di y is lcket arasında her ııevi tediyeler bu - aş omur e unan tan- . . . . 
klırıng yoluyla yapılır. Klırıng be-

da açılan (C) hesabına yatırılarak bir 1 T. k" d d" y 1 
• ·· ·· 1 k tl 1 .. .. .. sap arı ur ıye e ınar, ugos av-
uçuncu mem e e e yapı acak uçuzlu d Tü k r d B · 1 "k" t 
bir takas muamelesine mevzu olur. ya a . r .. ırası ır. oy ece 1 ı a
y · Tü k" d 1 akl y raftakı klırıng hesaplarına para yat-
.anı r ıye en a ~c .. ~. ve.. una- tıktan sonra alacaklar, alacaklıların 

nıstana borçlu olan bır uçuncu mem- k d' mili. t bd"l ed"l · . . en ı ı parasına e ı ı mış o-
lcket khring hesabıle karşılaştınlır. 1 w d b 1 kl 1 k b" 

acagın an, u a aca ı arın am ıyo 
3 - Geriye kalan bilumum Türk temevvücatından doğan bir endi§esi 

ihraç mallarının bedeli Yunanistan- lwlmaması lazımdır. 
da yüzde 50 nisbetinde kliring hesa
bına yatar. Yüzde 50 kısmı ise ser
best dövız olarak rürkiyenin emrine 
verilir. 

Kliring hesapları Türk lirasıdır. 
Mal bedellerinin fop kısmına taalluk 
eden tediyeler ve seyyah havaleleri 
kiiring yoluyla yapılır. Navlun ve 
sigorta bedelleri de iki taraf milli 
bankalarının murnkebesile ve tavas
sutu ile serbest döviz olarak ödenir. 

Kliring tedıyeleri usulü veçhile 
tarih sırasile ödenir, sergi ve pana
yırda teşhir edilen ve satılan '!!şya 

bedelleri bu sıraya tabi değildir. 

Vefanın galibiyetile neticelendi Atlantikte manevra halinde bulu-
rncsi ve onların ''evef' veyahut 1 imkanını bırakmamak demektir. 
"hayır" derneğe mecbur etme i- Diktatörler böyle bir vaziyete razı 

Kliring vaziyetlerine nazaran Tür
kiyenin Yunanistanda yüz yetmiş bin 
lira kadar bir alacağı toplanmıştır. 

Yeni Türk ihracatçıları Yunanistana 
sattıkları malların yüzde 50 bedeli
ni bir mürtd~t tahsil edemeden bek
lemek mecburiyetindedir. Zira mü
tebaki yüzde 50 kısmı serbest döviz 
olarak Tiırkiyenin emrine verilir ve
rilmez mukabili Türk ihracatçılarına 

Kliring hesaplarına para yatırmak
la borçlular, borçlarını ödemiş far
zolunur. Halen Türkiyede toplanmış 
yarım milyon liralık Yugoslav ala
rakları mevcuttur. Vaziyet Türk ala
cakl!ları lehine olup, Yugoslavyada 
tahsilat yapılması uzunca bir zaman 
beklemeğe mütevakkıftır. Hatta sey
yah paralarının dahi sıra harici öden
mesi için bir anlaşma mevcut olma
dığından Yugoslavyaya giden Türk 
seyyahlarının orada para alabilmele
ri bir hayli müşküldür. 

Nasıl oynaJılaT? nan Amerikan donanmasına derhal 
Vefalılar birinci devrede iktniri Pasifikteki üssü bahrilerine dönme

dcvreyc nisbetle daha güzel oynadı. leri için emir verilmesi, bir çok şayi
Fakat ikinci devrede son on dakika alara yol açmıştır. Anlaşıldığma 

yı istisna edersek çok bozuktular. 
lzmir takımında bir şey göremedik. 

Çok acemi oyunculardan müteşekkil 
bir takım, böyle farklı neticeler her 
maç için mukadder bir akıbettir. Bu 
oyun bize Izmirde futbol seviyesinin 
çok düştüğünü göstermMir.. 

Anadoluhi&ar 3 - Boz.kurt O 
ikinci küme karşılaşmalarında A

nadoluhisarlılar - Bozkurtla oynadı
lar. Bu oyun güzel geçtl Daha iyi bir 
oyun oynayan Anadoluhisarlılar bi
rinci devrede bir gol yaptılar ve dev
re 1--0 bitti. 

!kinci devrede ild gol daha kayde
den Hisarlılar Bozkurtu 3-0 yendi
ler. 

Bıarutgücü saha.sınJa 
Barutgücü sahasında Barutgücü i

le Fatih halkevi A ve B takımları a
rasında bir karşılaşma yapılmıştır. 

B takımları arasındaki maçı Ba
rutgücü 2--0, A takımları arasındaki 
maçı da Fatih halkevi üstün bir o
yunla 2 - O kazanmıştır. Bakırköy 
spor ile Tıp fakültesi arasında yapı
lan maç 2-2 berabere bitmiştir. 

sen, ne olur? İşte öyle! Denizin 
şimdi sancaktaki, şimdi de iskele
deki yamaca çarparak gürlediğini 
duyuyordum. Bu halin ne kadar 
devam ettiğini bilmiyorum. Çimkü 
kendimden geçtim. 

