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Muallimlerin ve mektep talebesinin en Jruvvetll yar. 

duncısı, çocutun en zengin kütüphanesidir. Cocutunu se
ven ber babanın yavrusuna verebllecelt en gQzel hediye 

dJr. MOessesem!z tarafından ne~edilmfşilr. Evinizde bh 
tane bulundurunuz. 

Polon yaya ihtar: 
Berlinde, Varşovayı Tehdit 
Eden Bir Tebliğ Neşredildi 

r 
Polonya, Hayati Saydığı , 
Sahadan Almanya Lehine 
Fedakô.rlık Yapmıyacak 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, Ankara İıta.~!)nuncla 
Sovyet Hariciye Komiıeri Potemkinle birarada 

so 100 

Varşova Müzakereye Girişmeyi 

Faydasız Görüyor, Londra Teminatı 

lşlemiye Hazır Vaziyette Sayıyor 
Londra, 29 (Hususi) - Her Hitlerin nut

ku yüzünden bütün endişeler Lehistan üzerinde 
temerküz etmektedir. Bugün Berlinde Lehista
na karşı yarı resmi bir ihtar neşrolunmuş ve 
Lehistanın Çekoslovakyanın akıbetine uğraya
bileceği hatırlatılmıştır. Fakat bu beyanat her 
nedense Roma yolu ile gelmiş gibi gösterilmek

Danzigi oe Polonya lıoriJorunu göıterir harita te ve İtalyanın Lehistan ile arasındaki münase-

Milli Şefimiz 
Dün Potemkini 
Kabul Ettiler 

Yon ltimatnamesini Verdi 
1 betlerin bozuln:asını istemedi-

s a adaba d 1 ği, aksi halde, Italyanın Çekos

Papen, 
Ankara, 29 (A. A .) - Reisicüm- j öğleden evvel Reisicürnhur ismet İ· 

bur ismet İnönil bugün saat 16.30 da 1 nönü tarafından kabul edilmiş ve 
Çankaya kötkünde Sovyet Hariciye itimatname.ini takdim etmiştir. Bu 

~Mflprııı• .....,.,... Pot.-klni kaMl meruiinde Hariciye Vekili Bay Şiik• 

Hitlerin lovakya hadiselerine karşı aldığı 
vaziyetin tıpkısını 

Doğan 

Neticeler 
Toplandı 

a ............ Rarlcf7e VeldB ~la-. 1mln•_ .. .,_ RIL. 

neral Braomiçin Romada bu - şü•·-·· 7flk Bip Çaabya lrtifldtne geldt:ı.ı a.ru Saracojlu da hazır bulunmuş- vakit bir bölük •• 
lunması dolayısıye ziyaret pro- tur, asker tarafından .;e· 

lc;timaa Ait Bir 

Tebliğ Neşredildi 

lim resmi ifa edilmiştir. Fon Papen· 
gramına dahil olmayan daha p l H . . N J V on Papen ÇankayaJa le beraber gelen Alman ... ·a sefaretı· 
·ı · d h h o onya arıcıye azın A k J ı en ve a a ma rem mesele - M 'ral 

8 
k n ara, 29 (A.A.) -Almanya Bü- erkanı Büyük Elçl tarafından Reisi-

lerden bahsedileceği ileri sürül-ı-- 1 ay ec yük Elçisi Bay Fon Papen, bugiin cürnhura takdim edilmişlerdir. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 
mektedir. I ~ ---=---~-=-----------.:__....:_ ____ _:___:=:=:__ 

Leh~::::.~;-;.::~!çi;·"~!~;:ı~~ Slovakya Topraklarının Bir Kadın H itlerin evvelki gün irat 
. ettiği nutuk, haftalardan-

lieri ortalığı kaplayan mühemi
yet havasını yırtmış, vaziyetle
.tin vuzuhla görülmesine, ve ay
dınlanmasına hizmet etmiştir. 

rı hır nokta da, Lehıstana yapılacak 

makul tekliflerin reddi takdirinde M • ı• ıh T A 1 Lehistan~ İngi_Uz teı_nin~tınd~n isti- acar..,stana akı lçı•n ren tında 
fade etmıyeceğı mahıyetındedır. .L 

İn&iliz mahfili, bu iddialan kati c y d • 
beyanat ile karşılamışlar ve İn - Mu·· k 1 Ol an er 1 
gilterenl~ alakadar iki taraf ara - za ere er uyor 
smda muzak~eler vukuuna ma
ni olmamakla beraber , tehdit ve 
tehlikeye uğramak bahsinin an -
cak Lehlstana ait olduğunu, Lehis 
tan kendini tehlikede gördüğünü 

söyler söylemez teminatın ckrhal 
faaliyete eeçeceğini anlatmışlar -
dır. 

Polonyanın Kanaati 

En büyük ibham İngilterenin va
ziyetinde görülüyordu. Chamberlain , 
Bitlerin Rooseveltin teklifi karşısın
da takip edeceği hareket hattı hak _ 
'kında sarih malumat elde etmedikçe 
'kati vaziyet alamıyor, bir taraftan 
Sovyet Rusya ve Balkan devletleri 
ile konuşmalarına devam ederken, 
öte taraftan da Hitleri kolluyordu. 
Son bir tecrübe ve teşebbüs olmak 

Üzere Çekoslovakyanın işgalini pro -
1esto zımnında geri çektiği Berlin se- Diğer taraftan Varşova mahfili 
'tirin! tekrar makamına göndererek tarafından verilen malumata göre Al 
nutuktan evvel Hitleri kandırmağa manya., Lehistana yirmi beş senelik 
çalışmıştı. Maksadı Hitlere İngilte - Kon•ey içtimmna iıtirak bir ademi tecavüz paktının imzasını 
renin küçük devletlere verdiği garan etlen Rana Tarhan teklif etmemiş ve Lehistanın Slo _ 
tilerde sammi olduğunu, ve şimdiden vakya istiklalini garanti etmesini de 
ıııonra tecavüzlere müsaade etmiye - Tahran, 29 (Hususi) - Saadabad istememiştir. 
~ğini anlatmak, mümkünse }{itleri P.~tı konseyi,_ bugiin saat 10 da Ha- Lehistanda hüküm süren kanaat, 
ııutkunda daha muslihane harekete rıcıye nezaretı _binasında toplanllU§- Lehistanın, kendi hayatı i in lizım 
ikna ederek geri dönmesi mümkün tır. Konsey içtımaında !rakı temsil olan bir sahadan Alman ç lehinde 
olmayan bir vaziyetin hud usüne rna- edecek olan heyet, Irak Harbiye Ve- feragat etmiyecektir. ya 
ni olmaktı. ziri Reşit K. Elhac riyasetinde Tah- Varşovadan haber v "ld"ğ" _ 

rana gelmiştir. Leh" . en 1 ıne go-
Fakat ne Alman Hariciye Nazın, re, ıstan Haricıye Nazın miralay 

ne de Hitler İngiliz sefirini kabul et- İran hük\ımeti tarafından, Sadi- Beck gelecek hafta içı"nde h · • · .. arıcı sı-

Jnediler. Bu hareket İngiltereye bir bit. pakt_ı d_~letl~ri m~e~le~ ~ · yasetten bahsedecek ve Her Hitlere 
hakaret, fakat ayni zamanda bir ih- refıne bır oğle zıyafeti venlmıştlr. cevap verecektir. 
tardı, ve Almanyanın vaziyetini an- Ziyafetten sonra ikinci bir toplantı L~histan gazetelerinin neşriyatı, 
latmağa kafiydi. Bunun üzerine İn _ dah.'ı yapı~ştrr. Konsey toplantısı- salahıyettar mahafil tarafından ileri 
giltere, Hitlerin nutkunu beklemeğe na ait tebliğ.~bu g~e .~eşredi~i~tir. sürülen mütalealar dairesinde vuku 
lüzum görmeden kati kararını vere- Tahran Turk Buyuk Elçıliğınde, bulmaktadır. 
r~k harekete geçti ve derhal mecbu- bu gece büyük bir suvare verilmiş- Yarı resmi Polska gazetesi Almanya 
rı askerlik hizmetini kabul ettL İn- tir. nın mevcut muahedeleri istediği za-
giltcrenin bu hareketi de Almanya- man ilga ettiği için onunla yeni mü-
ya bir mukabele ve daha ziyade bir Bir futbol Hakem zakereler açmakta hiç bir fayda bu-
ihtardı. Artık İngiltere tehdide pa- lunmadığını anlatmakta, ve Lehista-
buç bırakmayacak demekti Komitesi Kuruldu nm Almanya tarafından diğer yer -

İngilterer.in bu karan, gerek Sov- . .. lerde yaptığı emrivakilere maruz 
Yet Rusyada, gerek tehdide m Ankarada bır futbol yüksek ha- kalacağını söylemektedir. Lehistan 
diğer memleketlerde büyük "8!r:ı ~ m komitesi k~lmu~ ;e derhal mahfilinin işaret ettiği bir nokta, 
niyet havası yarattı. Ch te .geçmiştır. Tafsılat onuncu 1934 de yapılan ademi tecavüz misa-

(Sonu: S adır. (Sonu Sa. 10 Sü. 2) 

Macar Nazırları, Mussolini'nin de Tasvibinden 

Geçen Bu Tek&fi Hitlere Bildirecekler 
Berlin, 29 (Hususi) - Macar Başvekili Teleki ile Ma

car Harjciye Nazırı Csaki, bugün hususi trenle saat 14,30 da 
buraya gelmişlerdir. Her iki Nazır, öğleden sonra Fon Rib
bentrop ve Göring ile görüşmüşlerdir. Gece eski Başvekalet 
dairesinde Hitler tarafından şereflerine bir ziyafet verilmiştir. 
Macar Nazırlurı. ~alı sabahı Berlinden hareket edeceklerdir. 

Berline götürülen teltlil 

Hüviyeti Belli Değil 
Dün akşam, Etyemezde şimendifer 

köprüsü altında feci bir kaza olmuş 
genç bir kadın tren altında kalmak 
suretiyle iiki bacağı kesilerek ôlmüş
tür. 

Kazayı Yeşilköyden 19,10 da kal· 
kan trenin yaptığı haber verilmişse 
de bu cihet kati surette tesbit edile
memiştir. Kazaya uğrıyan kadının 
ismi ve hüviyeti de tarr.amiyle meç
huldür. 

Bratislavadan bildiriliyor: Kazazede kadın, Sirkeciye saat 
"İyi mahimat almakta olan mah- 20,25 te getirılmfştir. Bu tren kadı-
filde bugün Berline vasıl olmuş nı bitkin bir halde almış, Sirkeciye 
olan Macar devlet adamlannın getirmiş, fakat o zamana kadar çok 
Slovakyanın Macaristana ilhakı kan kaybettiği için orada ölmüştür. 
maksadiyle bir teklifte buluna - Kadını çiğneyen trenin durmadan geç 
cakları ve bu teklifi Mussolininin tiği tahmin edilmektedir. Çünkü ka-
tasvip etmiş olduğu tcklinde mu- dın hat üzerinde baygın ve adeta ya-
slrrane bir takım şayialar deveran 'I'ı ölmüş bir vaziyette görülmüş ve 
etmektedir. bu görülüşten sonra ilk trenle Sir _ 

Markoviç Je Pefteye uğraJı kesiye getirilmiştir. Bunun için ha-
Macar ajansının bildirdiğine göre, disenin tahkiki güçleşmektedir. Tah-

Yugoslavya Hariciye Nazın Marko- kikata nöbetçi müddeiumumisi Tur-
viç Berlinden dönüşünde Belgr:ada gut el koymuş, geç vakte kadar da 
giderken dün öğleyin Budapeşteye Samatya karakolunda ve Sirkecide 
gelmiş ve istasyonda Yugoslavya el- tahkikatla uğraşmıştır. 
çisi tarafından karşılanmıştır. Gece saat 23,30 da kendisiyle ko-

Markoviç, Yugoslavya elçiliğine nuşan muharririmize demiştir ki: 
gitmiş ve elçi tarafından şerefine bir • " - Şu_ dakikada hiç bir şey siiyli-
öğle ziyafeti verilmiştir. ~ecek vazıyette değilim. n9 kadının 

Yugoslavya hariciye nazın saat Macar Nazırlan ile hüviyeti anlaşıldı. ne de kazavı h:ın-
15 te yoluna devam etmiştir. Hare: ği trenin yaptığı. Bütün imkanlar-
ketinden evvel gazetecilere yaptığı görüfen Goering dan istifade ederek tahkikat vapıyo-
beyanatta, komşu memleketin hüku- Roma 29 (Hususi) _ Nazırı rum. Bu tahkikat heniız inkişafa haş-
met m k ind h · d ğilse b · k ' ar lamış değildir. Bir taraftan kadının 

er ez e ıç e ır aç Meclisi, Mussolininin riyasetinde top hüviyeti, di~er taraftan da kazayı 
s_aat geçirebilmiş olmaktan mütevel- lanmıc:tır. 6 

lit · ini · · ~ hangi trenin yaptıın tesbite ugwrac:ılı-
memnunıyet bildırmiştır. (Sonu: Sa.. 10, SÜ. 4) 

6
• ~ yor.,, 
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PENCEREMDEN 

Aramak • Kopuz 
Yazan:!~. Turhan TAN 

Ben gazete okuyor diye babala-
rından dayak yemiş çocuklar 

tanıdım. Gazetenin şeytani bir icat 
olup ahlakı ifsattan başka bir şeye 
yaramadığını • kürsüler üzerinde ban 
gır bangır bağırarak • halka telkin 
eden vaizler gördüm ve bunlardan 
garip olarak da gazetelere, mecmua-

. lara temayül gösteren talebeye ağır 
eczalar \'eren mektep müdürlerine 
rastladım. 

30. 4. 939 

1908 yılından önceye, çocukluk 
çağlarıma ait olan bu hatıraların ru
humda bıraktığı tesir izleri o kadar 
derindir ki nerede gazete okur bir 
çocuk görsem içim kabarır, gözleri • 
me sevinç yaşları dolar. Ayni zaman 
da gazete okuyan her çocuk bana, 
yurttaki okur yazarlık seviyesinin 
seneden seneye yükselişini gösteren 
grafiklerden canlı bir çizgi gibi gö • 
rünür. 

Cümhurreisimizin çocuklaru en elki gün Ankara llalkevinde, kiirük k d 
::ıı ar a aşlan ~erdine bir çay ziyafeti verdiler. Bu resim, o ziyafetten fki Jııtıbaı tesbit ediyor. 

Fakat gazete delaletiyle harsi l-larf inkılabı Yıldönümü Artık Festival Y apılmıyacak yükselişimize intikal yolunda en kuv 
vetli rehberimiz genç kalemlerin 
yaptıkları neşriyat olsa gerektir. Ku
rucusu ve yazıcısı hep genç olan 
mecmuaların sayısı çoğaldıkça \'e 
kıymetleri arttıkça \•atanda okuma 
aşkının enginleştiğine inanmak lil
zım gelir. Çiinkii gençler, hele tahsil 
çağında bulunan gcnçfor kazançtan 
ziyade dlişiincelerJni yaymak zev • 
kine mağliıp olarak gazete veya mec 
mua çıkarırlar. Bu temiz zevkin mad
di zararlara tahammül kudreti azdır 
ve ondan ötürii de genç kalemlere 
bağlı gazetelerin, mecmuaların ço • 
ğalmasında umumi rağbetin arttığı
nı gösteren mübarek bir ıııana miin
dcmiçtir. 

Neşriyat Kongresi Salı 
Günü Toplanıyor 

Ankara, 29 (TAN Muhabirin
den) - Harf lnkılfıbının onuncu yıl
dönümü münaseebtiyle Ankarada a
çılacak olan sergi ile neşriyat kon
gresine ait hazırlıklar ikmal edil
miştir. 

buat ve haftalık mecmuaların teşhir 
edileceği diğer bir pavyon da bulu
nacaktır. 

iki Kişi 
Bir Adamı ~ 

Yaraladılar 
Sular idaresi anahtarcısı Durmuş 

iki gün evvel gece Cıbali - Küçük 
Mustafapaşa caddesinden geçerken 
iki kişinin hücumuna uğramıştır. 
Durmuş bir çok yerlerınden bıçakla 
yaralandığı için derhal Balat hasta
nesine kaldırılmıştır. Polis tahkikat 
neticesinde Durmuşu Sümüklü Ce
mal ile arkadaşı Sallhin vurduğunu 
tesbit etmiş ve ikisini de dün yaka
lıyn.rak adliyeye vermiştir. 

~eynelmilel Bir Sergi 
Açılması Düşünülüyoı 

Bu nıukaddcmeyi İz.mirde çık • 
mağa başlaynn Aramak ve İstanhul
da tesis olunan Kopuz mecmualannı 
kutlamak için yazdım. Güzeli ivivi 
ve gerçeği bulup göstermek 'ülk

0

ü~ü 
ne ortaya atılan "Aramak" da dil, e
debİl'_ilt, tarih, DlHŞ,İki m~vzularına 
taallCık eden bir hayli yazı, bir de 
hikaye var. Bunların bir kı!llm1 h,.ıı,.; 

ilk kalem tecrübeleridir. Fakat z~\'k 
le 'okunuyor, hatta diyebilirim ki bü
tün o yerli malı yazılar, mecmuanın 
Dk sayısına konulan biricik tercüme· 
den ayn ayrı güzeldirler. 

:Rongre 5.zası şerefine Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücel Pazartesi günü 
Gazi Terbiye Enstiti.ısünde bir çay 
ziyafeti verecektir. 

Kongre Salı günü ssat onda Co
cuk Esirgeme Kurumu toplantı salo
nunda Başvekilin bir nı:.tku ile açı
lacaktır. 

Hnzırlanan neşriyat sergisi ayın 

birinden yirmisine k::ıdar açık bulu
nncaktıl.'. 

Sergide her türlü r:.-smi ve hususi 
neşriyat teşhiredilecektir. Teşhir e
dilen kitaplar arasında istenilenJcri 

yüzde yirmi tenzilat ile almak kabil 
olacaktır. 

Bundan başka sergide günlük mat 

Sakın bu sözümden o tercümenin DENiZ ve LiMANDA : 
sakatlığını söylemek istediğim anla-
şılmasın. Terciiıne kuvvetli ve selis. 

JJnkin mevzuun gcnlşJiği ile yazının 
darlığı nahoş bir tezat te~kil etmek

te olup bu da nıiitercime değil, !renk 
muharrire taalluk eden bir riokc;an • 

Denizlerde Fırtına 
Ege ve Marmara denizlerile Ka

radenizin şimal kısmında dün fırtı

na başlamıştır. Fırtına bilhassa Ege
de lodos rüzgarile devam etmekte

dır. O mevzu, genç miitercim de ka- dir. Dün sabah İstanbul limanını da 
bul eder ki, çok daha şilmullii suret- kesü bir sis tabakası kaplamıştır. 
te yazılabilirdi. Bu yüzden vapqrların ilk seferleri 

Kopuz, tam genç kalemler gaze • 
tesi sayılamaz. Muharrirlerin arasın
da tekiimiil etmiş, Un sahibi olmuş 

,ahslyetler de var. Fakat eda ve mü
edda genç olduğundan onda da (Ara
mak) gibi g~nçliğe has bir taravet 
sezmekten ve sevinmekten geri kal
madık. İnşallah her iki mecmua u • 
zun zamanlar muammer ve memle • 
kete giizel hizmetler yapmağa mu • 
vaffak olurlar. 

Vaktiyle gençlerin bu gibi teşeb
bOslerini, bu gibi hamlelerini teşvik 
için: 
Şubbanı vatan say edin ısrar ile 

yoksa 
Mevhum kalır bizde müsemmayı te

rakki 
İsbatı kemal etmeli asar ile yoksa 
Bir faide vermez kuru davayı terakki 

Şeklinde yazılar neşrolunurdu. 
1 

Bugiiniin gençleri bu hiçim öğütler -
den müstağnidir. Biz de ondan dola- ' 

)'I Aramakla Kopu:r.u sadece kutla • 
dık: Her iki mecmua muhitleri ve 
hütUn yurt için uğurlu ve kıdemli 

olsun! •• 

Ankara Caddesinin Asfaltı 

teahhürle yapılabilmiş, sis, saat se
kize doğru açılmıştır. 

Mavna Sipa.riş lıi 
Dünkü nüshamızda "Eski liman 

işletmesinin mavna tetkikatı bitti'' 
başlığı altında çıkan yazının tashihi 
için Denizbanktan aldığımız bir tav
zih mektubunda deniliyor ki: 

cEskl llmnn işletme idaresinin mavna 
siparişi !şile iktısat ve maliye müfettişleri 
hiçbir suretle nUıkadar olmıımışlardır. Ve 
böyle bir israf hftdlscsl de tamamlle gayri 
varittir. Keyfiyetin gazetenizin ayni say
lasında tashih ve tavzihini rica ederiz.» 

<" • 

S U A L 

S - Roma 'Onh·ersitesi İkhsat 
ve Ticaret fakültesinden doktora 
ile mezun oldum. Bu fakültede hu 
kuk derslerinin sekizinden imti • 
han vermiş bulunuyorum. Şimdi, 
imtihanını vermediğim diğer hu • 
kule: derslerinin imtihanını da bu
ra hukuk f aklilteslnde vererek bir 
de hakuk diploması alabilir mi -
yim? Alamazsam sebebi nedir? 

C - Alamazsınız. Hukuk dip -
lomasını alabilmek için burada fa
kültenin dört senelik tedrisatını 

takip ve hepsinin birden imtihanını 
vermeniz lazımdır. Buna mütedair 
hükümleri üniversite ve hukuk fa
külteleri talimatnamelerinde bu -
labilirsiniz. 

• 

Şehrimizden kongreye iştirak edç
cek olan mümessillerden bir 'kısmı 

dün akşam Ankaraya gitmişlerdir. 
Bir kısmı da bugün hareket edecek

lerdir. Kongrede Üniversiteyi, Rek

tör Cemil Bilselle Hukuk Doçenti 

Yavuz Abadan ve lktısat Doçenti 0-
mer Lutfi temsil edeceklerdir. CemiJ 

Bilselle Omer Lutfi de dün akşam 
gitmişlerdir. Yavuz Abadan ise bir 
konferans vermek üzere !zmire git
miş bulunduğundan bugün konferan
sım verdikten sonra oradan Ankara
ya hareket edecektir. 

* Hukuk Fakültesi Dekanı Ali 
l"uat Başkil, l:luKuk rnmıerını Yay-
ma Kurumunun daveti üzerine bir 

konferans vermek üzere dün Akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

Mektebin Parasını Çalmıı 
Rıza Paşa Moda cadrtcsindeki mek

tepte hademelik yapan Muhsine mek 
tebin kasasında bulunan 21 lirayı 
çalmış, kaçarken yakalanmıştır. Suç
lu dlin adliyeye teslim edilmiştir. * Kalyoncuda oturan Viktorya ile 
dostu Ata dün bir birahanede içmiş-
1-- ··- 1nc1'"•.t'lılr .,.:. ••..,.,:JA..,. ı.,.., ....... 
çıkmış neticede Ata çakısı ile Vik-
toryayı baldırından yaralamıştır. 

Suçlu yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

Türkiye Turing ve Otomobil Klü
bü umumi heyeti 16 ıncı yılın top
lantısını dün saat 16 da Perapalasta 
yapmıştır. Toplantıda Vali ve Bele
diye Reisi Doktor Lutfi Ktrdar da 
bulunmuş ve şehrimizdeki seyahat 
acenteleri ile klüp azası iştirak et
miştir. 

Kongre r.eisliğine eski Şehremin
lerinden Yusuf Razi seçildikten son 
ra klübün faaliyeti hakkında Ticaret 
Vekaleti tarafından gönderilen teş
vik telgrafı okunmuş ve Reisicüm

hur Ismet Inönü ile diğer büyüklere 
tazim ve teşekkür telgrafları çekil
mesi karar altına alınmıştır. 

Okunan iı!are heyeti raporunda 
son sene içinde memlekette tudzm 
hsılrım1rnJ111 VJ1•)1lıırı ""' ~!:n .... ı....,.,.,, ı:; 
zım geıen ışıerıe tur•zm propagan-
dası için izahat verılıniştir. Bundan 
sonra klüp reisi Reşit Saffet Atabi
nen, memlekete Mısırlı seyyah celbi 

KORDIPLOMATIGE VERiLEN zır AFETTE: MOTEFERRIK: 

Evvelki nk~am Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Numan Mcnemencloğlu 
tarafından Ankara da kor dl plonıatik şerefine verilen 

ziyafetten bir göriiniiş 

Meclis Reisi Geldi 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ab

dülhalik Renda evvelki akşam, Ma

liye Veklli Fuat Ağralı dün sabah 

Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. 

Abdülhalik Renda burada üç gfü; 

kalacak ve tekrar 'Ankaraya döne
cektir. 

Süreyya Malkoç Geldi 
Adliye Vekaleti tarafından mesle

ki tetkikler için Fransaya gönderi

len Adapazarı Sulh Hılkimi Süreyya 
Malkoç dün gelml§ ve Adapaza.rına 

gitmiştir, Avrupadn bulunduğu bir 

sene zarfında Fransa, Almanya, Da

nimarka ve Isveçte mnhkemeler ve 
hapishaneler üzerinde tetkiklerde 
bulunmu§tur. 

KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

yalımızda Servetifünun denilen 
devri açan ve başlarında Tevfik 
Fikret, Hüseyin Cahit, Hüseyin 
Siret gibi şair ve edipler bulunan 
bir zümrenin hocasıdır ve bunlara 
temsil ettikleri edebi yenileşme 

hareketinin kılavuzluğunu yapmış 
olan adamdır. Bu zümre ve bunu 
takip eden edebiyatçılar Recaiza -
deyi hep üstad diye andılar. Bu 
tabir oradan kalmıştır 

• 
S - 'Oniverslte profesörlerin ; 

den bazılarına ordinaryüs diyor • 
lar. Bu ne demektir? Profesör ve 
ordinaryüs başka başka şeyler mi
dir? 

mi payedir. Ordinaryüs profesör
ler başlı başına kürsü idare eder · 
ler ve bunların müellif, yani bir 
eser ve bir tez sahibi olmaları la
zımdır. Profesör ordinaryüsten son 
ra gelir. Bunlar da kürsü idare eder 
ler. Fakat ordinaryüs derecesini 
haiz değildirler. Doçent kürsü sa
hibi değildir ve ancak profesörün 

tesbit etdği mevzular üzerinde 
ders verebilir. Bunlardan başka 

asistanlar da vardır. Fakat bunlar 
tedris heyetine dahil değildirler 

• 
S - Ankara Gazi Terbiye Ens-

titüsündeki orta muallim kursu 

CEVAP 
mamıştır. 

• 
S - 1334 senesi Fatih yangını 

hangi ayda oldu? 
C - Yangının tarihi 31 mayıs 

1334 tür ve 7500 ev yanmıştır. 

• S - Orta mektep mualHmi o • 
labilmek için lise mezunları n-e • 
rede ve kaç sene okumalıdırlar? 

C - Lise mezunları, her sene 
eyliılde yapılmakta olan orta mek 
tep muallim muavinliği imtihanı
na girmek suretiyle de orta mek-
tep muallimi olabilirler. Bunun 

haricinde üniversite ile mevcut 

Babıali ve Ankara caddelerin
de elektrik, su ve telefon şebekeleri
rJn yan kaldırımlarının altına alın
ması işi bitmiş ve asfalt inşaatına 
başlanmıştır. Ankara caddesinin 
tramvay yolundan Meserret otelinin 
önüne kadar devam eden kısmı be
ton asfalt, oradnn BabıCıli caddesinin 
Eminönü Halkcvinc kadar devam «\"" 
den kısımları ise nıozayik parke ola
caktır. Halkevinin öntinden Kapalı
fınna kadar olan kısım da asfalt o
lacaktır. 

S - Rccaizndc Ekremc niçin 

C - Üniversite tedris heyeti 
ordinaryüs, profesör ve Doçent 
olmak üzere üç unsurdan terek -
küp eder. Ordinaryüs üniversite -
lerin tevcih ettikleri en yüksek il-

bu sene devam edecek midir? İm· 
tihan şartları diğer yıllarınkinden 
farklı mıdır? yüksek dereceli mekteplerden me 

zun olmadıkça orta mekteplerde 
ve liselerde muaIUm olamazlar. 

üstat Ekrem denilmşitir? 
C - Recaizade Ekrem, edebi -

C - Devam edecektir. Şartlar 
da şimdilik bir değişiklik yapıl -

için Mısıra yaptığı seyahatin neticı 
leri üzerinde izahat vermiş ve son 
yasi hadiseler dolayısiyle başka y 
lere gidemiyen Mısırlıları memle 
te celp için yapılması icap eden 
ristik propagandadan bnhsetmiştir 

Bundan sonra eski Ş0hremini o 
ratör General Cemil söz alarak, · 
diye kadar yapılan festivallerin 
faydası olup olmadığını sormu 
Buna Valf ve Belediye Reisi Lu 
Kırdar bizzat cevap vermiş ve be 
diyenin bundan böyle festival ya 
mıyacağını, yalnız ileride beyne 
lel bit' sergi açmnyı düşündüğü~ 
söylemiş ve şimdıye kııdar festi"' 
için ayrılan tahsisatın bundan böy 
propaganda neşriyatına verileccğ: 
bildirmiştir. • 

vı-1.: ı..ıfi 
kongrea.e o " 
verilmiştir. 

Bu arada Vali L(ıtfı Kırdar klii 
azasiyle uzun boylu gorüşmüştiır. 

BELEDİYEDE : 

Yol lnıaatı 
Belediye fen heyet. müdürü N\1.1 

şehir dahilinde yapılacak yo 
!arı dün gezmiştir. Iki sene zarfm 
tamamlanmak üzere yeniden bir y 
progl'amı hazırlanmaktadır. Bu pro 
ramla 2 milyon liralık yol yapılac 
tır. Fakat bu para üç sene içinde 
diye edilecektir. Yapılacak olan 
yolların çoğu, tramvay caddclerid 
Bu yollarda elektrik ve su şebek 
ri de belediye tarafından yapılaca 
için inşaatın uzun sürmiyeceği an 
şılmaktadır. Halen inşasına başı 

mış olan 507 bin liralık asfalt yol ı 
şaatı bu 2 milyon liralık yol inş 
tından hariçtir. 

Meslien Bedelleri Veriliyor 
llk tedrisat muallimlerinin 932 • 

nesi mesken bedelleri ile 938 senes 
Temmuz ve Ağustos ayları meskel 
bedellerinin verilebilmesi için Şebü 
Meclisinden istenilen tahsisata ali 
muamele ikmal edilm1ştir. Yarındali 
itibaren muallimlere tevzi edilecek• 
tir. 

TAKViM ve HAVA 

PAZAR 
30 Nisan 1939 

' üncü oy GUn: 30 
Arabt: 1358 
ReblQlevvel: 11 
Gün~: 5.04 - Öğle: 

İkindi: 16.02 - Akşam: 
Yatsı: 20.46 - tmstık 

Kasım: 174 
ltum!: 1355 

Nisan: 17 
12.11 

19.04 
3.08 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan ah· 

nan malOmata g6re hava yurdun orta, ce
nup Anadolu ve Ege bölgelerinde bulutlu 
Trakyada çok bulutlu, diğer yerlerde umu· 
mlyeUe kapalı ve mevzll yağışlı geçmlJ, 
rüzglrlar doğu bölgelerde slmall, diler 
yerlerde sıırkl istikametten orta kuvvft. 
te esmiştir. 

Diln İstanbulda hava kapolı geçmls. rll'Z• 
gAr ılmali şnrkl lstlknmctindcn saniyede 
4 - 6 metre hızın e mlştlr. Sant 14 te rıa• 
"8 tazyiki 1016.8 dl. SOhunet en y{lkaelı 

ıs ve • k 0,6 santigrat kaydedll• 
mlsUr. 
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,-BUGü N f § 
Tecavüz Var mı, 
Yok mu? 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

Tecavüz dediğimiz şey, fiilen ta
hakkuk eden bir vaka oldu • 

lıına göre ya vardır, ya yoktur. Var
lığı He yokluğunun miinakaşa edil
lrıernesi icabeder. Fakat bugünün en 
lrıühirn münakaşa ve alakadar taraI
lan birbirinden uzaklaştıran, ve ara
larında uçurumlar açan ihtilaf da 
hundan ileri gelmektedir. Belki bu 
ihtilaf, medeniyet dünyasını karan
lık Ve meşum bir akibete sürükle • 
Yecektir. 

Tecavüz, fiilen tahakkuk eden 
bir vaka olduğuna göre böyle bir va
ka var mıdır, yok mudur? Tarzında 
bir sual iradına yer bulunmamak i
cabettiği halde, görüş farkının ge • 
llişliği, telakkilerin zıddiyeti böyle 
bir sual ortaya atmağa ve üzerinde 
lllühim münakaşalar yapılmasına se 
hep olmaktadır. 

IIiç bir kimse mütecaviz vaziye
tinde görülmek istemediği için teca
l'Üzü tevil etmek, ona tarihi, anane
\i, ınilli renkler vermek, bu renkle
l'f hak mefhumu ne ve ınenfaaat 
kaygulariyla mezcetmek her devrin 
Şahit olduğu bir hadisedir. Bugün de 
•Yni hadise ile karşılaşmak, bir me
sele teşkil etmiyor. 

Bütün bu mülahazalan bir tarafa 
bll'akarak son aylar zarfında vuku -
bulan hadiselerde tecavüz bulunup 
bulunmadığını anlamak için, siyasi 
\'arlık sahibi oldukları halde bu var· 
lıklannı kaybeden milletleri aramak 
kafidir. Bu milletlerin siyasi varlığı 
ortadan kalkmış olduğuna göre te • 
cavüzün vukuunda şüphe kalmıyor. 

Vaziyetlerin bu derece sarih ol • 
ırıasına rağmen bir sürü tevillerin i-

İrandaki 
Heyetimiz 
Dönüyor 

Yeni Evliler Balayı 

Seyahatine Çıkıyorlar 
Tahran 28 (A.A.) - Anadolu a-, .. 

jansmın hususi muhabiri b~l~.~rıyo~: 
Tahran halkının büyük dugun mu 

nasebetile candan izhar ettiği sevin
cin son tezahürünü teşkil eyliyen 
Arnaval geçidinden sonra şehir nor
mal manzarasını almağa başlamı§
tır. Bayraklar yavaş yavaş kaldırıl
makta ve taklar indirilmekte ve bun 
ların altından gene çok modern bir 
şehir meydana çıkmaktadır. 

Genç evliler bir iki güne kadar lıal 
aylarını geçirmek üzere Hazer den{
zi kıyısında İranın cenneti diye anı
lan Mazenderana gideceklerdir. 

Melike Nazlının Şahpur - Basra 
körfezi - Kızıldeniz yolu ile Mısıra 
dönmek üzere Mayısın ikisinde Tah
randan hareketi pek muhtemeldir. 
Yabancı heyetler de yavaş yavaş 

dönmeğe başlamıştır. 

Bugün Tahrandan ayrılması mu

karrer bulunan Türk tayyarelerinin 
hareketi Diyarbakır havalisindeki 
hava muhalefeti sebebile teahhür et. 
miştir. 

Türk heyeti nisanın 30 uncu pa
zar günü Tahrandan hareket ede
cektir. 

leri sürm~i. bir takım bahaneıer· ispanya, Hududunun 
den bahsolunması, elhasıl tecavüzü 

lltuhik ve meşru göstermek için Bir Kısmını Kapadı 
hin dereden su getirilmesi apayrı bir 
!heseledir. Çünkü, tecavüz, tam bir Burgos, 29 (A.A.) - İspanya ka-
Vakadır. binesi General Frankonun riyasetin-

Bu ,·aka v ·a vakalu orta)ık ,:,·.µ::aıe_.,ı;oc.uu:ı.ın.1.a1oı~. Toııl~· ıııNRP 
arşı emniyeti sağlamlamak ihtiyacı metin harici vaziyeti tetkik ettiği 

hasıl olmuştur. Tecavüz vakalan, bildirilmektedir. 
birbirini takip ettiği için sarsılan em- İspanya hükumeti, henüz belli ol
niyeti mümkün mertebe korumak i- mıyan sebeplerden dolayı Perthus'
çin düşünülen ÇBTe, tecaviizden ko • de hudutları kapamıştır. 
runmak isteyen tarafların bh birlik 
teşkil etmeleri ve tecavüze el birliği Alicante'da nasyonalist İspanyol 
ile mukavemet göstermeleriydi. Bu makamları tarafından tevkif edilip, 

bilahare serbest b1rakılm1ş olan 
Fransız komünist mebuslarından Til
lon, Fransız hududuna girmiştir. 

İtalyan İmparatorluğunun yıldö

nümü merasiminde hazır bulunacak 
olan İspanyol askeri heyeti da Na
poliye gitmiştir. 

-~ 

TAN 

GafenkoRomaya 
Hareket Etti 

Bir Harpte Zaferin de Sefaletten Başka 

Bir Şey Vermiyeceğine, Bunun l~in Sulh 
imkanlarının Konuşulacağına İnamyor 

Paris, 29 (Hususi) - M. Gafenko 
Fransa hükumeti ile olan konuşma
larını bitirmiştir. Gafcnko bugün 
de B. Bonnet ile görüşmüş ve ak
şamleyin Romaya gitmek üzere ha
reket etmiştir. 

Romanya Hariciye Nazın Gafen
ko ile Fransa Hariciye Nazırı Bonnet 
araSlnda yapılan mü18.katta, ;.;on 
Fransız • Romen ticaret anlaşması
nın tatbikatına ait hususat tetkik o
lunmuştur. 

Salahiyettar mahafilde beyan o
lunduğuna gQ(e, mezkur anlaşmanın 
verdiği imkanların genişletilmesi 

derpiş edilmiştir. 