S anki bir asır sonra gözlerimi 
açtığım zaman kendimi bir 

dağ tepesinde buldum. Bir ağacın 
gölgesinde uzanıyordum. Üzerime 
bir Rum kızı jğilmiş ağlıyordu. 

Koyleri yıkılmış, annesi kardeşleri 
hep ezilmşlcrdi. Kız zelzeleden bi
raz evvel evlerinin kapı eşiğinden 
denizi seyrediyormuş. Açık deni
zin bir noktasında suların kabarıp 
dumanlar çıkardığını görmüş. Ne
dir o diye ileriye, açığa koşmuş. 

Tam o sırada zelzele olmuş. Yer 
çatlayıp çatlayıp kapanıyormuş. 

Kız bir nğaç ki.ıttiğüne sarılmış ve 
öyle kurtulmuş. Bütün insanları 

çarpan feliıketlerde artık yabancı

lık mı kalır. Başbaşa verip ağladık. 
Bizim emin liman üı altımda 

duruyordu. Sanki ateşler püsküren 
o de gllmış gib idi. Onda masum 
bir çocuğun masmavi bakışı vardı. 
Ne gi.ızel dünya! Fakat güzelliği
nin derinliğini kim sondalıyabı

lir?" 
Ahmet durdu. Dinliyenlerin yü

zi.ınde alay etmek isteği yoktu. On
lnr da uzun uzun bakıyorlardı. 

göre, son hafta içinde Tokyoda, Ja-
pon erkanı harbiyesinin akdetmekte 
bulunduğu fe\•kaliıde içtimalar A
merikayı şiddetle :tuşkulandırmıştır. 
Japonyanın Pasüikte Amerikaya kar 
şı büyi.ık bir darbe haztrladığı ve ~h

likenin büyük olduğu kanaati hasıl 
olmuştur. Bunun iizerine Amerika 
hükümeti, Atlantikteki donanmasını 
Pasifik denizine naklederek müdafaa 
tertibatı almnğa mecbur kalmıştır. 

Şimdi, Amerika Atlantik donanma
sı, Pasifiğc geçmektl?dir. 

Roosevelt'in Tefsiri 

Amerika Cümhurreisi Mister Roo
sevelt, dün, alelacele ktimaa davet 
edilmiş olan matbuat konferansında 
Hitler ve Mussoliniye gönderdiği 

mesajı okumuş ve tefsir etmiştir. 
Roosevelt, bu mesajın gönderilme
sinden evvel hiçbir devletle istişa

rede bulunmamış oldu.~unu söyle -
miş, yalnız evvelki gece telgrafla ce
nu'bi Amerika hükumetlerine mah'i
mat vermiş olduğunu söylemiştir. 

Reisicümhur, son haddine varmış 
olan gerginliklerle yeniden çıkması 
muhtemel buhran arasındaki fasıla.

dan bilistifade bu mesaJT gönderdiği
ni ve bunun için haftalarca düşün
müş olduğunu beyan etmiştir. Çe
koslovakya ve Arnavutluk hadisele
ri, bu mesajı daha evvel gönderme
sine mani olmuştur. Zira o kadar sü
ratle emri vaki karşısında kalmıştır 
ki, mesajını göndermeğe vakit bulıı
mamıştır. 

Roosevelt, şimdiki buhrana mü
dahalede bulunmasınt!l sebebini izah 
etmiştir. Müşarünileyh, demiştir ki: 
Amerika, harbin önüne geçmek iç;~1 
hiçbir fırsatı fevtedemze, Hitler ile 
Mussoliniye müracaat etmeğe karıır 
vermiş olduğundan dün B. Hull'ü 
görüşmek ve mesajı tanzim etmek 
üzere davet etmiştir. Gerek kendisi, 
gerek Hull, dün gece her zamankin
den ziyade vicdanları müsterih oldu
ğu halde uyumuşlardır. 

Mesajın okunması esnasında Roo
sevelt, galip ve mağlup milletler ya
nında "bitaraf milletlerin de ıztırap 
çekecekleri" noktasındn şiddetle ıs

rar etmiş ve kendisini böyle bir me
sajı göndermeğe sevketmiş olan A
milin dürüst bir surette tefsirinin 
kendisinin bitaraf memleketlere kar
şı olan alakasını tebarüz ettirmesi 
lfımn olduğunu tasrih eylemiştir. 

Müşarünileyh, bütün milletlepn 
harp tehlikesinden korkmakta ol
d uldan noktasında ısrar etmiştir. 

Roosevelt, mutasavver konferansla-

dir." olabilirler mi? 

Figaro gn:r.etesi diyor ki: Onun için Roosevelt'in teklifi kin 

"Bu teklif, bizzat ifadesi ile, "ha- ve ihtirasla dolu eski dünyada müs
yati ihtiyaçlar" için kuvvete mü- bet bir netice veremez. 
racaat zaruretini n1üdafaa eden 1 Kuvveti ancak kuvvet yenebilir. 
biitiin delaili çUriitmektcdir." Totaliter devletleri de sulhe mec-
Le Journal'den: bur edecek yegfmc kuvvet Ingilte

renin tesisine çalıştığı sulh ~ephesi-
"Bu ptnn, pek netip bir telakki .dit Bu ceııh, w•..Af.iliii~ to-

ma'hımlt1l1\tr. Tab atıı:lt11k u, da h ır-J:,. 
taliter devletler artık kımıldayamaz. yade gü!;tiir. Sulhii istemek kHri 

derhal ödenir. 