Ticaret anlaşmaları dairesi reisi 
Alphand, bir Fransız - Romen teknik 
işbirliği için tetkikler:. başla~ıştı~. 
Esasen İngilterenin Bukreşe gıtmış 
olan iktısat delegesi de ayni tetki
katta bulunmaktadır. 

• 
M. Gafenko Londranm en tanın

mış gazetecila:inden V:r~on Ba~t
let ile görfü;müş ve kendısıne şu soz-

'!i •• 
leri söylemiştir: "Her nereye gıttıy-
sem, yeni bir harbin medeniyeti tah-

yük elçi Maiski Londraya dönmüş ve 
Lord Halifax ile görüşmüştür. 

Pariste M. Bonneti de Rusya ve A
merika seiirlerini ayrı ayrı kabul et
miştir. 

lngilterede mecburi 
askerlik i,i 

!ngiliz kabinesi Pazartesi günü top 
!anarak mecburi askerliğe ait layi
haları hazırlıcak, daha sonra Hit
lerin nutkunu tetkik edecek, nihayet 
Filistinde takip edeceği siyaseti ka
rarlaştıracaktır. 

Yunan sularındaki 
lngiliz donanmat1ı 

lngiliz harp gemilerinin Yunan 
sularında ve bilhassa Navarin, Girit 
ve Vatikada bulunması gayri tabii 
tclfıkki olunmamakta ve her sene İn
giliz donanmasının Yunan sularında 
talimler yaptığına işaret edilmekte
dir. 
Fransız Provens zırhlısı, Emile Ber 

tan kruvazörü ve lndamtable, Malin, 
Trumphant torpidoları Cebelitarıka 

gitmişlerdir. 

lngiltere Romanyaya 
rip edeceğine inanıldığını gördüm. \ kredi açtı 
Gerçi yeni bir harp koptuğu takdir- Londrada çıkan Finançal News 
de kimin galip geleceği üzerinde ile- gazetesinin öğrendiğine göre İngil
ri sürülen nazariyelcrde ihtilaf var. tere ile Romanya arasında bir itilaf 
Fakat herkes zaferin de sefaletten aktedilmiştir. Bu itilaf mucibince 
başka bir netice vermiyeceğine ina- İngiltere, Romanyaya beş milyon 
nıyor. Bu nokta böylece anlaşıldık- sterlinlik bir kredi açacak ve Roman 
tan sonra sulh imkanlarını konuşma- ya bu kredi ile İn6iltereden gayri as-

t ~ ·~ -~J'-" - . . -- -!aımm~nrımtc rn. bu Romaiıyaya açılan ilk kredidir. 
Paris ve Londradaki İngilterenin Romanyaya verecegı 

siyasi görüfmeler meblağın yekunu henüz tesbit edil-
Moskovaya giderek Londradaki memiş ise de bunun oldukça vükselt 

mesaisi hakkında mıılfınıat veren bü- olduğu zannedilmektedir. 

Soyyet Tayyarecileri 
Kazaya Uğradılar 

Kokinaki isimli bir Sovyet tayya
recisi Moskova isimli tayyaresUe 
İzlanda - Groinland tarikilc ve hiç
bir yerde tevakkuf etmeden doğru
ca Amerikaya gitmek üzere Mosko
vadan hareket etmişti. 

mediğini söylemişlerdir. 
Kazadan haberdar edilen Sovyet 

maslahatgüzarı tayyarecileri ara
mak için bir tayyare kiralamıştır. 

·Antakya 
Mebusunun 
Beyanatı 

Suriye, Ergeç 

istiklaline Kavuşacak 

3 

Hay Kör Şeytan! 
Yazan: B. FELEK 

H adlseleri tetkik ederken sebep 
olarak bir ufak vakayı ele a· 

lır ve onu parmağımıza dolanz: 
Mesela İstanbulda tifo çıkar. Be

lediye bakmıyor diye haykınnz. Hiç 
de kendi kayıtsızlığımızı ileri sürme
yiz. 

Tram,•ay arabaları kalabalık o ; 
lur. Orada da ya tramvay idaresine 
ya zabıtaya çatarız. 

"Neden bu kadar yolcu bindiri • 
yorlar?" diye serzeniş ederiz. 

Antakya, 29 (Hususi) - Antakya Lakin bu kalabalığı yapan bizzat 
Mebusu ve eski Suriye hükumeti kendimize bir sual te,•cih etmeyiz. 
reisi ve meclis reisi Hatay ajansı Gerçi her hadisenin veya her hi-
mu"du·· ru" Balkıra verdiği bir beya-

diseler silsilesinin bir başlangıç nok
natta ezcümle demiştir ki: tası vardır. Lakin o noktanın bütün 

- "Ankar.adan geliyorum. Ora- bir vukuat aleminin yegane saiki ol
da beynelmilel kıymeti haiz devlet doğunu iddia etmek haksızlık olur. 
ricali ile görüştüm. Görüşmeler es- Bir kısım siyasiler iddia ederler 
nasında son Suriye vaziyetine de tP.- ki bugünkü Berlin • Roma mihveri -
mas edildi. Suriyenin istikliılini bal- nln teşekkülüne sebep o zaman İn • 
talamak için yapılan bütün hareket- giliz harici siyasetini idare etmekte 
ler her tarafta hoşnutsuzlukla karşı- olan sabık Nazar Mister Eden'in İtal
lanıyor. ya aleyhine, Habeş işgalinden dolayı 

Suriyenin istiklali Şarki Akdeniz- tatbik ettirdiği "zecri tedbirler" po. 
de sulhü takviye edecek mahiyette- litikasıymış. 

dir. Türk devlet adamları Lozan mu Buna hiddetlenen İtalya, Alman. 
ahedesinde "Suriyenin Suriyelilere yanın kucağına dlişmiiş ve böylece 
kalması şartiyle Suriye üzerindeki bugün Avrupanın başına bela kesi • 
iddialarından vazgeçmişlerdi. Bun- len mihver teşekkül etmişmiş .. 
dan dolayıdır ki Türkler Suriyenin 
bu mukaddes hakkından tecrit edil- Mister Edenin o zama~ki siyaseti 

· · · t ı s n"yede istiklal belki isabetli değildi. Aksını yapsay-mesını ıs emez er. u . . ., d 
h fl t ak · ı sarfedilen dı daha mı ıyı olurdu. Orası a ma-ru unu zayı a m ıç n A • A • • 

1 t. · mah lum değıl. Lakın kabul edelım ki; gayret er ne ıce vermemıye -
• d B b. k Suriye o hareket yanlıştı. Amma bunu, bu • kum ur. en, ır aç sene A • A 

d 1 t · l'ğ ' lm m itiba günkü siyası hercümercın y~gane sa· ev e reıs ı ı yapmış o a - .. iz., "h 
· ı s · lil k ak d ı"stik iki diye nasıl gösterebıhr . Mı ver ny e urıye ere ço y ın a - • • . . . • . • 

1 l ·ıı · k c: caklannı müJ"dele- devletlerının ıstıla hırsları, dahılı • 
a erme avuı:a . . 

1 
b · d·~· ·· • h · ç ·· k .. s · ed sağlam bir darelerının ca ettır ıgı numayış a· rım. un u urıy e . Ik · · k 

· kk ·T· ·· · f 1 diır reketlerı, nihayet ha ın tatmını ma devletın teşe 
1 

ubunu 
15 ıyen er lm sadiyle yapılan tezahür ve teşebbüs-

lomatik yollar a u gayeye varı a- . .. . 
. . . ler hıç muessır olmamışlar mıdır? 

sını temın etmışlerdır.,, Bu münasebetle size geçenlerd~ bir 

Suriyede Karışıkhklar arkadaşın anıattıiı güze1 bir hikaye-
• yi nakledeyim: 

Devam Edıyor Şeytan bir gün çarşıda gezerken 

Suriye Vatani partisinin İtalya bir dü.kJdinın önünde teşhir edilmek-
...._. _._ .. '·•lıl•n ihl• n ....... 1r ... ı-. .... *• a......; ......._ __ --1 ..... 9,,... .. • • » 

tani kütleden istifa edenler gittikçe dına bakmış, hoıuna gltmemiı ve 
çoğalmaktadır. Sadullah Cabiri küt- geri kalanını yanıbaşındaki kasabın 
le riyasetinden istüa etti. Fahri Ba- duYarına sürmli!f. 
rudi ile Necip reis ve Abdı1r- Balın iizerine alelusul bir sürü si-
rahman Keyali istüalarını vermiş- nek konmuş. 

!erdir. Bal sürülen ve sinekler konan ye-
Emeviye camiinde Usbecilerle rin yanı başına kasabın kuş kafesi a-

Vataniler arasında başlıyan silahlı sıh imiş. 

mücadele gittikçe hızını arttırmakta Kafeste kuş , duvara konmus olan 
dır. Usbecilerin reisi Hamit İbrahim sinekleri tutmak için başını kafesin 
Paşaya iki el kurşun atılmıştır. telleri arasından çıkarmış. 

Lazkiyede Süleyman Mürşitlerle Kasabın bitişiğinde mana\' var -
İbrahim Genç taraftarları boğazlaş- mış. 1\lana\'ln kedisi kasabın ku. una 
makta devam ediyorlar. Uç ölü, on musallatmış. Kuş başını kafesten çı
yaralı vardır. ,.. lıoilıf karınca hemen üzerine atılmış \'e ku-

Letonyada Faıizme Karıı 
Yeni Tedbirler Alındı 

şu parçalamış. 

Çarenin, tecavüzle itham olunan ta
rah hoşnut etmeyeceği muhakkaktı. 
Çünkü yeni tecavüz ihtimallerine 
.set çektiği gibi, bütün sulhcü mem • 
leketlerden bir sulh cephesi kurmak
taydı. Bu çarenin normal bir vaziyet 
ihdas etmediği şüphe götürmez. Çün 
kü bütün sulhcü devletlerin her lah
za uyanık ve hazırlıklı davranmak, 
hiç olmazsa yan seferber olınağa 
bakar. Bu da milletleri, sulh yaşa • 
Yışından yan harp yaşayışına sev -
keder. Ve buna, normal hayat deme
te kimsenin dili varmaz. Fakat baş
ka çare bulunmadıktan sonra sulbü 
korumak için bu çareye baş vurmak 
bir zaruret teşkil eder. Bu zal'Ul'etin 
rerginliklerine ve sıkıntılarına dayan 
tnak insanlık ve medeniyet için kati 

Yugoslavlar Yeni Bir 
Muhrip Aldılar 

Belgrad, 29 (A.A.) - Yugoslav do

nanması için Fransada inşa edilmiş 
olan "Belgrad,, muhbiri dün Spli-

te gelmiştir. Muhrip 1200 tonluktur. 

Uzunluğu 98 metre, sürati 38 mil
dir. 120 milimetrelik 4 topu ve 40 

milimetrelik 4 tayyare dafii topilc 

mücehhezdir. Mürettebatı zabit ve 
ne.fer olmak üzere 150 kişidir. 

Bu tayyare dün saat 1 e doğru 
- Grenviç saati - Saint Laurent kôr
fezindeki Miscou adasında yere i!l
meğe mecbur olmuştur. Bu ad'.l 
Prince Edouard adasının takriben 
200 kilometre şimalindcdir. 

Sovyet tayyarecilerinden biri ha
fifçe yaralanmıştır. Bataklığa inen 
tayyare hasara uğramıştır. Burada 
tamirine imkan görülememektedir. 

Sovyet elçiliği tarafından kirala
nan diğer bir tayyare Bostondan ha
reket etmiştir. 

Mezkur adada Kanada polisi, kr
sa dalga telsizile tayyarecilerle tl'
masa gelmeğe çalışmaktadır. Ve A
merikan sahil muhafaza gemileri de 
Terre - Ncwse açıklarında devriye 
gemilerile beraber çalışmak için tek 
liflerde bulunmuşlardır. 

Riga, 29 (A.A) - Resmi gazetede 
asayişin muhafazası içir. yeni bir e
mirname çıkmıştır. Bu emirnamenin 
bazı maddeleri açıkça Letonyadaki 
Almanların askeri teşeküller kuru
şuna mani olmak hususunu istihdaf 
etmektedir. 

Bunu gören kasap elindeki satın 
fırlatmış ve kediyi öldürmüş. 

Manav, kedisinin öldürüldüğünü 
görünce hiddetlenmiş, hemen bıç.ağı
nı çekip kasabı yaralamış. Ustasının 
yaralandığını gören kasap çırağı da 
manava bir satır atmış o da onu ye
re sermiş. Manavın taraftarlan da 
kasap çırağını tepelemek istemişler. 

' . 
bir felaket teşkil edecek korkunç bır 
btacereya atılmaktan evla olduğu 
§Üphe götürmez. 

Fakat sulh cephesini teşkil eden 
!ni1letler sıkıntı çekecekler de muka· 
bil taraf rahat edecek mi? Hayır. 
Çünkü karşı taraf da kendini çember 
içine alınmış sanarak mahbusiyetin 
•erdiği bütün sıkıntıyı hissedecek ve 
bunun içinden çıkmak için, darlık • 
tan ve gerginlikten kurtulmak için 
lrıütemadiyen çahalayaC'Bktır. 

İşte tecavüz yüzünden hasıl olan 
\'aziyet budur. Mister Rooseveltin 
teşebbüsü, bu gerginliği, sıkıntıyı 
•e darlığı bertaraf edecek mahiyet· 
teydi. 

Ne yazık ki bu teşebbüs akim kal
btış ve bu sıkıntıyı ve gerginliği zor· 
larnaktan başka çare kalmamıştır. 

~efahlar lzmirde Yenildiler 
Ankara, 29 (Tan muhabirinden) -

l:>oğansporla Vefa takımları arasm
daki müsabaka Alsancak stadında 
Yapıldı. Vefa bire karşı 3 golle mü
sabakayı kaybetti. 

1-1 berabere biten birinci devrede 
oyun durgun geçti. Doğan ilk golü 
Penaltıdan yaptı. Vefanın da ilk go
iinü Muhteşem yapmıştı. 

Miscou adası hnlkı tayyarenin ye
re inmeden evvel adanın üstünde 
dolaştığım ve motörlerinin iyi işle-

Rus tayyarecileri telsizle imdat 
istemekte devam etmektedirler. 

Tayyarecilerin kauçuk kayıkları 
ve tahlisiye kemerleri olmadığı zan· 
nediliyor. 

Maddelerden biri her türlü hususi 
teşekkülleri askeri tolim ve terbiye
lerden menetmektedir. 

Diğer bir maddede hususi teşek
küllerin üniforma giymeleri veya ışa 
retler taşımaları yasak edilmiştir. 

Nihayet iş o hale gelmiş ki bütün çar 
şıh birbirine girmiş. 

GÜNÜN RESiMLERi : 
Sovyet Hariciye Komiser Muavini Potemkin Ankarada 

Bu hercümerci gören ve hadiseyi 
takipe tmiş olan bir ihtiyar adam da: 

- Hay körolası şeytan hay! diye
cek olmuş. Şeytan da orada imiş. So
kulmuş sormuş: 

-Yahu! Ben ne yaptım ki? Ba
na beddua ediyorsun? Şunun şura • 
sına bir parmak bal sürdiim. 'Üst ta
rafı benim kabahatim mi? 

GaiJa istikbal 
~naclolu klübünile ziyafet 

1 
İşte ~oğu hadiselerin mesuliyetini 

bu hikayede olduğu gibi kör şeytana 
yüklemek isteriz. 

Bu haksız, isabetsiz bh görüş mah 
sulüdür. 

r i<isA .. tiiiEilieR· ·ı 
4.......................... • ........... 
Naip PrP.ns Poliln doğduğu gilnan yıl

dönümü milnasebetile Dedlnce sarayının 
kilisesinde lıyln yapılmıştır. Hanedan A
uıslle sarayın dam donörleri ve kralın 51-
\'İl ve asker! maiyeti merasime iştirak e!· 
mişlerdir. 

• Brüksel soknklanndan birinde aske
ri bir kamyonun teker.leklerl kayarak bir 
elektrik direğine çarpmıştır. Kamyonun 
içinde bulunan askerlC'rdcn vedis! ağır 

surette yarnlnnnrak askeri hastaneye nak
ledilmiştir. 

e Fransız bahriye nezareti 38 ve 38 mü
kerrer tipinde 4 hafif torpidonun tezgA
ha konuldutunu bildirmektedir. Bu tor
pidolar l 000 tonllAto hacmindedlrler. 
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.M.ahkemeıercle 1
. Karamanda Küçük 

Bir Müvezzi 
Gemlikte Sıtma 

Mücadelesi 
Manisada imar 
Çalıımaları RAD~O 

İki Aıçı Arasında Geçen 
Hadisesi 

Gemlik, (TAN) -- Sıtma mücade
le idaresinin kararına t~vfikan bede
ni mükellefiyet usulii!1e riayet et
mek istemiyenler mahkemeye veril
miştir. 

Manisa, (TAN) - Burada yaptırı
lan evkaf evleri tamamen bitmiş ve 
kiraya verilmiştir. Muhasebei husu
siyece yaptırılmatka olan büyük sine 
ma, üzüm kurumunun deposu ve şa
rnp fabrikası inşaatı da bitmek üze
redir. Çocuk doğum ve bakım evi ile 
Adliye Sarayının inşasına devam o
lı.muyor. 

ANKARA RADYOSU 
't'ürkiye 
Tilrkivc 

Radyodifüzyon Postalafl 
R adyosu Ankara Radyosıl 

Dalga Uzunluğu Bir Yaralama 
Kaplıca civarındak1 bataklıkların 

kurutulması ve sularının bir kanal
la, Iznık gölü ayağına verilmesi ka
tiyetle kararlaştırılmıftır. Böylece, 
en mühim sıtma mcnbaı imha edil
miş olacaktır. 

Müd~umumtıik evvelki gün Ga
latada Karaoğlan sokağında arkada
§1 ve meslektaşı Osn.anı yaralıyan 
aşçı Sıtkı hakkındaki tahkikatı dün 
bitirdi ve sorgu hakimliğine verdi. 

Sıtkı kendisini müdafaa ederken: 

sine saplanmış ve yaralanmıştır. di
yordu. 
Davacı ise şikayetini ısrarla şöyle 

anlatıyordu. 

- Hayır ... Şakala~madık. Bir pa
ra meselesinden dolayı ağız kavgası 
ediyorduk. O kızdı, bıçağı sapladı ve 
kaçtı. 

Trabzon • Tirebolu 
Yolunda 

Yeni elektrik tesısatı hayli ilerle
miştir. Temmuz ortalarına doğru bu 

tesisatın işliyeceği umulmaktadır. 

1639 m. 183 Kes. 120 J{\f• 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 .K~· 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 K'1· 

Pazar, 30. 4. 1939 

12,30 Program. 12,35 Müzik (Küçük or· 
kestra - Şef: Necip Aşkın) 1-Nlemanll 
(Çarlston) dans. 2- Ganglberger (Kil• 
çük toplantı) Revü-entermezzo 3-Sc!ıl• 
eder (Dinl~. keman söylfiyor) TanP 
4 - Toman (Viyana h0lya1an) Vals.13.oO 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteorO" 
loji haberleri. lS,15 Müzik (Küçük or
kestra - Şef; Necip Aşkın) Devamı 5 -' 
Robert Stolz (Praterde ağaçlar tekrar çl 
çek acıyor) fantezi. 6 - Cnrl Rydııbl 
(Melodi).7 - Lehar (Çocuk prenses o• 
peretinden) Potpuri. 13,50 Türk müziği 
Çalanlar: Zühtü Bnrdakoğlu, Refik Fer• 
san, Kemal Niyazi Seyhun. Okuyan: sa• 
dl Hoşses. 1 - Ali ağanın (Hicaz peşre" 
vl). 2 - Ktlı.ım Usun (Hicaz şarkıl 
Gamla kıymettar ömr<ln. 3 - SalAhat" 
tin Pınarın (Hicaz şarkı) Hasta kalblın' 
de. 4 - Udi Cemilin (Hicaz şarkı) Ne 
küstün bl sebep böyle. 5 - Şevki Eeyifl 
(Hicaz şarkı) Sen bu yerden gideli. 6--" 
Kemal Niyazi Seyhun (Kemençe taksi"' 
ntl). 7- (Halk türkUsO) Yakına gel ya" 
kına. 14,20-14,30 Konuşma (Kadın saıı .. 
ti - Çocuk terbiyesine dair). 

- Ben Osmanla can, ciğer arka

daşım. Onunla dalına şaka:inşırım. 

Dün de aşçı dükkanında şakalaştık. 

O beni gıdıkladı. Elimde bıçak var

dı. Birdenbire dönerken bıçak kendi-

Dördüncü sorgu hakimi suçluyu 
dinledikten sonra tevküine karar 
verdi. Yaralı hastan~dedir. 
kati raporu alınmamıştır. 

Henüz 

Şehirde hususi in~aat nazarı dik

kati çekecek kadnr artmıştır. Tasdik 
Tirebolu, (1'AN) - Trabzon şosesi edilmek üzere Ank:ıraya gönderilen 

üzerindeki Çatalçeşnıı' mcvkiinde ya şehir planı geldikten sonra bu inşa
pılan betonarme köprünün inşası bıt- atın daha artacagı muhakak görülü-
rr.iştir. yor. 

Bir K1Zın Çantasını 
Çalan Yankesici 

Ortaköyde oturan Matmazel lstel· 
yo dün Karaköyden Bebek tramva
yına binmiştir. Paltosunun cebinde 
de çantası vardı. Tramvay Topha
neye doğru ilerlerken Istelyo bilet 
almak için elini cebir.e atmış ve çan
tasının uçtuğunu görmüştür. Tram
vayın arka sohanlığında bulunan 
jandarma Arif kızın telaşını görünce 
alakadar olmuş o sırada Mehmet is
minde bir sabıkalı da tramvaydan 
iniyormuş. Ari! tarafından yakalana
cağını ve kızın feryat edeceğini an
layınca çaldığı çantayı çıkarmış ve 
matmazele: 

- Buyurunuz çantanızı. Yere düş
tü de aldım. derken yakalanmıştır. 
Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesi 
Meh,medi tevkü etmiş ve muhake
meyi bir şahidin çağrılması için baş
ka bir güne tehir etmi§tir. 

Sahtekarhktan Su~lu 
fkl Memur 

Dün Ağırcczada sa:hte'knrlıktan 
suçlu belediye tahsildıırlarından Ri
fatla eski icra memuru Mansur oğ
lu Kadrinin duntşmahlrına devam e
dildi. Şahitler gelmediği için davR 
talik edildL · 

Beı Senelik Bir 
ihtilas Davası 

Dün Ağırceza Mahkemesinde beş 
senedenberi devam eden bir ihtilas 
davasına bakıldı. Suçlular eski bele
diye tahsil memurları idiler. Bun
lardan birisi ölmü:'itü. Ismaille Arif 
ismindeki iki suçlu mevkuf bulunu
yorlardı. Ismail de muhakeme esna· 
sında tecennün ettiği için Bakırköy 
akıl hastanesine kaldırılmıştı. Dün 
mahkeme adli tıp işleri müdürlüğün
den Ismail hakkındakı raporun ge
tirtilmesine lüzum go~dü. Muhake
me talik edildi. 

Yankeslcillli 
Sabıkalılardan Omer dün Gedik· 

paşada kasap Ahmetten ya-rım kilo 
e t istemiş. Kasap eti hazırlarken 0 -
mer el çabukluğu ile kasadan beş li
ra aşırmıştır. Kasap Ahmet biraz 
sonra farkına varmış ve Om eri ya· 
kalatmıştır. Asliye Bırinci Ceza Mah 
kemesi dün Mehmedi tevkif etmiş· 
tir. 

inhidam Tahkikatı Bitmedi 
Müddeiumumilik Ycnişehirde çö

ken ve dokuz kişinin ölümüne sebep 
olan binaya ait tahkikatı henü~ bi
tirmemiştir. Beyoğlu .kaymakamlığı 

enkazı kaldırtmaktadır. Temeller a
~ıldıktan sonra fen heyeti tarafından 
bir keşif yapılacak ve bina sahibinin 
mesul olup olmadığı bundan sonra 
anlaşılacaktır. 

Adana Ovasının 
ıslahına Geçiliyor 

Ankara, 2,1 (TANl - Uzun zaman
danberi üzerinde faaliyetle çalışılan 
Bursa ovasının ıslahı işleri tamamile 
bitmiştir. Su politikasının ilk büyük 
eseri olan bu işten sonra Adana o
vasının ıslahı işlerine başlanacaktır. 

Bu işi de Bursa ovasının ıslahı işini 
yapan Titaş firmasmın yapması muh· 
temeldir. 
Diğer taraftan küçük Menderes ü

zerinde inşa edilen 9 köprüden 8 zi 
ikmal edilmiştir. Bu :köprüler, Küçük 
Menderesin taşması aolayısile sık sık 

vaki olan seyriseferin sekteye uğra
masını onliyecektir. 

Karııık Kahve 
Satan Madam 

Küçük müvezzi 
Hüaamettin Mangırcı 

Karamandan gazetemize bildiril
diğine göre, oradaki gazete satıcıları 
arasında, Hüsamettin Mangırcı is
mindeki küçiık çocuk herkesin tevec 
cüh ve itimadını kazanmıştır. Bu 
minimini müvezziin karilere gazete
lerini zamanında yetiştirmesi, işinde 
gösterdiği heyecan ve ciddiyet. Ka
ramanlıların pek hoşuna aitmekte
dir. 

ı- Bugün SAKARYA 
Mevsimin en büyük Aşk filmi T-Tollvwoorl'un hiitiin VTlıir7l~u·• 

Sinemasında .. , 

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 
Mahkemesi dün Balıkpazarında ka· 
rışık kahve sattığı iddia edilen Ma· 
dam Agavninin muhakemesinı;? baş
ladı. Agavni kendisini müdafaa e· 
derken: 

- Dükkanın sahibi benim. Fakat 
dükkanı oğlum Nişan idare eder. Ben 
bu gibi işlere karışmam diyordu. Ni-. 
şan da mahkemede idi. Hakim onu 
da dinledi. Diyordu ki: 

- Dükanı ben idat"e ediyorum. 
Memurlar dükkandan iki çeşit kahve 
aldılar. Birisi karışıktı, birisi halis. 
Kimyahane ikisinin de karışık ol
duğunu söylemiştir. Ben bu tahlili 
kabul etmem. 

Hakim nümune1eri adli tıp işleri 
kimyahanesinde tahlil ettirmek için 
duruşmayı talile etti. 

Toplantılar, davetler : 

Tüberküloz Cemiyeti 
Toplantısı 

TUbcrkOloz Cemiyeti mutad aylık top
lantısını 3 mayıs çarşamba günü saat altı 
bu~kta İstanbul EUbba Odasında yapa
caktır. 

Halk'evinde Dersler 
Beşiktaş Halkevinde, keman, piyano, 

mandolin, gitar ve viyolonşel dersleri de
vam etmektedir. Kadın, erkek arzu eden 
yurddaşlann hergün evin idare memur
luğuna müracaat ederek kayıUanru yap
tırmaları ve derslere devam etmeleri ltı
zımdır. 

HALKEVLERINDE 

Yalova Kaymakamı 
Değiıti 

Yalova, (TAN) - Dört seneye ya
kın zamandanberi kaymakamımız o
lan Hüsnü Ergin, Maraşın Andırım 
kazasına tayin edilmiş ve gitmiştir. 
Çorlu kazasından buraya tayin edi
len yeni kaymakamımız Niyazi gel
miş ve vazüesine başlamıştır. 

Bigada lpekböcekçiliği 
Biga, (TAN) - Ziraat Vekaletinin 

gönderdiği 150 kutu ipekböceği to
humu halka parasız dağıtılmıştır. Ay 
rıca Bursadan da 400 kutu tohum ge
tirtilerek ucuzca verl1miştitir. 

Bu yıl kazamızda jpekböceğı ye
tiştirmek yolunda fazla bir heves gö
rülmektedir. 

#, ................ !. 
Senenin en güzel ve en büyük 

Fransız Filmi Şaheseri 

VIVIANE ROMANCE 'ın 
Harikası 

KADINLAR 
HAPiSHANESi 

GOETHE'nin en hissi eseri .. 
ın 

VERTER ~f
kı 

PİERRE - RİCHARD WİLLM ve 
ANN İE VERN .. Y tarafından , __ 

Bugün saat 11 ve 1 de 

- ŞAHANE 
·ÇILGINLIKLAR 
ıamamen renklı, en çılgın, 

en fazla danslı ve şarkılı 
Revü filminde. 

tenzilatlı matineler 

,_ ................................... _ 
BU G 0 N 

MELEK 
Sinemasında 

Nefis tarkı ve hafif muai.ki ile süslü 

zevkli - ince ve eğlenceli bir film 

( Fransızca sözlü ) 

DANSİNG MELEGI 
Baı rollerde : StMONE SIMON 
ROBERT YOUNG DON AMECHE 

4yrıca: Paramunt Dünya haberleri ve Miki Mavs 
Bugün saat 11 ve 1 J e tenzilatlı matine. , ............. _. .............................. ,, -

,

1•••••••BUGÜN Matinelerden itibaren •••••••m.. 
T A K S İ M SiNEMASI 

2 Büyük ve güzel fllm birden 

C 9.k ~ükem~ell,r!J sözl~e ! r rt1n1.L E 

KATiA 
Daniellc Darieux'un en giizel filmi 

Tenziliıtlı fiatlar: 15 - 20 - 25 Localar 100 kuruştur. 

17,30 Program. 17.35 Müzik (Pazar ç:ı"' 
ya) Pl. 18,15 Konuşma (Çocuk saati). 18,4~ 
Müzik (Şen oda müziği-İbrahim Özgı11' 
ve ateş böcekleri). 19,15 Türk müziği (Fıı• 
sıl heyeti) Çalanlar: Hakkı Derman, E§rcf 
Kadri, Hasan Gür, HamcU Tokay, Basri 
Üfler. Okuyan: Celal Tokses. 20,00 Mem• 
leket saat ayan. ajans ve meteoroloji h'.1" 
herler!. 20,15 Türk müziği Çalanlar: Ve" 
cihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan" 
lnr: Muzafler İlkar, Melek Tokgöz. l -
Tanburl Cemil (Şatnraban peşrevi). 2 _.. 
Sadullah ~anın (Şatnr:ıban bestesi) Ne
demkl ol gül ruhun. 3 - Şemsettin Zly• 
(Şataraban şarkı) Oldu şeb mahmurll 
ze\•kln. 4 - Ruşen Kam (Kemençe taksi" 
mi).5 - Şatarnban şarkı, Ey bahçıvan c;e
nln bahçen. 6-İshakın (Şataraban yüril\: 
semaisi) Pir olmada gerçi nice gönül. 7.
Tanburt Cemli (Şatnraban saz semalııil· 
8 - Falzenln (Acem aşlran şarkı) Kfmt 
halin diyeyim. 9 - Nobarın (Evfç $8rkı) 
Sevgilim bu akş3m. 10 - (Halk tilrkO
CJü) Sinemde bir tutu~muş yanmış. 21,1)(1 
Neşeli plAklnr-R. 21,10 Müzik (Riyaseti 
Cümhur bandosu - Şef: İhsan KOnçer) 
ı -:-- H. Houzlaux (_Mars). 2 - Vonstedt 
ve Ludmilla operaSJnın üvertürü.) 4 -
Ph. Gnubert (Rapsodi). 1- Dağda, :!- ıı:•
lentller. 5 - Rlmsky Korsakov (Arının 

uçu~.) 22 Anadolu ajansı (Spor sen·I 
si). 22,10 Müzik (Cazbant-Pi.) 22,45-Z' 
Son ajans haberleri ve yannkl program· 