'Rus Klirincjl 

Letonya Kliringi 

1938 senesi kanunusani sonundan
beri meriyetc girmiştir. Onümüzdeki 
ilk vade 1940 senesi kiımmusanı a
yında ge ecel<tTr. Bu..,<11rıng lkı mem 

değildir. Sulbü yapmak liz.un-
dır." 

8 Teşrinievvel 1937 tarihindenberi 
tuf kahramanfıne bir hareket ve meriyettc bulunmaktadır. Onümüz-
gapcttlr." deki ilk vade 19 lO senesi ba1ilangı-

lekct arasında tahakkuk eden ticari 
borçlara şamildir. Hesanlar lngiliz 
lirasıdır. Merkez Bankası Letonya 
matlubatının tahsilıne beher sterJi 
ne muvakkat olarak (620) kuruş 

tatbik eder ve paranın Letonyadn 
ödenme sırası geldiğinde Türk iL'ıa
lfıtçısı ile hesaplaşır. Bu kliring k~ 
misyon ve masraflnrın da ödenmesi
ne müsaittir. Panayır ve sergileruc 
teşhir edilip satılan eşya bedelleri 
sıra harici olarak tediye olunabilir. 

Ordre gazetesinde Pertinax, şöy

le diyor: 

"Bir ademi tecaviiz taahhndn-
* Atina, 16 (A.A.) - B. Metaksas, 

niin, biitün diinya tt-ravüziin tari- Yunanlstanın vekilliği hakkında 
flndc mutabık kalmı-. olmadıkc:ı, Fransa ve İngiltere tarafından veti
hakiki bir ehemmiyeti olanuyaca- len teminatı aldığını bu iki memle-
fmı unutmak la7.tını1rr." 

La Populair'de B. Leon 
şöyle yazıyor: 

ket elçilerine tebliğ etmiş, Yunan!s
Blum, tanın derin minnettarlığını blldi.-

miştir. 

"Roose,·clt'in meı;ajı, takdire 

* §ayanchr, dünyayı nıaruz bulun- Paris 16 (A.A.) - B. Bonnct, Tür
duğu felaketten kurtarmağa mıı- kiye Btiyük Elçisi ile gtirüşmüşt\lı"· 

M. Kema paşa Elektrik 
Tesisatı Bitiyor 

M. Kemalpa,ada elektrik santralı 

M. Kemalpa§a (TAN) - On beş 
bin nüfuslu kasabamız yakında isli 
petrol lambalarından kurtulacak, e
lektriğe kavuşacaktır. 

Santral binası, caddelere dildlen 
direkler ve bazı diğer işler beledi
yeye ait olmak üzere 39 bin liraya 
müteahhide ihale edtlen elektrik te
sisatının bitirilmesine az kalmıştır. 
İki taksit ödenmiş bulunuyor. Üçün
cü taksit muvakkat kabulde, sonun
cu taksit te kati kabul yapılmca ve-

rilecektir. 
Tenvirat, 135 beygirlik bir buhar 

motorile ve 220 volt Ü2erinden mü
tenavip cereyanla temin olunacak
tır. Belediyenin 10 bin liraya yap
tırdığı santral binası bitmiş, motör 
yerleştirilmiştir. Diğer tesisa~ın ya
pılmasına devam olunuyor. Bunlar 
da ikmal edildiği takdirde kasabamı
zın 23 nisan bay;ramın<ia elektr.iklc 
tenvire başlanılması pek muhtemel. 
dir. 

cındadır. 

Rus kllring hesapları Ingiliz lira
sıdırMerkez Bankası tahsilatını beher 
sterlin (620) kuruş hesabile muvak
kat bir fiyattan icra eder. Bu an
l<ışma gerek iki tarafça mü bede•? e
dilen mal bedellerine, gerekse mas
raf ve komisyonlara mahsustur. 

Rus kliringınde paranın klirlng he
sabma yatırılmaslle borçlunun borç
tan kurtulacağına dair bir sarahat 
yoktur. Gazetelerde cıkan !on kliring 

Lctonya kliring hesabı hemen he
men başbaşa bir vaziyettedir. Yani 
iki tarafın yekdiğerinde toplanmı§ ~ 
hemmtyetli bir matlubu yoktur. 

iHRACA T : 1 iÇ PlY ASALAR : 

Avansların Gecikmesi Oğlak ve Kuzu Derileri 
Piyasayı Müteessir Etti Piyasası Açddı 

Bazı ihracat mallarımızın ihraç ev
rnkı hazırlanarak sevkleri için mua
melclerı bitirilmiştir. Fakat bazı ban
kaların bu gibi ihracat mallarının 
evrakları mukabilınde ötedenberi 
vermekte oldukları avansların kısa 
bir müddet için geciktirilmesi ihra
catçı tüccarların fazla mal almaları
na mani olmaktadtr. Muhtelü ihraç 
mallarımızdan bazılarınm döküm za
manı gelmiş olduğundan tüccar bu 
gibi mallara talip olmamıştır. Nor
nınl vaziyetin iki uç günde tamamen 
nvdet edeceği ümit edilmektedir. Pi
yasalarda isler kısmen açılmı~hr. 