Manisa Bağlarında 

Keman Resitali 

Bugün saat ı ı ve 1 de tenzilatlı matineler. 
• Manisa, (TAN) - Mevsimsiz so-

~~~---~•••••••~ • · ~~--~-~~---~--~~-~-~~~~~~~~~~ ğukla~ yeni açtlm~ o~n asma filir 
Beyoğ l u Hılkevlnden: 

Tanınmış İtnlyan keman sanatkı\.rların
dan Lilla d'Alborc iki giln için şehrimize 1 
gelecekUr. l mayıs 939 pazartesi akşamı 
saat 21 de E\•intlzin Tepebaşmdalci mer
kez binasında keman resitali verecektir. 
Davetname tevziine vakit müsait olmadı
ğından arzu edenlerin davetnamelerlnl 
Evim.izden aldırmalanru rica eyleriz. 

~'""'"""'"~~ ~ 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 
~,,,.~~ 

Şubeye Davet 
Beyoli lu Yerll Aıkerllk Şubeılnden: 

F R E D A S T A R 
ile 

GINGER R O GER S 'in 
Dv.daklarda takdiri ..• Gözlerde hayali ... Gönüllerde llef'eyi ..• 

yaratacak en son filimleri : 

UÇAN VALSLAR 
Bugün L A L E Sinemasında 

11 ve 1 de ucuz Halk Matineleri 

l 
lerini çok zarara sokmuştur. Bilhassa 
Paşaköy, Sarıçam, Selimşahlar, Saru· 
hanlı, Adlloba köyleriyle Asmalık, 
Kocakavimler ve Gülbey civarların· 

1 daki bağların bir kısmı yüzde seksen 
derecesınde zarar görmüştür. Bütün 

1 •• 
bağ mıntakasındaki zn.rarm vasatısı 
yüzde yirmi beş nisbetinde tahmirı 
olunmaktadır. 

Havalar vahametini muhafaza et· 
mektedir. Bir kaç gün evvel 25 dere· 
ceye kadar yükselen hararet çok düş 
müştür. Tehlike henüz geçmemiş ol· 
duğundan ziraat direktorlüğü ve mii 

1 cadele teşkilatı bağcılara, kırağı ih· 
timaline karşı müteyakkiz bulunma· 
larını tavsiye etmiştir .. 

S34 doğumlu ve bunlarla muameleye 
Uibl ehliyetnamesiz isllım ve gayri isltım 

Josa hizmetlilerle yüksek ehllyetnamell 
deniz kısa hlzmetlllerl 1 mayıs 939 da lıa
zırlık kıt'asında bulunmak üzere sevkedi
leceklerdir. Bu maksatla bunların, vesi
kalan ve hüviyet cOzdanlarlle birlikte 
şubemize derhal müracaat etmeleri. 

__________________ ........... 1 .......................... 1~ Evvelce vaki tavsiyelere uynralc, 
fazla duman çıkaran maddelerle kı· 
rağı bulutlarının önüne geçilf>n bnğ· 

larda hiç bir zarar olmamıştır. 

YENi NEŞRIY AT : 

lı 
fş mecmuasının on aekfzinci sayısı çık

mıştır. İçindeki yazılar: 

.fçtlmatleşme ve ahlAktıeşme (İ. M.), He
yecanlanmızın cemiyetle mUnasebetl 
<Sorbon profesörlerinden Halbwachs), 
Materyalizm ve sosyoloji (Prof. Frank), 
TOrk iktısadiynttna alt son tetkikler (Prof. 
G. Kessler), İçtimaiyatın diğer ilimlerle 
milnasebetl hakkında dOşilnceler (Zlyaet
tln Fahri), Ch. 'Boldel'in ölUmll (Prof. H. 
Ziya), Uvy-Bnıhl'ün ölilmll (Z. F.), Türk 
içtimai siyaseti hakkında miltalealar (Dr. 
H. İlteber), Bir konferans hakkında dil
şündilklerlm (Dallıollu H. Turhan), Kara 
işe dair (Z. Fahri), Türkçeye hOrmet ve 
fzmlr belediyesi (A. H.)1 Prot Fuat için 
Jübile (N. 1.) vesaire._ 

• 
KIRALIK KONAK - Sevimli roman-

cımız ve kıymetli edibimiz Ya'kup Kadri
yi tanımıyan yoktur. Yakup Kadrinin en 
kuvveW eserlerinden biri de, hiç süphe 
yok ki (Kiralık Konak) adlı romanıdır. 
Evvelce eski harfierle ve iki ayrı cilt ha
linde çıkan bu kıymetli eserin hiç mevcu
du knlmamıru. Bu defa Rem1J Kitabevi 
(Kiralık Konak) ı tek cilt halinde bash
rarak plynsııyn çıkardı. Bu edebi Abideyi 
bütün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Bugün SARAY ve i PEK Sinemalarında 
Hayatınızda hiçbir vakit gülmediğiniz kadar güleceksiniz. 

TOR K Ç E S ö Z L O · 

Fransızca sözlüı çok heyecanlı macera F ilmi 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzllath matineler • Saat 8.40 da iki flllm birden 

S U S Sinemalarında dP 
3 Ahbap Çavuşlar ANKARA 'da HALK ve gösterilmektedir. 

Harbe gidiyor 

Konservatuarın 

Koro Konseri 
Perıembeye Veriliyor 
Kıymetli sanntkfır Muhittin Sadıık'ırı 

rahatsızlığı dolnyısile tehir edilen Kor11 

konseri 4 mıwıs pergembe lrilnO saat 21 
de Fransız Tiyatrosunda verilecektir. 

Kons<'rvatuar koroc:unu senelerdenbcrl 
yo>ı.ılmnk bilmez bir ~nlışma ne bulrilnltO 
tekAmüi seviye ine yuksclten Muhıttııı 
Sadıık'ın ldııre edecdl bu konsere cıit 
programın birinci kısmı Schumann, Me.,
delssohn Brahms gibi dehaların yazdıi!l 
en yilksek eserleri ihtiva etmektedir. Bun· 
dan başka Adnan Saygın. Cemal Reşit v" 
Mesut Cemilin koroya armonize ettikleri 
ffnlk torkUlerlmiz de vardır. 
Programın ikinci kısmında, koro, or" 

kestra refakatlle Schubertin (GUnUn tal<" 
dlsl) ismindeki eserini ~yllyecek, bundatl 
sonra Gluck'un Orfeüs trajedisi dinlene" 
cekUr. 

Bir operanın mQzlk ve ses bakımınd:ttl 
ilk defa olarak teznhilrO demek olan ~ıı 

OJanat hareketinden dolayı evvelA Konser
vatuan ve saniyen de kıymetll Hnııtklırı• 
mız Muhittin Sadnk'ı tebrik eder \ ' C nu
vnff:ıklyC'tlC'r dılC' iz. 
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Milletleraruı PQ1ta lttlbıdmı dabl1 
o~ ınemlebCler lclD 1boae 
bedeli mQddet ..-ı. IO. 1t, t. 
a,ı lirtclır. Abone bedeli J)lllndlr. 
Ac:tre. detfltlrmek il kuruftur. 
Cevap ldn mektuplara 10 kurulbak 
ı>ul lllvesi llzımdır. -
GÜNÜN MESELELERi • • Remzı: emsıye Adllye Binasına 

Şiddetle 
fhtiyaı Yar 

1 stanbal Atl1l7e ....... janalı ,, 
seneden fuhl bir aman olda- 1 Yazan: REFiK HALiD 1 

h halde, bqthı adllyemb hlli pos- dılumz, güldülümüz, sinlrlendiği-
tane hlna11111da mllted vulyette.,... B undan bir kaç sene ev- miz bir feY, filmullü bir sembol 
fanıaktadar. Gflnde blnleree lmanm vel mablemin bqına şu eksilecektir. 
lbip pktllı bu Maa1a, lflnla ol11p da okudutunuz başlılı koysay • Dahası var: Bu fe!DSlyeden bek-
llframqwm, •dll7e malrfnetlnln .. dun ona ı>Olitik bir mana ver lenilen ifler olamam bir piri -
rada • pJl'I mllsalt prtlar lçbule inek kfmaemln hatır ve haya- miz: "Yazık oldu Chamberlain e-
ltiedılbll .._......... llnden geçmeali; kimse de- fendlye!" diyecek, zaten modası 

Mütemeı., IObk ort-da p- g.-n _,..,siye büsbütün kıymet • 
hpyor Pbldlr • .&pi ... ip.de lld lf ·mezeli ki: ı:~-dü;;~. ujunuz addolunacak, 
lll1lhakemenla .W• lldldlll. ... - Hah. lfte yine siyast bir alıt verlfi tamamen duracaktJr. 
rilhil, w blüaJak ltbade .......... yazıl Yine harp ve suDı me -
lbbin mtanp içinde Pbftliı h ür aeleail Muharrir, anlaplan, 1 ' 
Jerde at1a1et1a .. , ... ._ ..- bl fnailiz politikamndalı dem w 
Bl•mrp ..... plslepnlf, Wr pk.,.. I 
lerde eamlar Janbmt, daftll ft an- ·nacak Eski masallardaki seyyahın •· 
katlarla dolu ola ......._ llpn, Şemsiye denilen ft eülden an- sası kadar bu ,emslye de 
damenmdan bir bhyeJaw mama • cak havanın neteli veya somurt • yirminci asnn bir kargaşalıkh dev 
rası almqar. tan çehresiyle allla~ b:!~:- rinde politikanın bir lüzumlu ''ak-

Adliyembl •• aeakJı .-IJrettea bu basit, fakat pratik .. ete JU.U&&a· sesuvar" ı olmu§tur. Bence· ve 
kurtarmak lhuadar. el uır bir politik mefhum ekledi; herhalde bütün dünyaca - temsi • 

Adliye sarayuun 1npn için il · onu 1939 senesinin diplomatik bir ye tapmağa en az ihtiyacı olan in-
am obm para baarJanm•f, plim 7• remzi haline getirdi: Chamber • san, fÜphesiz, Chamberlaindir. Zl-
Pllmq, hatta Jeri de tanin etn,Jif- laln'in femalyesl üzerine yapılmış ra bu zat için, Londra ne kadar sis-
tir. Bur mllllhualarla aeçllen yer kaç karikatür gördük? İngilizlerin u ve yağmurlu olsa da yine şemsi-
nauvaflk ,arlllm&yona, bqka bir yer kabalık içindeki yüksek zarafetine ye kullanmağa vesile zuhur ede • 
bulmak, ...,.ı.11t uarl atib mtlte • nümune teşkil eden bu şemsiye mez. Sabahleyin Hariciye Nezare-
laassulUU1111 ileri ıtirdllderi mala • kAh totaliter devletler tarafından tine gitmeden önce muhakkak ki 
sarlan beriaraf .._.. ~- yerde kopan lajnala karp açılmıştır; balıkpazarına uğrayıp öteberi, ne-

gölQa aeriP llda1e flllrmaler, 
11var mı bana yan bakan?" eduı
m •hnıılar. O, Usan hallyle: "il· 
lanmala tabammillOm JOktur, na 
ı. olurumf" der. Şemliyenln dlU 
tudur: .. .Ancak ıu aerpintllbıe kar
i' plebllirimf" Binaenaleyh felll
slyell 11ramtımı MVerim!" ifareti
nl çekmlf blr tenperver, blr ıulh
aeverdir. 

Bulundulumuz spor amnda, 
bapçık, omuz gergin, yajmura al· 
dırmayarak yilıilyüp gidenlerin ·
ruına kanpnıf bir felllllyell he • 
men hemen lfuta teJAkld edilmek 
tehlikesine maruzdur. 

ÖJuilrmelinl, üaırmumı bek .; 
teniniz ve bacalma aımmb dolan
mıt uzun fanle donunu aörilr atbl 
olununuz Sanınınız ki bergiin 
milnecclmbap takvlmine göı at • 
madan sokala çıkmaz: Kocakan 
sojujunu, flllzkoparan fırtınasım, 
Sittelsevlrl takip etmek ve ona gö
re giyinmek için .. 

derhal lnpata bqlamak saruretl tAh Batüncle 11ıulh" yazılıdır, son- vale ve nafaka düzen ve hammalı 
-:-ı-:nn1ır;::.·~Çtbaldl::.·~dlb=,...,:w:··:!..,..::.;:u:ı~ra:.:~:::~d:ö:ımı;t;1t,;.;"harp~~,,~:r;--~e~:tslrl~~~~I~ 

Şemsiyesine gömülmüı bir ka
fa insana hep sakin seuiz, zararaız 
şeyler düıünüyor, hiSl1nl verir ve 

Neırlyaf loagreıl 
__. _ _.._ dalı ile orta A ... •- n oto girinceye kal pus'luı ~ cari hesap def-- _,,MM ··--- yanındakilerin, upk ve hademele- teri, kurfun kalemle lAstlk, baba 

Ltanbalü Ankara caddesi ı.op. 
lll)'or. Bltla kltapplar, pseteeller, 
naeem11M!lmr, mat•eealar, ıomaacı • 
ıu. mabantrı. w mlaenerler, 
Anbrada acılacak nep'i7at konpe
alne sidiyorlar. 

Z Mayısta Anbrada açaleak olan 
llefriyat ko........, memleketlmldn 
•efriyat .. fDdr Jaayatuada JeDI .... 
dnrin batJanpcı olaWllr. Çtbaldl •a 
konpede fikir llaJratmam al•bw 
eden Mttln ..... 1e11r, • AIAlılJet • 
tar kiımeler tuafmdaa tetldk ft 

•lnakap edilecektir. 
Nepbat koD1nllnd• Dldwla • 

IUS en •171k aetlce IMfl'IJo•tlmm 
plAnh Wr hale IOkma•, ft •118fbak1 
IAılbaU YU17ettea lnlrtarmahr. 

Memlebtba • ll7ade mütac ol-
dufu - ~ ..... 1er1e ldlltlr ... 
yatnnm .................. itin 1117 
.. ptanb bir , • .......,. ...... lldi-
;raç nrdlr. 

Kltapplaw ft .......... 
1fm1z1a ha •mmta VeWetla tefeh • 
bllsllne mml •aecede )'mlnmm .. 
lllrpmiyecellae emnlyetimb ftftllr. 

Bu aebeple neplyat toqrednln 
••ı.et...ı....usarettepll
.. Wleeellne ...ı,.tlmls ..-. 
koape, ...,....... ..,.n.paa 
btlttla .... 11n1 ortaüa bNlnWllr· 
Ltlkbal için yeni bir afak açabilir. 

Konpeye lftlrak eden btlttbl ar
kadqlara ve Mlhaua memleketin 
batan mlnenerlerial bir araya to,. 
1amyı temin ed• Maarif VeJdliml
ae m11ftffakıyeder dlleris. 

yolunu tutmu§tur; kllı kumqı sıy- rinin şemsiyesi bapnm üstündedir, yadigAn kapaklı saat, katran bap-
nlmıı, sadece çelik iskeleti kalmış- Hem sırtındaki halis olduğuna lan, torununa ayak aatıcllmdın a-
tır; klh altına Fransa ve yedi cü- f{iphe edemiyeceğimiz İngiliz kuma lmmıt cık cık öten Hlllvlt oyun• 
ce bo:yunda bir sürü küçük dev • şı ve batındaki Kanada fotr, yahut cald 
letler atuımıftır; kah hudut işa· Çin ipliği silindir öyle sisten, nem-
retl olarak evvell Ren, nrasiyle den kolay kolay müteessir olamaz. 
Avusturya, Çekoslovakya, Polon· 0 halde bu fe!Dltye fPtilllı nedir? 
ya, Romanya sımrlanna dikilmif, 

fakat hiç birinde diki§ tutturama- Şemsiyenin ilk defa Çfnde icat 
mıftır. olunclujwıu ve eski Mısır· 

Ja As1lri dlyarlannda kullanıJdıiJ· = ~~~rıJI' nı kitaplar yazıyor. Avrupaya on 
;;;;;;;r~ ~ ~'=fı altıncı asırda gelmi§, yavq yavaş 

tlıımmüm etmif, fakat kauçuk 

Ba flllld7e karlkatıarlere '* • yağmurluklar çojalmea ihmale ul 
- harb17e. -.. IUlhlye, raııllftır, ammızda ise hemen he • 

bul lcere iltifat, bam bre tehdit, men istimalden sakit olmu§tur. 
~· komik, her aman 1enbo- Şurası var ki f8JDSiye sadece gü • 
liktir. Yarm 1a harp, 78 nJh mü- netten ve yaluıuıdan korunmak i-
...._ yer alacaktır; pek muhte- çin tapnmazmıı, iktidar, nüfu&, 
meldir ki, safer, u ihtimali var ki asalet, hüJu1metçilik aümetiymif. 
hatmet abidelerinde mnkl tuta· Anlatılan Chaıtıberlain fe!DSİ)'e • 

-:·fl!Dlf,.., belki, cfJılnglrUlc llnl bu eül manada kullanıyor: fa-
...... dO,. yeni J>üh•klara kat modern ve mahvtyetll davran· 
brp modern Dvenln ~ bir mJk için açıp gezml7or, bir sem • 
Dfnvft, bir bayraktır. Dahhak her bol gibi yanında bulunduruyor. 
IÜD iki delikanlının taze taze bey· Diler taraftan temsiye, haki· 
nhıl )'el'llllf... Mektepte bunu 0 • bten, bir ıulhperverlik, ajırbq • 
kuttuJdan lllndenberl IOfrada ko- hbk, ananeeeverlik, heaabilik, e • 
yun beJnl h•f1am11f7le aaJatuım fendlllk ifade eder; temkinli, lhti
ne .._ IÖl'lelll ıarthl anarak yatlı, kendi halinde adamlaruı e • 
öj(lrtüınü ıüç zaptederim. Ne de - linde daha çok görünür. 
rece tbnt verici ele olsa l'§tlha ke- Bu itibarla da İngiliz polftlka 

derslerin adamlannın mellek ve nılparını 
secek böyle yamyamca g6sterlr. Daha mühim bir nokta 
aleyhindeyim. Sultan Aziz için bJr 1>1ıluyorum: Şeinaiye sivil ipretl
otunıfta bir kuau: J• derlerdi.... dir. Şemsi,.. ile iinlforma ... tpe, 
Afiyet olsun, böylellne kim ne der birbiriyle hi9 baldatamıyan lld oe-
amma mQbarH de her Jnıauyu, kili Mecburi ukerlik h1zmetiııi 
yaptırdılı bir ayn aara7da fazla koymayan bir devletin bapndaJd 
tetımmatı ile yerdi; her kuzu bir zata bundan daha 78rafan alet ve 

tpret ne olablltrt l'akat flmdl. tn-
viJAyet bü.-ıne mal olurdu. stıtere ukerleftl, Batvüntntn felD 

Gelelim ~: mlyell de, hiç olnıaaa, sapını ve 

Model paeteledae Nlnnca ka
dın Jayafetlertnin omuz baf" 

lan kabarık, boyunlan kapalı, &6-
lilslerl plutronla w etekleri çift 
jüponlu moduı bana 1800 MDelinl 
hatırlatıyor. 

l'akat eblk olan bir f8Y var: 
Tül ve uzun fe!DSiyeler. Kırk fU 
kadar senedenberl hayali gözil • 
mün önünden gitmeyen bu btıt
lüm bükHlm, katmer btmer tem
siyeler, kap.h iken, ellıide tapn • 
dıjı ince belli hanımın bir küçük 
boyda maketi giblydl; açıbnca u
man bir nevi krlantema dönerdi. 
Arabaya yakıprch, kayıja yakıfu'
dı; çayırlarla, bahçelerle, havuz • 
1ar ve yalılarla, bütün lflael man

zaralarla badqmb. Göı,e.l 18ıfn.. 
dl; yilz flzerlncle dantellerin OJllUl

lı aki&!lerl t.ıtlı ziya oyunları ya • 
pardı. Şöyle, bir tarafa öyle ına • 
nah ejerler, bazan örtünirler, ba

zen de, yuvaamdan çıkan aüvereiıı
ler gibi boyun btµEerek aruından 
bir bat pterlrlerdi ki.. o kadar 
lltif, teması bof, bulut &ib1 teYler
di ki küçfllr lynınwfencliyt b&dı -
np bunu bqına yemek bile zevkli 
olaa ıerektl! 

rum kalalım? 

Hif, o yırtılmaz, burupnaz, kir
lenmez renk renk feffaf kumıılar
dan udece yalznurluk ve felDllye 
delil, el çantuı, hımam aüngeri, 
pudra hupeti, çocuk donu da yap. 

mala baf1ım1f1ar. Sıra kadm ça • 
mapnna w elblaellne pUJor. Ya
flDI bqmı alanlar, dQıı)'lıdan IOll 

bir tatlı batıra ıötilrmek için dit • 
lerlnl blru daha llkmala babm
Jar. 

oazaman aııem., bbahlr tuhaf 

1taJa1 anamda 1-ir ele 1U peri ma
aalı ıeli1or: Şetfaf kumqtan ... 

ce1i1inf li1mlf bir reçelleflDll ka
dın teffal ılltell, f8f1af çarpfh ve 
ptffaf yoqanl bir flll'UPlatmıt 

1w70Wa mıfll m1fll uyuyor! 

Y ine bildllbnlz şemsiyelere 
dönelim: 

Neg(lslln Habeş illerinde kul • 
Jandılı iri, enli, genft, zarafetslz 
pmstyeyl blzlmtUerle kıyas edin
ce fÖyle düflln(lyorum: Burada 
minimini ırabılarda besledlllmlz 
ve kaktüs dedflbnlz dikenli cflce 
fidanlar nasıl Afrikada kocaman 
kocaman, dört adam boyu apçlar 
halini alıyorsa, zlhir, pmaiye çe
likleri de orada azmanlapyor. 

Zaten mantara benzec:Uii ve 
rutubetle münasebeti olduju için 
temsfyeJ,rde nebatatı hatırlatan 
bir yakınlık vardır, yapma çiçek 
gibi onlar da birer yapma mantar
dır. Hem feDllfye afacının da ele 
Slimayan, l&Jaıya ~ iri 
bir cinli varcbr; çadır. 

• 

! ....................... . 
••Mukaddes 
Ateıin Tılsımı,, 

y aaın: $iilılil• Nilrlll 

"Bayat lmadır, ~abuk geçer. 
güzel günler, çocukluk günlerldlr. 
Sama ömriin blnblr acısı İDlaDI 
zehirler. Bugününüziln kıymeti 
nl bWnlz; başka mesut 
yoktur! .. " 

Dflntln Wblnlerl, d111·raıar11-.; 
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BtlJlk lnaaa, bnetB lnaa 
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Bldm iT JaflDda 8lea RA1111Wf 
misin, 8lllnee7e bdar dtrek ~ 
den kalem d~..U. 8tlyD ~ 

Blflneeye kadar urlfllllal. P-s tae. 
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Yeni la•lıarlar laclroı• 
Bir haftadaııberi Ankarada bulu

nan inhisarlar umum müdürü Adııan 
Halet Tqpmar phrimlze dönmüf" 
tür. Umum Müdür Ankarada idaı-e
!Un yeni kadrosu iflerfyle meflUl ol· 
ınUJtur. Yeni kadro Hazirandan iti
baren tatbik edilecektir. 

Jn,w. Bafft)dli bJr MbepJe bqmı deliftfrmell, ördek ppsı 
pmaiyeahıl toparlaJIP liyuet sah- felrllnclen kurtulup bir kartal ka • 

Y ne moda ıazetelerlnde rast
pldijime göre bdınlar i

çin "plivfilm" denilen J9Dl icat 
teffaf kumaftan pmstyeler yaptl
mıı, altına girenler gGrillOyormq. 
Eskiden fazla dDdratU erkek bakıt
larından utanmoa hanımlar dört 
bttill~~ 
1erdt Kadınlarm lf blrllllnde er • 
kekleri mahcup dilfClrdOlfl bu pra
tik w konforlu IÜD8f tlıparlık ve 
çıpJakhk Ml'Dla ,.,,., fllDllye da-

Tebar po1ttlbya w sulh te • 
......... itte. 8yle JUllUftım." ..,. ............ 

Maycloıta llr Ceset 
Maydos, (TAN) - Denllden bir 

ceset çıkanlmlftır. Bir ay evvel bo
iulmUf, otuz yqlaruıda bir ,...W 
oldulu anJaıılmıe, lıü~ tabit 0-
lun•!Dlm•ftır. 

...md• rolbil bitirmedeD ceki - fuana beıızemeUcUr. 
Up p:ıene kendinden fazla fmllll-
eainin ,.erı bot kalacak ıaaı. f8la 
~ arayacaktır. Dünyadan 
m•""'ılıjı içinde beligatll, ~ 
oJdulU adar cidcll, Framıs tür • 
kiidlJerine ve cihan karikatürlat • 
-- ..-ma,e, ahfbimm, hotlan· 

D lkkat ed!nla: Şematye tapyan 
erkekler bvpaı delildir • 

ıar.. düuua medaa obreuıaa 
ha anuncıar. 8-, apub!l\ln Plll 
cerwfrııdmı yalmurlu banda 10 • 

mennı.tne ıe1!'ftek 1'aım11 rnakı • 
Jemld f6yle bir baJll' dua ile bitl
Nlbn: 

Tarihe mal olan f811111yelerden 
blrlnclai Milletler Cemiyetinden 
medet uman Ra'bef imparatoru • 
nunldJdl. Allah hemen Chamber
la'lnldnl ele ~leme slJuetl.. 
nln telmrlenmeBlnden ellr1911n! 



' TAN 

DÜNKÜ MiLLİ KÜME ~AÇI 

G. Saray Demirsporu 
2 - 1 Mağliip Etti 

TAN ŞiLDİ MAÇLARI 

Dünkü MaÇlar 3 Bin 
Seyirci önünde Yapıldı 

iki Taraf da Enerii itibarile iyi, Fakat 

Fenni Futbol itibarile Vasat Oynadılar 
Dün Galatasaraylılar Takaim atadyomunu dolduran birkaç bin 

kiti önünde Deminporluları 2 - 1 yendiler. Maç başından M>nuna 
kadar hızlı ve gayretli oldu. Fakat güzel futbol olarak nadir fır-
411.tJarda vuatı geçebildi. 

Gol kaçırma bakımından iae Galatasaraylılar rekor kırdılar. 

Demirspor, zannederim kendi o -
yununu çıkaramadı. Çünkü ikinci 
devrenin on dakikasından sonra An
karalılann iyi kombinezonlarla ça -
hştıklarını seyrettik. O müddet için
de futbolün oldukça cazip nümunele
rini gördük. Bir takım o şekildeki o
yunu tesadüfi meydana çıkarsa, De
mirsporluların devam ettirdikleri 
kadar sürdüremez. Atletik kabiliyeti, 
nefes ve cesareti İstanbul takımları
nın bir çoğuna faile olan Ankara ta
kımının açıklan ve muavinleri biraz 
daha iyi olsaydı, dünkü Galatasaray 
sakarlığı karşısında iki farkla galibi
yeti hak edebilirdi. 

Galataaraya gelince : 

Galatasarayı eski oyunlanna na
zaran daha canlı ve daha gayretli 
bulduk. Fakat takımın üslubu henüz 
pişmemiştir. Zaman zaman ikilik, 
üçlük biçimli anlaşmalar oluyor. 

Amma muayyen bir sistemin şe
ması içinde manevra etmek arzula -
nnı arkadaşlarına sirayet ettiremi -
yorlar. Oyunun tesadüflerini lehleri
ne kullanmak isteyişleri ekseriya 
mevzii kalan Sarı Kımızılılann mua
vin hatları da gözümüzü doldurama
dı. 

Bir takımın stilini her hattından 

fazla muavin hattı meydana koyabi • 
lir. Dünkü Galatasaray muavin hat- ~-....._ __ . 
tının topu kullanı~ ve sevkediş şekil
lerinde böyle bir istidat farkedilme
dL Merkez muavin sadece kendi ci -
vannda oynayan toplarla meşgul o
labiliyordu. 

Orta muavin için takım bir tara
fa yattığı vakit, cenah değiştir -
mek, sıkışık mevkilerde oyunu fe -
rahlatacak gibi uzun vuruşlar yap -
mak hususunda vazifesini başarmış 

diyemeyiz. 

Maçın tal.Uatı 

Hakem Şazi Tezcanm idaresinde 
oyuna başlandı. 

Mektepliler Şampiyonasında Vefa, Yüce 

Ülkü, Hayriye Liseleri Tasfiyeye Uğradı 
Haftalar ilerledikçe en hararetli devres:ne giren "Tan şildi,, 

mektepliler şampiyonasına dün Şeref stadında iki, üç bini aşan 
bir seyjrci kütlesi önünde devam edildi. Dünkü maçlarda Pertcv
niyal - Vefayı, İstanbul Lisesi - Yüce Ulküvü. Haydarpa~a da 
Hayriyeyi tasfiyeye uğrattılar. 

Günün ilk karşılaşması geçen 
hafta sıkı bir maçtan sonra yenişe
miyen Vefa ile Pertevniyal arasında 
yapıldı . Dün de tahmin etttiğimiz gi. 
bi bu müsabaka baştan nihayete ka
dar heyecanla takip edildi. 

Her iki takım maça tam kadro1a
rile çıktılar. Oyun başladı. Vefa da
ha canlı bir oyun oynuyordu. Bu 
canlılık çok geç~eden semeresını 

verdi. Vefa sol içi geriden aldığı bir 
pası güzel kullanarak takımına bir 
gol kazandırdı. Vefa hakimiyeti dev
re sonuna kadar devam etti. Fa~rn~ 
gol adedini arttıramadılar ve devre 
de 1-0 Vefa lehine kapandı. 

ikinci devre 

İkinci devreye Pertevniyal mağ
llıbiyetten kurtulmak azmile başla
dı. Ve oyunu Vefa nısıf sahasına in
tikal ettirdi. 10 uncu dakikada sağ iç 
güzel bir vole şütle ilk Pertevniyal 
golünü kaydederek beraberliği te
min etti. Beş dakika sonra da sol iç, 
uzaktan bir vuruşla galibiyet golünü 
yaptı. Ve maç ta bu suretle 2 - ı 

Pertevniyal lehine neticelenerek 
Vefa tasfiyeye uğradı. 

latanbul Liaeai - Yüce Vlkü 

J.l\. !U\,,.A ,.••-:ı ..t.J YC:U.u.1-..& .&.J.l:St:;) l JJC .&. iM 

ce Ülkü arasında idi. Evvelce de tah
min ettiğimiz gibi bu müsabaka İs· 
tanbul Lisesinin galibiyeti ile neti
celendi. Fakat İstanbul Liseliler 'kcr 
lay bir galibiyet elde edemediler. 
Her iki takım sahaya şu kadrolarla 
çıktılar. 

İstanbul Lisesi: Fikret - Hayri, 
Nuri - Hamdun, Kazım, Ahmet-Yu
nus, Cezmi, Mükerrem, Cihat, Mü
kerrem. 

Yüce Ülkü: Fatih - Süleyman, Sel
çuk - Nazım, Necdet, Kemal - Niya
zi, Murat, Baki, Süreyya, Abdi. 

Ankaralılar ilk firikiklerini kale

nin epey açığında merkezde kazan .. 

dılar. Çektikleri şütü Galatasaraylı-
DünRÜ maç:arC:an Gç ayrı ayrı enı:an~ane 

İstanbul Lisesi daha ilk dakikadan 
oyunda hakimiyet tesisine muvaffak 
oldu. Fakat beş dakika sonra bu bas
kıdan kurtulan Yüce Ülkü mukabil 
hücumlar yapmağa başladı. Oyım 

mütevazin bir şekilde devam eder-
--------~--------------------------~~~------~----~· 

lann arkası çeldL ı 
"Acltara takımı canlı oynuyor. Ga

latasaraylılar da onlardan asaiı kal
mıyorlar. 

Galatasarayın sağ içl güzel 'bir a-

ra pasla sağ açığını ileri sevkettL Fa
kat Ankara müdafii kesti. 

Kurtdereli için Bir 
Broşür Çıkarılıyor 

~4 

-ı ken Baki Yüce Ülküye ilk golü ka· 
zandırdı. Bu golden sonra canlanan 
İstanbul Lisesi muhacimlcri Yüce 
Ülkü kalesine sık sık inmeğe başla

dılar ve bir hücumda Cihat beraber
lik golünü kayda muvaffak oldu ve 
devre birkaç dakika sonra 1-1 bera
bere bitti. 11 nisan salı günü saat 24 te Balı-

Galatasaraylılar Demirsporun kesirde vefat eden koca Türk pchli-
muavin hattındaki bir aksaklıktan vanı Kurtdereli Mehmet pehlivan 
istifade ederek topu kaptılar. İyi kul- için yurdun her tarafında merasim 

bu yapılması tekarrür etmiştir. lanarak indiler. Demirsporlular 

akını hatalı kesti. Galatasaray fri -

kik kazandı. Uzaktan çekilen frikik 

dıtan gitti. 
Sekizinci dakikaya kadar oyun 

mütevazin ve iki tarafın hakimiyeti 

paylqmak gayretiyle geçti. 

Galataarayın birinci golü 

Galatasarayın sağ iç oluğundan 

ortalanan topu Demirsporun müda
fii Nuri iyi hesaplayamadı. Çıkışında 
toptan ileri kaldı. Süleyman önü boş 
vaziyette kaptığı topu üstten kaleye 
90ktu. 

Galatasarayın bu golünden sonra 
Demirsporlular daha hızlandılar. Fa 
kat Galatasaray da galibiyeti kaçır -
mamak üzere olanca enerjileriyle 
hücuma geçtiler. 

Yine sağ iç oluğunda sevkettik -
teri bir topu şut mesafesine girdikle
ri zaman paylaşmamak yüzünden 
mühim bir fırsatı kaçınnı~ oldular. 

(Devamı 19 aneuda) 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğü büyük pehlivanımız hakkında 
gerek spor gazetelerinde ve gerekse 
radyoda yapılacak neşriyat için en 
emin menbalardan mufassal mahi
mat toplamıştır. Radyoda en kısa :r.a
manda Kurtdereli hakkında esa.>lı 

bir konferans hazırlanmıştır. 
Her sene nisanın 11 inci günü Ba

lıkesir bölgesi sporculan tarafından 
merhumun hatırasının anılmasına 

karar verilmiştir. 

KurtJereli bro,ürü 
Genel direktörlükçe Edirnenin Sa

ray içinde her sene yapılmakta olan 
ve Ktrkptanr gürdşlerinde başıPeh

livanlığı k a z a n a c a k 019.n 
güreşçide bir sene kalhıak üzere bir 
Kurtdereli kemeri ihdas edilmiştir. 

Kemerin halkalarına zincirle asılı on 
yazısız madalya bulunacak ve bun
lara her sene kazanan başpehlivanın 
ismi yazılacaktır. Bu kemer 10 sene 
nihayetinde en az üç defa ismini yaz
dırmab muvaffak olan başpehliva-

na hediye edilecektir. 
On sene nihayetinde üç defa bi

rincilik alamıyan olursa madalya 
kordonu Genel Direktörlük müzesi· 
ne gönderilecek ve yeniden on beş 

madalya bu zincire takılarak müsa
baka yeniden on sene devam edecek
tir. 

Kurtdereli Mehmet pehlivan için 
bir broşür hazırlanmaktadır. Kır!tpt
nar güreşlerinde bu broşür halka 
dağıtılacaktır. Ve bütün spor klüp
lcrine de gönderilecektir. 

Beden T erbiyeıi Genel 
Direktörü Eclirneye gidiyor 
Beden Terbiyesi Genel Direktörii 

Tümgeneral Cemil Taner Edirne Sa
ray içinde yapılacak olan Kırkpınar 
güreşlerinde bulunmak üzere bu ay 
başında Edirneye gidecektir. 

Bugün Barutgücü 
Sahasında Yapllacali 

Maçlar 
1 - Fatih Halkevi - Barutgücü B 

takımları saat 14 te. Hususi surette. 
2 - Bakırköy Halkevinin tertip 

ettiği Halkevleri kupa maçlarının i
kinci haftası Fatih - Bakırköy Hal
kevleri takınılan arasında saat 16 
da. 

İkinci devre başlar başlamaz İ:;
tanbul Lisesi oyunu Yüce Ülkü nmf 
sahasına intikal ettirdi. Birbirini 
takip eden hücumlar Yüce Ülkü ka
lesi için daimi tehlike oluyordu. Bu 
hakimiyet yirminci dakikada seme
resini verebildi. Cihat ikinci golü de 
kaydederek takımını galibiyete ulaş
tırdı. Maç ta 2-1 İstanbul Lisesinin 
galibiyeti ile neticelenerek Yüce Ül
kü tasfiyeye uğradı. 

Hayclarpafa - Hayriye 

Günün son maçı Haydarpaşa -
Hayriye Liseleri arasında idi. Bu 
maç çok çetin ve çok zevkli geçti. 

Her dakikası meraklıları heyecan
dan bunalttı. Sahada takımlar karşr
lıkh olarak şu şekillerle yer aldılar. 

Haydarpaşa: Sabri - Cemal, Süley
man - Kadri, İsmail, Şinasi - Fikret, 
İbrahim, Şinasi, Hidayet, Gazanfer. 

Hayriye: Raif - Alaettin, Sadettin 
- Hasan, Turgut, Fethi - Haydar. 
Galip, Orhan, Kadir, İsmet. 

Oyuna Haydarpaşanın hücumile 
başlandı. İlk beş dakikada Haydar
paşa hakimiyet tesis eder gibi oldu. 

(Devamı 10 uncuda) 
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Liseler Arasında Voleybol Müsabakası 
' 

Lise ve ortamekteplerimizcleki kız talebe araııncla yapılan 
voleybol müsabakalarına dün ele lıtanbul Kız Liıesinde de
vam eclilcli. Aşağıdaki resimlerde dünkü voleybol maçlarını 

lilm halinde verıy:>ruz : 

• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Diiııkii mi.isalıakalara iştirak eden goe'llt kızlarımızdan biı: i?rllD 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• İki mektep takınu arasında müsabakanın en hararetli bir 

de nesinde 
• 

• • 

• 
• 
• 
• 
• .Mensup olduğu takımın muvaffakiyeti karşısında bir genç 

kızın sevinci 

• • 
• • 
• • 
• 
• • 
• • 

• • Maç, kendi takuıu aleyhine bitince, hıçkmğını tutamıyan 
ayni genç talebe 

GAZETELERLE ŞAKALAR 
Bir Gazetedeki ilan 

Şu nanı, "Akşam" gazetesinde o
kudum: 

"Emin Efendi Lokantasınd~: Ya
zan Halide Edip!" 

Bu ilana bakılırsa, muharrirleri
miz, yazılarının itibarını arttırmak 

için, birbirleriyle adeta yarışa giriş
tiler. Geçenlerde, Muhittin Birgenin 
bir yazısında şunları okumuştum: 

"- Bu yazdığım satırları, ö:rlc, 
matbaa masasında karalanmış maka· 
le gibi okumayın: 

Aklınızı başınıza devşirip, gözü
nüzü dört açın: Çünkü ben bu ma -
kalemi Ankaradan yazıyorum! .. " 

Şimdi de, Halide Edip yazısını, 

Emin Efendi lokantasında yazdığını 
ilan ettiriyor. Anlaşılan, bu ilanı gö
renler: 

"'-Vay canına .. Demek lokaa -

taya girebilen, karnını doyurabilen 
bir muharrir var ha?" deyip şaşsın
lar, ve makaleyi alaka ile, hayretle, 
merakla okusunlar diye! 

Haber verseydi, üstadın lokanta
da bir resmini çektirir, birinci say -
famıza basar, ve alhna da şu cümle
yi yazardık: 

"Bir edip karnını doy11ruyor!" 
Nasıl? Sansasyonel bir havadis 

olmaz mıydı? 
Rüfl)et cürmü me,huclu 

Yine gazetelerde okudum: Bit' 
memur, rüş\•et alırken cürmü meş
hut halinde yakalanmış. Fakat cü -
riim delilini ortadan kaldırmak için, 
elindeki beş liralığı yutuvermiş! 

Gördüniiz mü açık göz memuru: 
Rü~vet, asıl böyle yenir işte! 

Naci SADULLAH 
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TARJHTEM oy APRAKLAR 
(!' 0 . ..... : .. 

Hoca Mesudun 
Kuklaları 

Avcı Sultan M~hmet devrinde 
adı her ağızda gezen bir ho

ca Vardı: Mesut Efendi! .. Bu hoca 
-R leri G okumasına, mesela ar
tnudu ağmut, Ramazanı gamazan 
diye telaffuz etmesine rağmen-
sert ve dürüst söz söylemekle şöh
ret almıştı. Diliy ıe herkesi korku
tuyordu, saraylıları biie titretiyor
du. Acaba o, göründüğü kadar 
doğru özlü ve doğru sözlümüydü? .. 
Burası şüphelidir. Çünkü umulmı
Yan taşların altında cndan eser, 
hatıra gelmiyen y~rlerde yine on
dan iz bulunurdu. Her yere girip 
ç.ıkardı, her entrikaya parmak ka
l'lştırırdı, bütün karışıklıklarda 
-açık veya gizli- rol oynardı. 

Fakat sert sözlü olduğuna şüp
he yoktu, Sadrazam Gürcü Meh
met Paşaya, Padişahın yanında, 

''bunak! ... ,. diye bağırmaktnn çe
kinmemişti. Nüfuzu da çok büyük
tü. Başta Sadrazam olmak üzere 
bütün devlet ricalini kukla gibi 
oynatırdı ve hoşuna gitmemiye 