Yalnız zahire piyn::ıası isteksiz olmuş 
tur. 

Yapak ve Tiftik 
Devlet müesseselerinin miitcahhit

liğini yapan firmalarla yerli fabrika
larımız kırkım dolayısile piyasalara 
gctırilen yapak ve tiftik i!e alakal:ı
nm arttırmıslardır. Bu firma ve 
müesseseler mal toplamak için pa
zarlıklara başlamışlardır Jzmir, Trak 
ya. Ankara. Beypazarı, Konya mın

takalarında bu senenin yeni rekolte· 
sinin geçen seneden biraz fazla ola
cağı tahmin edilmektedir. Alakadar 
tüccarlar bu mıntakalardRki ajanla

rına piyasa fiyatları ile direktif ver
mişlerdir. Anadoludan küçük parti
ler halinde piyasamıza mal gelmege 

devam etmektedir. 

Anadoludan gelen haberlere göre, 
oğlak ve kuzu derileri piyasası aliv
re olarak n~ılmıştır. Kurutulmakta 
olan bu cins derilerin mayısta fiy:ıt 
değişmesine başlanacağı bildirilmek· 
teclir. 

Maamafih şimdiden alakadar tnc
carlar alivre olarak mnl bağlamağa 

başlamışlrdır. Ağırlıklarına ve cin~ 
!erine göre kuzu derileri 140 - 150 

kuruş arasında satılmaktadır. Bu se· 
ne fazla kı§ olmadığı için kuzu ve oğ
laklarda kıran olmamıştır. Bu itibar
la bu sene dalın fazla kuzu ve oğlak 
yetışmiş olduğundan bunların derile
ri de miktnrca yük elccektir. 

Kızdtepede Bereketli 
Yağmurlar 

Kmltepe (TAN) - Bir aydanberi 
topraklarımıza bol yağmurlar yağ

mıştır. Nisandanberi de, bu mev1im· 
de görülmedik derecede yağmur 

yağmaktadır. Çütçiler, mahsulün 

çok bol olacağını tahmin ederek se
vinmektedir ler. 

Fazla yağmurlann tesirile, Ab

dülkadir Yedikardeşin binası çök· 
müştür. Diğer kerpiç evlerin sahıp· 

leri de ayni akıbetten korkmaKta· 
dırlar. 
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TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN: 
1929 senesi % 8 faizli lzmir BeledtyMI lstlkrazının 31.12.1938 tarihinde icra edilen ke§ldede kur'a isabet 

edıp piyasadan re'ı icabeden İstikraz tahvillerinin numaralarını aşaltda btldirlyoruz. Gerek amorti isabet 
eden ta}ıvil bedelleri ve gerekle 9 No: lu kupon faizleri lzmir ve btanbul Şubelerimiz kifelerinde tediye 

AMUT U K ı •• ızMtR PAMUK MENSUCATr-

1 T. A. Ş. TARAFINDAN 
Otedenbert sağlamlığı ile tanınınıı ve halkımızın rağbetini 

1 
kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 

S ..A r a p a r 1 Pamuk Fiatlannın yiiksehnealnden dolayı yenr Satış fiatlanmıza 
1 

g Mart 3 den lttblıren tatbik olmak üzere &§ağıda gosterilmisttr: edılecektir. • 

5 
19 
35 
65 
90 

125 
145 
171 
182 
206 
2:}0 
259 
286 
322 
334 
375 
393 
416 
425 
447 
474 
486 
508 
520 
542 
554 
576 
607 
631 
646 
665 
683 
706 
719 
739 
747 
760 
775 
818 
835 
856 
878 
901 
916 
938 
953 
977 
996 

1018 
1034 
1046 
1062 
1085 
1096 
1110 
1163 
1190 
1237 
1262 
1293 
1313 
1332 
1356 
1367 
1388 
1419 
1433 
1462 
1499 
1522 
1544 
1571 
1610 
1627 
1639 
1682 
1713 
1752 
1770 
1807 
1847 
1861 
1873 
1920 
1939 
1977 
2004 
2023 
2047 
2068 
2085 
2122 
2137 
2182 
2208 
2246 
2253 
2264 
2296 
2327 
2340 
2352 
2383 
2399 

100 Lirahll Tahvil 
Numaraları : 

8 11 17 
22 23 29 
45 
68 
93 

127 
147 
173 
187 
210 
234 
267 
294 
324 
340 
376 
394 
417 
429 
459 
475 
498 
509 
536 
545 
555 
577 
616 
632 
649 
669 
691 
709 
720 
740 
750 
761 
777 
819 
845 
857 
884 
903 
922 
942 
957 
981 