başladıkları gün --kimine cahil, 
kimine hırsız adını taktığı- o kuk 
laları kırıp atardt, yerlerine iste
diği adamları getirirdi. 

Kendisi Anadolu Kazaskeri idi. 
Osmanlı saltanatının inhitat de
~irlerinde muvazeneli bir bütçe 
yapmayı düşünen biricik adam ol
mak şöhretini taşıyan Tathuncu 
Ahmet Paşayı Sadrazam yaptıran 
o idi, sonra zavallıyı kündeden yi
ne o attı ve öldürttü. 

B u nüfuzuna ve diliyle her
kesi korkutmasına rağmen 

yeniçerilerle gayet iyi geçinirdi, 
....,~ .. a:ycuc 9.:y u1$ıa'ıuırga gt:ı;uu:r 

ti. Fakat ulemanın irtikabı, hır
sızlığı artık alıp yürümüştü. Sert 
söz bu kirli cereyanı durduramaz
dı, bazan bir cesur adam çıkıp bü
yük hocaların hırsızlıklatın1 hu
dutsuz hırsızlıklarını yüzlerine vu
ruyordu. Mesela Mevkufatçı Ab
dullah adlı biri bir divan günü iki 
kazasker ve şeyhislam hazır iken 
kubbe altına gelmiş ve sadrazamı e
iekliyerek: "Allah şu efendileri üs
tümüzden eksik etmesin!, demişti. 
Sadrazam bu yersiz duamn sebe
bini sorunca da şu sözleri söyle
mişti: 

~-· Yazan: .. 
1 ~ M. Turhan TAN j 

ği Türkmen vezir ilk hamlede ken
disini yere vurdu, Avcı Sultan 
Mehmedi tahttan indirmeyi tasar
lamakla itham ederek azlettirdi ve 
Diyarbekire sürülmesine emir al
dı. 

1655 senesi Temuzunda idi. 
Kendisine çok güvenen Hocazade 
.Mesut l!.'Yelfaıyı yaxapaça mr ka-
yığa atmışlardı, Dıyarbekire git
mek üzere Mudanya iskelesine çı
karmışlardı. Sürgün hoca, Mudan
yadan Bursaya gitti. orada kaldı. 

Çüııkü yollar emin değildi, her ta
rafta çeteler vardı. Bu sebeple ay
lıklı muhafızlar tedaıik etmek ve 
o devrin tabirince bir bayrak sek
ban yazmak istiyordu. 

gösterdi, yastık ve minder gibi 
şeylerden kalkanlar yapılarak o
daya girildi, kanlı bir mücadele 
başladı. 

Mesut Efendi bir kaç kişinin ka
fasını parçalamadan ölmedi, yüre
ği ve bileği pek bir adam olduğu
nu ölüme kavuşurken de gösterdi. 
ta.Kat ou cesaretının cezast onun 
ölüsüne çektirildi. Çü;ıkü '4damla
rının kılıçlanmasmdan bir kat da
ha öfkelenen Bursa Kadısı Ruhul
lah Efendi, maktul Şeyhislamın 
cesedini sürüklete sürüklete bir 
çöplüğe attırmıştır ve çırılçıplak 
bıraktırmıştır. 

Mesut Efendi de vaktiyle Bur
sada Kadı iken -izinsiz yapılan
bir kaç kiliseyi kapatmıştı. Bu 
macerayı unutmıyan bir kaç sefil 
düşünceli adam şimdi onun çöp
lillcte yatan c~:edi etrafında nü
mayişler yapıyorlar, 11stüne taş ve 
çamur atıyorlardı. Ceset, bu ezi
yetlerden ve tanınmaz bir hale 
geldikten sonra gömüldii 

(1) Çınar vııka~ı da gelecek müsaha
bemizde hik[ıye olunacaktır. 
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"" OSKÜDAR KIZ ENSTiTÜSÜNDE ÜÇ SAAT ) 

---- --
Beni evvela, güzel ve te

miz bir çiçek bahçesi, 
sonra o bahar çiçekleri kadar 
temiz yüzlü genç kızcağızlar 
karşıladı. Siyah önlüklerinin 
kollarında, kırmızı kordele -
lerden bandajlar vardı. 

B en, bu mekteplerde verilen 
veda müsamerelerinde, da-

ima biraz hüzün duyardım. Mek -
tebe girerken, aile muhitinden ay
rılmakla duyduğumuz bikesliği, 

garipliği çarçabuk unuturuz. Fa -
kat, diplomamızı alıp mektepten 
uzaklaşırken, senelerin biriktirdi
ği sıcak hatıraların adım adını ar
kada kalışı, göğüslerimizin altını 

acı acı üşütür. 

Üsküdar Kız Enstitüsünün çi -
çekli bahçesini dolduran o hususi 
telaş, içimde bu eski acıyı diriltir 
gibi oldu. 

Kolları kırmızı şeritli genç kız 
lar, bütün misafirleriyle birlikte, 
bana da oturacağım yeri gösterdi
ler. 

Mutlaka iyi sahneler seyretme
ğe hazırlanmış insanların arasına, 

ben de yerleştim. 
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Elektrikler yavaş yavaş karar
dı. Kırmızı perdenin arasından iki 
sıra genç kız çıktı. Ciddiyetle kar
şımıza sıralandılar, piyano refaka
tiyle İstiklal marşımızı söylemeğe 
başladılar ... Onları hepimiz ayak
ta dinledik. Yaz yağmurunu andı
ran sesleriyle İstiklal aşkını te -
rennüm eden Türk kızlarının öl • 
çülü ve muntazam edaları, bütün 
göğüsleri ütihar 

Müsamerede muvaffokıyel kazanan genç kızlarımızdan ikisi 

:ı:ı~i~ea~;!::t~vu·· zlerce 
zın dunya mıkya-

sındaki muazzam 

hatırasını, tek -y t e t e 
rar ve ayni heye- e iŞ ır en 
~:~~: ilk ~~~a:~~~ 

Genç· Anne 
Bir Mektep 

lendi. Misafirle -
re teşekkür edildi. Ve 1878 sene : 
sinde teessüs eden mektebin, yüz-
ı--..-.- ....-. ·-·- -·- ,,,,,__.,. ----:Jll'-A.,..'İ..__ 

tirdiği mütevazi bir lisanla hatır -
!atıldı. 

İlk temsil "Bir yalanın sonu" 
adında bir perdelik bir melodram~ 
dı. Taklidi, hissi, ve ibret dersi 
vardı. Genç ve sanatkar kızları -
mız, küçücük bir yalanm bir çığ 
gibi nasıl birdenbire büyüyüp az -
gınlaştığını, bize yarım saatin i -
çinde, piyes muharririnin müba -
18.ğasını unutturacak - bir gayret 
ve ustalıkla gösterdiler. 

Ermeni modistrayı oynayan ta
lebemizle, bilhassa Parisli ''lisan 
hocası matmazel" i oynayan genç 
kız, gerek taklitleri, gerek jestle
ri ve mimikleriyle sade ev ve eliş
lerinde değil, sahnede de, ümit ve
rici birer "istikbal" sayılabilecek
lerini is bat ettiler! .. 

Hele "Palyaçonun milyonları" 
ve '"zeybek", dansları müsamere
no" rlııwlııüumuz lezzeti büsbütün 
arttırdı . 

Sıra nihayet, seyirci baylan ıti
zen, ve seyirci bayanları bayıltan 
canlı mankenlere gelmişti. Ben -
ne yalan söyliyeyim - ilk perdede, 
işin iç yüzünü anlayamadım. Bi -
rer birer sahneye gelen, ve ileri 
geri dolaşan kızlarımızdan, sonu -
na kadar bir sürpriz bekledim. Fa
kat perde kapanırken, bilhassa se
yirci bayanların kopardıkları şid

detli alkış, aklımı başıma getirdi. 

- Sultanım! Biricik oğlum hum
maya tutuldu. Bin ilaç yaptım, 
fayda vermedi. Sonunda: "Ey sıt
ma, şu çocuğu bırakmazsan Ana
dolu Efendisi Imamzadenin gü
nahları boynuna olsı:m!, dedim. 
Humma illeti o saat çocuğu bı
raktL 

~ .......................................... ·-···------··-.. ··--·-.. -·--··· ... ·-'"! 

j ŞU GARiP DÜNYA 1 

Teşhir edilen elbiselerin, kos -
tümlerin ve tuvaletlerin gerek 
renk, gerek biçim, gerek gusto iti
bariyle Paris modellerinden hiç te 

farklı olmadıklarını ben bile anla
dım dersem, Üsküdar Sanat Ens -
titüsünden mezun olan bayanla -
rımzın muvaffakıyetleri hakkında 

bir fikir vermiş sayılırım sanırım. 
Orada bulunan en müşkülpe -

sent ve en şık bayanlar bile, bu 
sözümü mübalağalı bulamayacak -

lardır kanaatindeyim: Çünkü hep
sinin, hayranlıkları ve imrenişleri, 

gözlerinden kolaylıkla okunuyor -
du. 

Sadrazam, Vezirler, Şeyhislam 
ve bizzat lmamzade gülüyordu. 
Sadrazam o neşe içinde sordu: 

- Ya, niçin Rumeli Kazas~eri
nin günahlarını havale etmedın? 
Mevkufatçı, büyuk bir ciddiyet

le cevap verdi: 
- Yok, Sultanım, onu böyle kü

çüle şeylere sarfedemem. Oğlumun 
tauna yakalanmasına saklıyorum. 

. . ···--···--········-·····-···-·a e ....... __._. ............... . 

Perde son defa kapandıktan 
sonra, siyah mektep önlüğünü e -
hediyen çıkaracak olan mezun gen 
kızlardan birisi, titrek bir sesle 
veda müsameresinin bittiğini ha
ber verdi 



8 

9.A.•IYI! 
SULTAN 

--~ 

:Türk Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 28 

Murat Rica Etti 
Bu Küçük Melek Dinini Değiştirmiş Dinimizde Zor ve 
ikrah Yoktur, Müslüman Olursa Sarayımızda Kahr 
O nun için şu minim.ini me

leğin de islama dinine 
girmesi lazımdır. Madem ki beni 
seveceğini söylüyor, dinini terkct
sin, sevgisini ispat etsin. 

Ve Cafer, kelimesini değiştir • 
meğe imkan görmediği bu emri, 
italyancaya çevirmeğe hazırlanır
ken, derin derin içini çekerek ila
ve etti: 

- Dinimizde zor yoktur, ikrah 
yoktur. İsterse müslüman olur, 
isterse olmaz. Fakat burada kal
mak için mutlaka bizim diniıniL.i 
kabul etmesi icap eder. Buralan
nı da - onu korkutmadan, gücen
dirmeden - anlat! 

Cüce, büyük bir dikkatle tercü
me işini yapmıya başladığı sırada 
şehzade Murat için için t.:!rliyor 
ve yine için için titriyordu. Çüıı
kü Venedikli giızelin, öbür hala
yıklar gibi, uluorta açılan kucak
lara körü körüne düşecek, otur 
denilen yerde deve yavruları gibi 
çöküp; kalk, denilince de sıçray1p 
kalkacak soydan olmadığını sezin
semişti. Şu halde onun, dinini ter
ke rıza göstermemesi de muhte
meldi. Şimdi, bu ihtimal tahak
kuk ederse, kendisi ne yapacaktı? 
Saray ananesine hürmet göstere
rek, henüz ağız tadiyle tek bir bu
sesini bile alamadığı, bu eşsiz gü
zeli sürüp kovacak mıydı, yoksa 
padişahın itibarına ve bütün mem

leketin nefretine göğiis gerarck 
onu yanında alıkoyacak mıydı? •• 

B irinci şıkkı kolaylıkla kııhm 
edemiyeciğini anlıyordu. 

Çünkü kızı - aşk denilecek ka
dar kuvvetli bir duyguyla - se
viyordu. Kalbinde bir çıralaşma 
duyuyor ve Bafanın gülümsiyen 
bir bakışından, pırıldıyan bir te
bessümünden, hatta somurtuşun -
dan o çıralaşmış kalp, ateş alıp 

alev alev yanıyordu. Bu bir aşk, 
bir tutkunluk, bir sevda, bir şeyda
lık başlangıcı mıydı? Yoksa kız
gın bir iştiha alameti miydi'? .• 

Şehzade, buralannı kestirmek şöy
le dursun, hatta muhakeme bile 
edemiyordu. Ancak Bafadan - din 
ayrılığı yüzünden de - ayrılmak 

kudretini kendisinde bulamıyor

du. 
Fakat ayrı bir din taşıyan ve 

islam dinine girmesi hakkındaki 

teklifi reddeden bir kadını da ya
nında tutmak ta, kendisine fela • 
ket getirebilirdi. Buna ne anane, 
ne muhitin müsamaha seviyesı 
müsaitti. Şu takdirde ne yapma
lıydı ve ne yapabilirdi? .. 

Muradın hatırına bir aralık A
daş dedelerinden ikinci Muradın 
nikahlısı bulunan Sırp prensı::si 
Mara geldi. Fatih Sultan Mehmet, 
babasının ölümiyle tahta çıkmca, 
övey anası bulunan ve dul kalmış 
olan bu prensesi öz yurduna, Sırp 
iline yolladı ve kadın orada eski 
dinine avdet ederek yaşamıya baş
ladı. Demek ki, Türk sarayına ge
lip te, dinlerini değiştiren kadın
ların bu ihtidaları samimi değil
di. Hele yaşÇa biraz ilerlemiş, bü
lüğ çağına varmış kızların dinle
rini gerçekten değiştirdiklerjne i
nanmak çok güçtü. Bafanın, dini
ni bırakmakta ısrar etmesi ha
linde, onu zorlamıyarak ve hıris
tiyan olarak yanında alıkoymak, 

bir sual vukuunda da prenses Ma
ra misalini ileri sürüp müdafaa
lar yapmak acaba mümkün değil 
miydi? (1). 

Ş ehzade lVıurat. ömrünün bel
ki ilk ıztıraplı dakikasını 

yaşıyordu. Zihninde sıralanan bu 
bir sürü kabusun pençesinden kur
tulmak için, gözlerini Ba.fanın ağ
zına dikerek verilecek cevabı bek
liyordu. İtalyanca bilmediğini u
nutmamakla beraber, kızın dudak
larında belirecek yumuşaklığa ve
ya sertliğe bakıp, cevabın hoş mu, 
nahoş mu olduğunu anlıyacağına 
itimat besliyordu. 

Bafa, cüce Cafedn büyük bir 
itina ile yaptığı tercümeyi sonu-

na kadar sükunla dinledi, ne te
laş ve ne hayret gösterdi, ayni 
sükfuıet içinde şu cevabı verdi: 

- Aşkın dini olmaz. Daha doğ
rusu aşk, tabiatın en dürüst dıni
dir. Prens hazretlerile biraz önce. 
aşka doğru yürümeyi kararlaştır
mıştık. O halde bu teklife ne lü
zum var? 

Murat, şiirle ve tasavvufla da 
- kalabalığa uymak, halka hoş 
görünmek için - uğraşırdı. O se
beple hakiki ve mecazi aşklar hak
kında hayli şey biliyordu. Lakin 
aşkın, o güne kadar bu derece gu
zel bir ağızla tarif olunduğuna şa
hit olmamış, hele rüsvaylıktan i
baret olmak üzere tanıtılan aşkın 
bütün insanları koynuna alabile -
cek kudrette bir din olarak ta ka
bul olunacağını duymamıştı. Ca
ferin yaptığı kuvvetli tercümeden 
derin surette heyecanlandığı için 
Bafanın cevabını küçük boylu ter
cümana bir daha ve bir daha tek
rarlattı, sonra derin derin düşün
meğe koyuldu. 

Yaşı küçük, buluşları - kıymet

çe - pek büyük olan şu Venedik 
dilberi, onun en hassas tarafını i~ 
te yakalamıştı. Çünkü o, fani ha
yatta, aşktan başka ruhu alaka
landıracak bir zevk bulunmadığı
na inanırdı. Aşk, bu genç şehzade 
için, yegane hakikat olup, ondan 
gayri her şey, her düşünce, her 
iman sarih birer yalandan ibaret· 
ti. Aşk, güneşe ve başka zevkler 
birer yıldıza benzerdi. Nur ve ha
yat güneşteydi, ötekiler - haki
katte mevcut olmıyan - sahte bi
rer ışık içinde, yalancı bir varlık 
taşıyorlardı. Güneş, olmasa ay ve 
o milyon milyon yıldız nasıl bir 
hiç olup kalırsa, aşkın yokluğu ha
linde, bütün beşeri zevklerin de 
sıfıra münkalip olması muhak -
kaktL 

Ş imdi o hakikate, yani nşkın 
beşeri hayatta tek "varlık,, 

oluşuna ve var görünen başka ha-

.... •• Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA. No. 40 •••••• 
Birdenbire yukarıdan bir cam sürüldü ve yüzünü 

göremediğim sakil bir Ermeni sesi: 
- O terbiyesiz kimdir ki, kapıyı kıroor? .. Diye 

bağırdı. 

- Benim mösyö! .. Bir misafir .• 
- Misafir mi .. Yalan edeorsun!.: 
- Vallahi sahi! .. Gel de görürsün.: 
Ayni ses, ermenice bir küfür savurarak camı in· 

dirdi. Ve bir dakika sonra merdivenlerde bir ayak 
pıtırdısı duydum. 
Kapı gürültüyle açılmıştı. Karşıma çıkan, ferah 

ferah seksen yaşında, uzun bir gecelik entarisi gi
yinmiş, omuzlarına iğreti bir dikişli hırka almış, 

aksi suratlı bir ihtiyardı. Siyah iplikle kulaklarına 
iliştirdiği gözlüğünü düzelteref. dikkatle beni süzdü. 

Suale meydan bırakmadan, kasabadaki Tatarın 

yazıp verdiği bir tezkereyi eline tutuşturdum. Ka
ğıdı açıp ta burnunun ucuna kadar yaklaştırarak, 

okuduktan sonra: 
- He, he! .. Biz onun ilan kavillendik idi.. Hoş 

geldin .. Buyur .. Buyur. 
Diyerek beni içeri aldı. Merdivenler geniş ve toz

luydu. Orta kata çıktığımız zaman, ermeni bana 
dönerek: 

- üç gün var ki, buraa sizden birisi daha gel
miştir .. Aman o ne kıyak adamdır .. Sanırsın ki, de
lidir .. Kendi kendine dırlanıp duruor .. Dedi. 

Gülmemek için, dudaklarımı ısırarak: 
- Daha burada mı? Dedim. 
- Buradadır ya! .. Bir yere de savuşmağa hiç ni· 

yetli görünmeor .. 
Gıcırtıyle açılan bir kapıdan, küçük bir odaya 

girince, arkası dönük namaz kılan pejmürde kılıklı 
bir adam gördüm. Üzerinde yerli köylülerin giyin
diği boz renkte bir esvap, başında, ne renk olduğu 
belirsiz, bir keçe külah vardı. 

Ermeni, kuru tahta üstünde duran ve odanın bi· 

ricik döşemesi olan geniş bir ot minderi göstererek, 
oraya oturmaklığımı işaret etti. Galiba yorgunluğu
mu çıkarmak için bu pufla döşekte geceliyecektim? 
O tarafa doğru ilerledim ve yavaşça, minderin ke
nanna iliştim. 

Ermeni kapıyı çekip gitmişti. Yüzünü layıkile 

göremediğim, yeni arkadaşım bir türlü namazını 

bitiremiyordu. Nihayet selam verdi ve döndü. La· 
kin, bir anda ikimiz de hayret içinde kalmıştık. 

Çünkü ben, onu tanıdığım gibi o da, beni tanımıştı. 
Bu adam, bizim eski aile dostu Şerifti. 

Şerif, yerinden fırladı. Kollarını açarak, üzerime 
atılırcasına gelip: 

- Ah, Hallık Beyciğim .. Sen nerelerden çıktm?. 
Buralara nasıl geldin? .. 

Diye ağlamağa başladı. Zavallı adam, bir kaç se
ne içinde, pek bozulmuş, zayıflamış ve yaşlanmıştı. 
Sakal da salıverdiği için yüzü, hiç tanınmıyacak bir 
hale gelmişti. 

- Ya sen, buralarda ne arıyorsun? Dedim. 
- Ah sorma! .. Neler çektim neler! .. Bu harp tc; 