1000 
1021 
1036 
1051 
1071 
1091 
1099 
1114 
1166 
1215 
1245 
1270 
1309 
1314 
1337 
1357 
1370 
1410 
1426 
1436 
1466 
1502 
1~30 

1553 
1584 
1618 
1630 
1651 
1699 
171S 
1757 
1780 
1825 
1852 
1863 
1899 
1924 
1949 
1987 
2007 
2031 
2051 
2074 
2088 
2125 
2145 
2183 
2211 
2247 
2254 
2275 
2307 
2328 
2342 
2383 
2385 
2401 

47 
69 
95 

128 
158 
179 
193 
216 
236 
270 
296 
328 
346 
377 
395 
418 
432 
464 
479 
502 
511 
538 
546 
565 
603 
618 
635 
650 
672 
696 
713 
726 
742 
753 
763 
783 
824 
846 
858 
891 
907 
926 
943 
9~ 

985 
1002 
1022 
1oaı 
1052 
1077 
1092 
1103 
1139 
1168 
1218 
1250 
1278 
1310 
1324 
1344 
1359 
1374 
1411 
1429 
1449 
1469 
1510 
1534 
1559 
1!593 
1820 
1633 
1652 
1706 
1730 
1759 
1787 
1826 
18!56 
1865 
1900 
1925 
1953 
1990 
2009 
2039 
2057 
2078 
2097 
2127 
2155 
2187 
2220 
2249 
2257 
2282 
2310 
2329 
2347 
2370 
2386 
2408 

53 
86 
97 

133 
159 
180 
201 
219 
246 
271 
312 
330 
348 
378 
402 
421 
435 
472 
481 
506 
512 
539 
547 
566 
604 
619 
637 
656 
681 
699 
714 
730 
744 
756 
768 
790 
829 
851 
859 
892 
908 
933 
944 
973 
992 

1004 
1023 
1041 
1056 
1078 
1093 
1107 
1160 
1183 
1224 
1251 
1280 
1311 
1329 
1350 
1364 
1377 
1414 
1430 
1452 
1470 
1513 
1535 
1567 
1603 
1622 
1633 
1675 
1708 
1740 
1762 
1794 
1834 
1857 
1867 
1903 
1928 
1954 
1996 
2019 
2042 
2058 
2079 
2107 
2128 
2156 
2205 
2226 
2251 
2260 
2287 
2311 
2332 
2349 
2375 
2392 
2407 

1 
2414 
2435 

18 2451 
34 2474 
59 2509 
89 2528 

117 
138 
165 
mı 

202 
226 
255 
278 
321 
333 
369 
392 

2554 
2571 
2p05 
2G30 
2665 
2691 
2713 
2736 
2769 
2797 
2819 

413 2880 
424 
446 
473 
485 
507 
515 
540 
5!'i2 

2906 
2935 
2967 
2988 
3000 
4014 
4033 
4052 

574 4071 
606 4087 
621 4114 
638 4139 
658 4159 
682 4178 
704 4201 
717 4218 
634 4246 
746 4270 
759 4293 
772 4304 
816 4331 
834 4338 
852 4373 
862 4388 
893 4413 
914 4429 
935 4448 
951 4463 
976 4474 
995 4485 

1005 4767 
1033 4793 
1045 5530 
1057 5575 
1079 
1094 
1109 
1161 
1188 
1235 
1256 
1204 
1312 
1330 
1354 

5590 
5607 
5641 
5656 
5692 
5715 
5733 
5775 
5798 
5816 
5840 

13G5 5871 
1386 5887 
1418 5922 

1431 
1459 
1473 
1514 
1543 
1568 
1609 
1623 
1636 
1680 
1711 
1742 
1767 
1802 
1837 
1858 
1869 
1919 
1932 

5953 
5967 
5995 
6507 
6528 
6548 
6563 
6571 
6583 
6602 
6617 
6640 
6653 
6665 
6690 
6704 
6731 
6795 
6811 

1971 6820 
2003 6833 
2022 6845 
2045 6874 
2061 6900 
2080 6933 
2120 6959 
2134 6985 
2162 7011 
2207 7027 
2228 7046 
2252 7066 
2263 7081 
2295 7106 
2324 7137 

716' 2339 
2350 7190 
2380 7199 
2394 7320 
2411 '7327 

2420 
2436 
2452 
2478 
2512 
2530 
2557 
2585 
2613 
2636 
2675 
2694 
2719 
2738 
2787 
2799 
2821 
2860 
2882 
2907 
2940 
2971 
2991 
4005 
4021 
4035 
4053 
4076 
4091 
4122 
4142 
4161 
4185 
4204 
4219 
4260 
4279 
4294 
4308 
4333 
4349 
4376 
4390 
4414 
4432 
4454 
4464 
4476 
4486 
4770 
4796 
5547 
5579 
5597 
5609 
5647 
5658 
5694 
6723 
5759 
5776 
5800 
5824 
5847 
5875 
5895 
5936 
5956 
6973 
6501 
6509 
6537 
6557 
6565 
6576 
6591 
6607 
6618 
6641 
6655 
6672 
6693 
6705 
6733 
6807 
6812 
6825 
6834 
6853 
6880 
6904 
6944 
6961 
6992 
7014 
7032 
7049 
7071 
7082 
7107 
7139 
7165 
7191 
7301 
7321 
7330 

2422 
2438 
2459 
2489 
2515 
2531 
2563 
2594 
2617 
2638 
2676 
2696 
2725 
2741 
2791 
2812 
2828 
2870 
2883 
2917 
2950 
2976 
2994 
4007 
4025 
4041 
4065 
4082 
4093 
4125 
4153 
4163 
4190 
4206 
4223 
4261 
4286 
4295 
4313 
4335 
4351 
4377 
4393 
4417 
4437 
4457 
4469 
4482 
4493 
4779 
5502 
5556 
5582 
5599 
5626 
5652 
5682 
5697 
5724 
5765 
5785 
5811 
5827 
5850 
5877 
5898 
5944 
5957 
5978 
6502 
6512 
6538 
6558 
6566 
6578 
6595 
6611 
6622 
6643 
6656 
6676 
6696 
6711 
6735 
6808 
6814 
6826 
6838 
6858 
6884 
6905 
6952 
6966 
7002 
7018 
7034 
7054 
7075 
7097 
7133 
7163 
71'15 
7192 
7308 
'1323 
'1332 

2432 
2445 
2464 
2492 
2522 
2536 
2564 
2598 
2628 
2643 
2681 
2697 
2726 
2745 
2796 
2814 

2873 
2889 
2922 
2958 
2980 
2997 
4011 
4028 
4048 
4068 
4084 
4096 
4128 
4155 
4169 
4191 
4212 
4228 
4267 
4288 
4298 
4322 
4336 
4352 
4383 
4401 
4418 
4443 
4459 
4471 
4483 
4497 
4780 
5510 
5567 
5583 
5600 
5629 
5654 
6577 
8698 
5729 
5767 
5786 
5814 
5829 
5854 
5880 
5899 
5949 
5962 
5979 
6505 
6517 
8541 
6560 
6568 
8580 
6~97 
6612 
6628 
8650 
6660 
6677 
6699 
6713 
6774 
6809 
6815 
6827 
6839 
6867 
6893 
6922 
6954 
6970 
7005 
7019 
7036 
7062 
7078 
7098 
7135 
7156 
'11M 
'1194 
7314 
7325 
'1333 

24331 7350 
2449 7361 
2473 7389 
2498 7405 
2527 7420 
2539 7452 
2569 7480 
2601 7498 
2629 7513 
2660 
2687 
2704 
2735 
2757 
2798 
2816 

2875 
2900 

7531 
7549 
7560 
7590 
7622 
7630 
7652 
7683 
7697 
7707 

2929 7717 
2966 7759 
2935 7774 
2999 7787 
4013 7811 
•1030 7826 
4050 7842 
4070 7849 
4085 7875 
4105 7905 
4137 7926 
4158 7939 
4175 7968 
4198 
4216 
4238 
4269 
4292 
4303 
4329 
4337 
4372 
4387 
4406 
4422 
4447 
4461 
4473 
4484 
4500 
4783 
5511 
5574 
5587 
6605 
5633 
5855 
6586 
5702 
5730 
5770 
5791 
5815 
5336 
5858 
5883 
5918 
5950 
5966 
5991 
6506 
6520 
6547 
6562 
6569 

1 

7998 
8516 
8534 
8549 
8569 
8600 
8620 
8642 
8658 
8871 
8680 
8716 
8735 
8750 
8772 
8787 
8827 
8853 
8882 
8904 
8941 
8954 
8971 
8996 
9020 
9065 
9080 
9104 
9131 
9162 
9205 
9220 
9254 
9282 
9313 
9346 
9364 
9380 
9406 
9435 
9460 
9487 
9491 
9519 
9542 
9567 
9589 
9625 
9661 
9702 
9735 
9761 
9788 
9828 
9844 
9873 
9895 
9941 
9976 
9987 

10000 

7351 
7366 
7392 
7410 
7428 
7462 
7481 
7500 
7516 
7538 
7550 
7565 
7591 
7625 
7632 
7657 
7688 
7702 
7708 
7727 
7769 
7775 
7799 
7813 
7831 
7843 
7856 
7880 
7911 
7931 
7942 
7982 
8501 
8518 
8540 
8550 
8576 
8601 
8624 
8643 
8681 
8872 
8688 
8718 
8737 
8756 
8776 
8800 
8830 
8854 
8889 
8921 
8942 
8955 
8975 
8999 
9028 
9067 
9085 
9107 
9140 
9163 
9207 
9235 
9257 
9283 
9316 
9353 
9370 
9383 
9412 
9446 
9461 
9491 
9503 
9523 
9545 
9580 
9594 
9638 
9671 
9706 
9740 
9783 
9799 
9829 
9852 
9878 
9896 
9966 
9980 
9993 

7352 
7367 
7399 
7412 
7429 
7464 
7483 
7505 
7524 
7544 
7554 
7569 
7595 
7626 
7638 
7662 
7689 
7704 
7712 
7730 
7770 
7777 
7802 
7814 
7838 
7844 
7857 
7887 
7912 
7933 
7946 
7990 
8~11 

8523 
8M2 
8560 
858'7 
8604 
8629 
8646 
8662 
8875 
8693 
8719 
8739 
8757 
8777 
8805 
8838 
8818 
8890 
8929 
8944 
8957 
8981 
9002 
9031 
9069 
9088 
9109 
9143 
9176 
9209 
9244 
9268 
9288 
9318 
9354 
9371 
9389 
9416 
9447 
9463 
9492 
9513 
9524 
9557 
9583 
9598 
9641 
9682 
9717 
9742 
9772 
9809 
9831 
9853 
9878 
9897 
9973 
9981 
9994 

7357 
7373 
7401 
7414 
7448 
7465 
7494 
7506 
7525 
7546 
7558 
7572 
7597 
7627 
7651 
6554 
7692 
7705 
7714 
7733 
7771 
7779 
7805 
7820 
7839 
7845 
7866 
7897 
7920 
7935 
7958 
7992 
8514 
8527 
8544 
8566 
8595 
8807 
8834 
8647 
8668 
8678 
8700 
8721 
8742 
8761 
8779 
8812 
8839 
8870 
8891 
8933 
8946 
8965 
8991 
9009 
9039 
9075 
9097 
9127 
9148 
9179 
9211 
9246 
9274 
9299 
9333 
9361 
9375 
9395 
9419 
9455 
9467 
9495 
9514 
9527 
9560 
9587 
9814 
9650 
9685 
9721 
8743 
8774 
9816 
8832 
9889 
9879 
9907 
9974 
9983 

7359 

Sıhhat ve Neşe 

Kaynağıdır 

7559 
7588 
7603 
7629 
7655 
6580 
7696 
7706 ı 
7716 
7752 
7773 
77851 
7806 
7825 
7841 
7848 
7867 
7904 
'1925 
7936 
7961 
7997 
2515 
8528 
8545 
8567 ~ ................ . 
85~# .................. ~ 

~~ 23 Nisan 
:::: Çocuk Hafta11 
8679 llkmektep talebesinin bil-
8701 giaini kuvvetlendirecek ve 
8723 zihnini açacak en güzel ve 
8745 en sevimli çocuk romanları: 
8767 
8784 Tarihi Çocuk Romanları 
8825 Yazan: lakenJer F. Sertelli 
8841 1 - Tanrının oğlu, 2 - Ça-
8876 nakkalede küçük Ahmedin kah-
8901 ramanhğı, 3 - Karakurumdan 

8934 Tunaya Tnrk Akım. 4 - Avcı 
Mehmet, S - Tat'Dıfn çocuJdan. 

8947 6 - Temuçln ve oğullarıı 7 -
8966 Kutuplarda bir Türk kızı, 8-Ku 
8992 biliy hanın akınları. 9 - Sokak 
9012 çocukları. 10 - Çocuklara kü· 
9052 çük hikiyeler, 11 - Çocuk şi-
9078 irlerl, 12 - Kız çocuklarına ev 
9103 işleri. 
912!3 Beher kitabın fiatı 30 kuruştur 
9152 
9199 .. _•K•a•n•a•a•+- K.it•a•b•e•v•i _ .. 
9218 .------------9243 
9277 
9303 
9338 
9363 
9379 
9396 
'9423 
9459 
9479 

Minimını yavrunuzun sıh-
hatini düşününüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraliçesi olan 
ve en iyi imal edilmiş, en fazla 
tekemmül ettirilmiş en sıhhi 
arabayı alınız. Yeni gelen 1930 
modelinin 50 den fazla çeşidi 

vardır. Her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla yalmz 

BAKER MAOAZALARINDA 

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

4 " " ,, 75 " " " " 645 " 
5 • ,. Değirmenli 90 ,, ,. " ,, 810 " 
5 .. " " 85 .. .. " " 770 " 
8 " .. Geyikli 85 " .. " " 765 " 
8 .. " ,, 75 " .. " .. 695 " 
9 ,, " Tayyarell 85 " ,. ,, ,. 695 ,. 

9 " " .. 75 " " ,, " 630 " 
11 ,, ,, Köpekl. 85 ,, ,, ,, ,, 670 " 
11 ,, ,, Leylekli Astar 90 ., 630 

" " " " 
1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka-

n~aki ~atış .fi~atlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarüı 
muşterıye aıttır. 3 - Yukandaki satış fiyatlanna % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs

tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara 
dadır. _ , 

·Devlet Deiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilaniar·ı 
18/ 10/ 1937 tarihinde eksiltmesi yapılıp ihale edilen ve müteahhidi 

tarafından adi ocak tuğ1alan hariç teslim edilemiyen Lokomotif ocağı 
tuğlalan ilk' müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. Takriben 239 ton olan tuğlaların 
beher tonunun muhammen bedeli 52,50 lira olup aç!k eksiltme 26/ 5/ 
1939 Cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 940,30 liralık muvakkat teminatı ile ka-
1 nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni giln saat 14,30 a kadar 

Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesel-

lüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. (2403) 

Vapurların Hafta llk Hareket Tarifesi 
17 Nisandan 24 Nisana Kadar Muhtelif Hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkıı gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de CKa· 
radeniz), Pazar 16 da (Ege). Galata nhtı· 
mından. 

Bartm hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ul
gen). Sirkeci Rıhtımından. 

:-- Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 
Tophane nhtımından. 

Mudanya hattmaıı - Her gün saat 8.45 de. Pazartesi (Konya), 
Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar (Sus). 
Çarşamba, Cuma (Anafarta). Cumartesi ay
nca 13.30 da (Anafarta). Tophane rıhtımın
dan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus), 
ayrıca Çarşamba 20 de ctngen) ve Cumar
tesi 20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

Karablga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nh-

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 te (Saadet), cumartesi 15 te 
(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara), Galata nhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da <Tan). Sir-

keci nhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malOmat aşağıda tele
fon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 
Karakö,- Acenteliği Karaköy, Köprü başı Tel: 4236! 
Galata Acenteliji Galata, Deniz ti._-ıeti 

Sirkeci At"entelifl 
Müd. binası altında Tel: 40133 

::_ Sirkeci Yolcu 111&lon11 Tel: 22740 9496 iıı:,:=:==....:b:u:,::la:,:b:ll:lrs.:;i:n:fz~==~ 
9517 -

K~~ ftS~d~Ulmft~eb~ ·------------------------d 9540 :::: gur c§aç 
9615 
9657 

Saç ıuya kullan 

9689 10520 10543 10544 10561 10564 
9726 10565 10566 10585 10595 10597 
9758 10598 10603 10806 10612 10614 
9785 10625 10637 10841 10652 10655 
9820 10656 10663 10665 10667 10670 
9833 10674 10677 10679 10688 10689 
9872 10708 10709 10711 10718 10716 
9894 10721 10727 10137 10757 10759 
9920 10762 10763 10764 10771 10786 
9975 10796 10800 10803 10805 10806 
9986 10808 10811 10813 10814 10816 

HALK MASKELERi SATIŞI 
Türkiye Kızllay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan korun

mak için yaptırılan halk maskeleri satışa arzedilmlştlr. 
Kafi mnlUmatı havi Prospektüslerile birlikte ayn ayn kutular 

9995 9997 10820 10823 10824 10825 10826 

içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada U

mumi Merkezimize, Istanbulda Yenipostane civarında Kızılay ha

nında Depomuz Direktörlüğüne müracaatları rica olunur. 

6581 
6600 
6616 
6630 
6651 
6661 
'>682 
6701 
6726 
6778 
6810 
6819 
6828 
6844 
6870 
6896 
6924 
6956 
6981 
7007 
7023 
7044 
7064 
7079 
7104 

10843 10846 10853 10858 10859 
10876 10881 10890 10894 10897 

(500) er Lirabk Tahviller 10901 10902 10906 10908 10909 

Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya Toptan ya bizzat 

müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin her 

hangi bir yerınden parasını göndermek suretile sipariş yapacaklara 
ambalaj ve posta masarifi Cemiyetımize ait olmak üzere beher Mas

ke altı liraya verilir. 

10001 10003 
10013 10027 
10070 10071 
10120 10131 

7136 10172 
7158 10218 
7187 10255 
'1198 10321 
'7815 10342 
7326 10408 
mı 10479 

10175 
10220 
10259 
10323 
10359 
10410 
10488 

10005 
10032 
10108 
10140 
10178 
10228 
102'18 
10325 
10380 
10441 
10491 

10009 
10038 
lOlJO 
10149 
10179 
102U 
10310 
10333 
10393 
10445 
10'88 

10011 10914 10922 10924 10928 10929 
10053 10933 10935 10936 10937 109~8 
10119 10939 10943 10949 10957 10959 
10160 10966 10975 10976 10979 10987 
10192 (1000) er Llra hk Tahviller 
102f5 11018 11081 11088 11098 11099 
10311 11101 1111' 11181 11190 11218 
10334 1~228 11243 11251 11282 11288 

'i!!!!l!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~~iiiiiiiiiii------iiiiiiiiiii~~ 

Deni• Harp Okulu ve Llıeıl Komutanhijından : 
Heybellada deniz lileaine 180 lira ücretle bir coğrafya öğretmeni alı-

nacakbr. Okula müracaat edilmeli. (2548) 

l~~llUl lUM 11~2 113H llh9==~~-~---~-=~====-=--~= 
10475 11854 11366 11384 11408 11441 
10518 11"" 11"6 11'85 1147'1 11498 

Sahibi ft Nesrlyat M8d8rl BaW LGtfti OÖRDÜNC() Gueteclllk ve 
Nesrini T L. 9. Baılldıll Hl' TAN Matb•• 

KESKİN KAŞELERİ: Kırıklık, Nezle, Grip, Romatizma, Bas ve Dis Aönlanna Birebirdir. İltaabal 
Bahçekapı SALİH NECA Ti 



===12================================ TAN=========================== 17-4-939 

\. 

I 

· Tane Kuruş Tane Kuruş 
.... ~ 

-· 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 Sipahi 25 .Madeni kutu) 50 
Samsun 20 30 Sipahi 20 35 
Salon 20 35 Yaka 20 30 
Çeşit 100 145 Çeşit 50 72.5 