esaret te yerin dibine girsin! .. 
- Kaçtın ha!.. ~ 

- Çok şükür .. Ama nasıl olduğunu bilsen!.. Sana 
bunu uzun uzun anlatayım da dinle! .• 

- Yok .. Şimdi dursun .. Başka zaman anlatırsın .. 
'...- Peki.. Ama sen ne kadar zayıflamış, sararmış

sm .. Saçların da ağarmağa başlamış.. Vah ~evgili 
HalUk Beyciğim .. Kimbilir sen de, neler çekmişsin
dır ... 

- Elbette! .. Esaret bu!.. Sen nereye gideceksm!. 
- Belli değil! .. Niyetim kovuluncıya kadar bura-

dcl kalmaktı ... 
.- Hiç öyle şey olur mu? .. Paran var mı?.: 
- Az bir şey .. Garnizondayken biraz biriktirmiş

tim .. lyi kalpli bir arkadaş ta üstüne ekledi .. 

TAN 
!etlerin aşka bağlı birer basit ~ 
celliden, denizdeki köpükler gibi 
hem var, hem yok sayılacak şey -
!erden ibaret olduğuna on kat, 
yirmi kat çoğalmış bir imanla i
nanıyordu. Çünkü Bafa, aşkın a
zametini kabul ediyordu. Ve her 
idrake kolay kolay sığmıyan o a
zamet, bu güzel ağızda maddele~
miş, nurani bir hakikat oluyordu. 

Fakat aşk, tende can, çiçekte 
ıtır gibi sezilip te, tarif olunamı
yan ilahi sırlardan, samadani mu
ammalardandı. Taalluk ettiği ru
hu kemale ulaştırmakla beraber, 
o ruhun mahfazası olan bedeni 
ekseriya alil eder, zelil eder. Id
rake cila, kalbe garip bir istiğna 
verdiği halde, ışığına layık gör
düğü kimseleri hemen hemen dıü
ma, derbederliğe sürükler, sefil 
eder. Böyle her kudretten üstün 
bir kudreti kavramak hüner, din 
olarak tarif etmek marifetti. Ba
fa, işte bu hüneri ve bu mariieti 
de gösteriyordu. Duygu ve ,ezgi 
bakımından çok olgunlaşmış oJı.. 

duğunu ispat ediyordu. 
Murat, bizzat aşk kadar güzel 

olan kızın, bu pek yüksek hassa
siyeti karşısında basit bir ruh, 
kalp bir kalıp gibi görünmek iste
medi, aşk dininin "hak,, olduğu
na çok iman ettiğini göstermek 
gayretine düştü, daha doğrusu 

cezbeye kapıldı, yerinden fırladı: 
- Güzel kız~ güzel kız, dedi, 

aşkın din olduğunu ilk sezenler 
biziz, hatta o din için dört değil, 

belki dört yüz İncil de yazmı~ız. 
Şu okuyacağım ayetler de, o In
cillerin birinden alınmıştır. 

Ve biraz durdu, Bafanın ~özle
rine bakarak heyecanını alabildi
ğine kuvvetlendirdikten sonra, ta
zarruat sahibi Sinan Paşadan şu 

mensur şiirleri okumaya başladı: 
"Dünya gariptirp. Kedi gibi do

şurduğunu kendi yer. Köpek gibi 
yaltaklandığını ısırır. Dünya ki
minle ahdetti de, yine bozmadı? 

Kiminle akdetti de, yine çözme -
di? .. Kimdir ki, bu alemin revacı. 
nı kesatsız, salahını fesatsız, yük
selişini inişsiz, inişini yokuşsuz, 

sulhünü cidalsiz, devletini zeval
siz, ferahını belasız, sevincini mih
netsiz ve iptilasız, bekasını fena
sız, gınasını inasız, nimetini gam
siz, lezzetini elemsiz, şerbetini ze
hirsiz, lutfunu kahırsız, azizini me
zelletsiz, bahtiyarım zilletsiz, vus
latını fıraksız, dostluğunu nifaksız 

görmüş ola?,, 
(Devamı var) 

(1) Fatih Sultan Mehmet tahta çıkar 
çıkmaz - korkunç bir ihtiyat tedbiri 
olarak - iki yaşındaki kardeş! Ahmet 
Çelebiyi boğdurttuğu ve anası olan 
İsfendiyar kızını beylerden birine verip 
Anadoluya sürdüğü gibi babasının en 
sevgili zevcesi ve Sırp Prensesi Marayı 
da bir irad tahsisi ile Sırbistana yolla
mıştı. (1451) 
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Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü Silifkede 

General Cemil Tahir gençler arasında 

Silifke, (TAN) )- Beden terbiyesi 1 şekküllerini teftiş etmiştir. General 
genel direktörü General Cemil Tahir gördüklerinden memnun olmuş ve 
buraya gelmiş ve sp•Jr ve gençlikte- çalışmaların temadisini istemiştir. . 

Harp Mükellefiyet i Kanunu 
Angaryayı Kaldırıyor 

Ankara, 29 (TAN Muhabirin- cektir. Yapılan her teklifin fiyatı ve 
den) - Büyük Millet Meclisi encü- her. hizmetin ücreti muhakkak öde• 
menlerinde tetkik edilmekte olan necektir. Orduca tevzi edilen bu mü
harp mükellefiyeti kanunu pek ya- kellefiyet her vatandaşın hal ve va
kında Meclis Heyeti,. Umuıniyes!nde ziyeti ve ordunun o zamanda ve o 
müzakere edilecektir. mevkideki ihtiyaciyle mütc:?nasip o-

Memlekette umumi veya kısmi se- lacaktır. Kanunun tatbiki için her 
ferberlik ilan edildiği vaıkit alelade yerde komisyonlar teşkil edilecek 
vasıtalarla elde edilerniyen bütün ve mükellefiyetin tatbiki bu komis
askeri ihtiyaç veyi:I hizmetleri bu yonlar vasıtasiyle yapılacaktır. Alı

kanunun hükümleri dairesinde yap- nan malların fiyatları, aşağı yukarı 
malarını hükumet vatandaşlardan umumi ahkamın ruh v~ zihniyeti 
istemektedir. Hükumet tarafından icindedir. Takdir edilen bedeli mu
vatandaşlara yükletilen tekliflerin vafık görmiyen mal sahibine, itiraz 
mahiyeti sekiz noktada tesbit edile- ve mahkemeye gitmek hakkı veril
bilir. miştir. Buna mukabil, iı.mme menfa-

1 - Orduya lazım olan yiyecek atinin istilzam ettirdiği bu kutsi ve
ve giyecek maddeleri ve sıhhi mad- cibeyi üada gevşeklik gösteren ve 
deler, ondan çekinenler veya suiistimal e-

2 - Ordu için barınacak yerler denler hakkında da pek tabii olarak 
tedariki, ağır cezalar tertip edilmiştir. 

3 - Ordunun istifade edeceği. bü- Kanun umumi şekiide mütalaa e-
tün nakliye vasıtaları. dilirse, artık Cümhuriyet zihniyetin-

4 - Bazı şartlar altında yaralda- de angaryanın tamamiyle kaldırıl
ra v e hastalara bakmak mükellefi- drğı ve ferdin hakkı nzami suret tp 
yeti, göz önünde tutulduğu görülür. 

5 - Askeri yaş içinde olup ta 
mevki ve vaziyetin icabı hizmetler

i den istifade zaruri olan şahısları ça· 
1ıştırmak, 

6 - Anbarlardaki orduya yarar 
ticari eşya, 

7 - Madenler, 
8 - Şirketlere ait demi!'yolları 

ile su vasıtai nakliye şirketlerı ve li
manlar idaresi (tekmil kadrosu) ile. 

Harp mükellefiyeti kanununun 
tatbik sahasına geçebilmesi zamanı
m Icra Vekilleri Heyeti tayin ede-

Tirebolu Köylerinde 
Kooperatifler 

Tirebolu, (TAN) - Bcda ve Espi
yede bir kaç yıldanberi açılmış olan 

ziraat kredi kooperatiflerinin 1i.iylü

lerimizi bir çok sıkıntılardan kurtar· 

makta olduğu memnuniyetle görül· 

müştür. Doğancı, Güce, Ortacamı ve 
Camiyanı köylerinde de böyle koope

ratüler açılması kararlaştırılmıştır. 

- Ala! .. Hangi garnizondaydın? .• zer .. Iyi ki, bir çatı altındayız, dedi. 
- "lrkutsk,, ta ... 
- Hep orada mı kaldın? .• 
- Hayır! Evvela "Krasnoyarsk,, taydım. Sonra 

ihtilal dolayısile öbür tarafa sevkettiler .. 
- Hiç tanıdıklardan kimseye tesadüf ettin mi?. 
- Hayır! .. ilk defa seni gordüm .. 
Göğsüm derin bir ahla doldu. Şu adamdan bir 

haber, bir müjde mi umuyordum acaba? .. Kısa bir 
sükuttan sonra, o devam etti: 

- Istanbuldan, ailenden bir haber alamıyorsun 

değil mi? .. Z-avallı Nüvid hanım. kimbilır ne kadar 
merak ve üzüntü içindedir .. 

Birdenbire, bu adamı terslemek ihtiyacını duv
dum. Fakat, safiyane sualinde hiç bir maksat bu
lunmadığını düşünerek, kendimi tuttum. O, hfila 
söyleniyordu: 

- Ah canım memleketim.. Ne kadar özledim 
bilsen .. Bülbülü altın kafese koymuşlar da, nani ne 
demiş? .. Hoş, bulunduğumuz yerleri, altın kafese 
benzetmek te gülünç ya! 

- Evet, fakat bu sözlerle s:endi.mizi büsbütün 
üzmeğe değmez Şerif! .. Elbette bir gün döneceğiz .. 
Şimdi halimizi ve yapacağımız şeyleri düşünelim .• 

- Elimden gelmiyor HalUk Bey .. Haydi beni bı
rak .. Ya senin halin!.. O gitzel yalıda türlü nazla, 
gözbebeği gibi büyüdün .. Ipek döşeklerde yatar, bir 
g~yindiğini, bir daha giyinmezdin.. O saltanat ney
di? Bu sefalet ne? .. 

Eller_ini yüzüne kapıyarak, tekrar ağlamağa baş
ladı. 

- Bana bak Şerif, dedim. Biz şimdilik ~siriz. Bu 
geçici bir hal.. Yine o günlere kavuşmak mütnkün! .• 
Elverir ki, vatana sağ salim dönelim .. 

Bu sözleri söylerken, hem onu, hem kendimi al
dattığımı biliyordum.. Benim için artık saadetin 
manası var mıydı? .. . Bu düşünceyle, bir kahkaha 
savurmak istedim. Fakat hançeremi yakan bir hıç
kırık, buna mani oldu. 

Bu sırada, bulunduğumuz odanın çatlak ve kirli 
camlarını iri yağmur taneleri dövmeğe başlamıştı. 
Şerif hemen, pencereye giderek bir an dışarıya bak
tı. Sonra, başını sallayıp: 

- Bu yağmur. bir kaç gün devam edeceğe ben-

- !sterse bir ay devam etsin, dedim. Bizi yolu-
muzdan alıkoyacak değil ya!.. 

- Aa! .. Sen gitmek fikrinde misin? .. 
- lki geceden fazla, bu ıssız köyde kalamam: 
- Peki, ben ne yapacağım? .. 
- Benimle beraber gelirsin.. Bundan sonra tek .. 

rar ayrılacak değiliz ya! •• 
- Nereye gideceğiz? .• 
- O kadar çok sual sorarsan, bozuşuruz. Nereye 

götürürsem, gelirsin .. 
Şerif sustu. Iki kişi seyahat etmek tehlikeliydi 

ama, bu zavallı adamı, bırakıp gidemezdim. Bu sı
rada, odaya giren ev sahibi ermeniye, midemi gös
tererek: 

- Bize biraz yiyecek tedarik et bakalım, baba
lık!.. Dedim. Ve açtığı avucuna bir kaç ruble koy
dum. Herif derhal çıkıp gitti. Akşam yaklaşıyor

du. Şerife dönerek: 
- Sen gece nerede yatıyorsun? Diye sordum 
Ot minderi göstererek: 
- Orada! Dedi. Ve derhal ilave etti: 
- Ama. bu gece yerde yatanın.. Seççademe sa-

rındım mı .. Gel keyfim gel ... 
Seççade dediği, yere serdiği ve biraz evvel üstün

de namaz kıldığı eski ve yırtık bir paltoydu. Gül
mekten kendimi alamıyarak: 

- Tam bir genç döşeği.. Zavallı Şerif, dedim 

- Elbette gencim, dedi. Elliye merdiven daya-
makla, gençlikten bir şey kaybedilmez kit .. 

Sonra kapıyı işaret edip, yakasını silkti: 
- Aman şu pis herif! .. Oyle zıttıma gidiyor ki! .• 

Aksi, lanet bir şey .. 
- Ama, o da, senden şikayet ediyor .. 
- Halt etmiş!.. Yaptıklarını bir bir anlatırım, 

ne derece haklı olduğumu anlarsın ... 
- Şimdi vaz geç te, sonra anlatırsın .. 
Çok sürmeden ermeni döndü. Biraz ekmek ve 

peynir, biraz da çiroz almıştı. 
Şerifin öfkeli bakışlarına ehemmiyet vermiyerek 

onu da, soframa aldım ve karnımızı doyurduk. 
O gece, boş sigara paketimin üstüne yapıştırdı

ğım mumun ianesiyle, güzel yataklarımıza kıvnhp, 
uyumuştuk. (Devamı var) 
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Ferit, Pantikyanı Kabul Etmişti 
Onunla İçli Dışh Konuşuyor, 

Kuvveti Teşkili İçin Akil 
Gizli Bir Emniyet 
Danışıyordu 

Vahdettin, Mister Hatson ile 
Yaptığı gizli konuşmalarla, hatta 
suretini aynen aldığımız bu beya
nat ile, İngilizlere de el açmış a
deta merhamet ve şefaat dilen
mişti. T~ferrüatı ve tafsilatı meç
hul kalan bu mülakattan sonra 
mister Hatsonu da kendisine içli 
dışlı bir dost edinmişti ki, bu zat 
sonraları, bir çok alçaklık ve hain
liklerde V ahdqttinin kılavuzluğu
nu yapan şöhretli kapiten Benetin 
saraya sokulduğu ve sarayın kirli 
işlerine kirli parmaklarını soktu
ğu güne kadar, saray ile İngiliz
lere aracılık etmişti. Az bir za 
manda Vahdet tini, bir daha ayrıl
llıaınak üzere, gerçekten bir uşak 
Sıfat ve sadakati ile İngilizlere 
bağlayıvermek gibi büyük bir mu
'Vaffakiyet te göstermişti. 

Yine bu mülakatın tabii neti
celerinden olarak müsyü (Pantik
Yan) da Yıldız saraymm, Mediha 
sultan yalısmm hatırlı bir ada
mı, hele damat Feridin değerli bir 
danışmanı olmuştu. 

Mülakat gecesi, her halde şu 
bildiğimiz gizli teşkilat blöfü üze
rinde de görüşmeler olmuştu ki, 
bu, Vahdettin ile damat Feridin 
yüreklerinde derin bir iz, acı bir 
şüphe bırakmıştı. Bu iki haini hay. 
lice düşündürmüş, bazı tedbirle
re baş vurmak mecburiyetinde bı
rakmıştı. Mülakat gecesinden bir 
hafta sonra, Damat Ferit Pantik
Yanı yalısına davet etmiş, bilhas
sa öğle yemeğinden evvel gelme
sini ayrıca rica etm~ suretile bir 
nezaket ve samimiyet göstermek 

da sarfınazar, Allah göstermesin 
böyle bir zaruret ve ihtiyaç kar -
şısında, sarayın ve padişah haz· 
retlerinin kuvvetli bir İngiliz de
niz müfrezesiyle muhafaza altma 
aldırılması imkanı her zaman i
çin mevcuttur. Hatta bunun için, 
Mister Hatsan, bazı şeyler düşün
müş, icap edenlerle de görüşmüş -
tür. Bu cihetten katiyen emin ola
bilirsiniz. 

Hain Ferit, bir tilki sırıtışı gibi 
dişlerini göstererek gülmüştü ve: 

- Evet, demişti. Saray muha
fazasında bulundurulan kuvvetten 
daha ziyade İngiliz dostlarımızın 
muavenet ve himayelerinden emin 
bulunmaktayız. Ancak padişahı
mız, nedense bilmem, gizli bir 
kuvvet teşkilini şiddetle arzu Lu· 
yurmakta ve hatta bu hususta, a
cele ve ısrar etmektedirler. Daha 
açık söyliyeyim, hani şu bildiği

miz gizli teşkilat hakkında Mister 
Hatsonun, mülakat gecesi verdiği 
mühim malUmat, padişahımızm 

askerlerimize olan emniyetini de 
kırdı, kaldırdı. 

B undan başka, bazı askeri ri
calimizin, saraya karşı şüp

heli bir cephe aldıkları şüphesi de 
var ortada. Bu sebeplerle, bu gizli 
kuvveti bir an evvel meydana ge
tirmek mecburiyet ve zarureti kar
şısında bulunuyoruz. Mesel§, be -
heri ellişer kişilik dört müiereze 
teşkilini münasip gördük. Bu işle 
meşgul olan Zeki ve Tütüncüba§ı 
Şükrü beyler, bu kuvvetlere baş 
olmak üzere Gönenli Bekir Sıtkı, 
Şah İsmail, Kobzek Ahmet, Di.iz. 
cen--oarı:"nıttnnıu..- uux .. Kı~ ouıau-

yarın bana gönderilmesini emre • 
de bilirsiniz. 

Yine yenilmiş, içilmişti. Değerli 
bir hediye ile gönlü hoş edilen 
Pantikyan da kapıya kadar ağı~. 
lanmış, uğurlanmıştı. 

A lçak Vahdettinin foyası mey
dana çıkmıştı işte. Sarayda 

gizlice çeteler kurmak, şahsı ve 
saltanatını, aylıkla tuttuğu hay -
dutlara korutmak istiyordu. Bekir 
Sıtkı, Şah İsmail, Sait, Ahmet gi
bi azılı salta başları, bol yolluk 
ve harçlıklarla, soysuz ar.ıtmağa 

çıkartmıştı. 

Bu kadar mı ya?.. Yaldızlı fe

sat ocağına yeni yeni külhancılar 

da katılmıştı. Ocağın idaresinde, 

işinde değişiklikler yapılmıştı. Sa

daket ve hizmetlerinin mükafatı 

olarak sonraları poüs baş ve mer

kez memurluklarına kayrılan Ke. 

mal, Cemil, Sait ve Nedim gibi 

birbirine uygun yadigarlar, kara 

yüzlü hacılar hocalarla ocak hır 
kat daha kuvvetlendirilmişti. Ha

yınlık sahası genişletilmiş, kara 

yürekli karakulaklar Ayasofya, 

Fatih, Eyüpsultan, Üsküdar ve 
Beşiktaş gibi hacısı hocası, şeyhi 
softası bol olan semtlerde yuvar
landırılmıştı. Saraya her akşam, 
yığınlarla jurnallar geliyor, esvap
çı başı İbrahim, berberbaşt Malı • 
mudun kirli elleriyle bulamk ruh
lu Vadettine sunuluyordu. 

ı Devamı var) 

H a 

o 

Maluque'ün Karısı 

Ocağı yakmakta Maluque'in 
bir eşi daha yoktu. Ta dibe 

kabuklu meşe kütüğünü dayardı. , 
Onun üzerine balta ile çentilmiş 

çam kütükleri. Daha üzerine kuru 
dallar kuru yapraklar, bunların 

topunu da yanmış ve yanmamış kö 
mürlerle örterdi. İşte ondan sonra 
"kış bütün buzuyla gelsin isterse, 
isterse gökteki ay ve yıldızları 

dondurup şakır şakır yer yüzüne 
döksün, artık vız gelir bana!" 
diye meydan okurdu. Bir kaç dos· 
tuyla beraber bacaklarını ateşe 

uzata uzata o güzelim misket şa -
rabından çeker, meze olarak da 
badem yerdi. 

Fakat karısı Poulou çok masraf 
oluyor diye homurdanır hırlardı. 

Saat dokuz olunca mutfaktan man
galla gelir, ocakta.ki ateşleri man
gala alırdı. 

Bunu misafirlere ''artık kal -
kın, ve gidin" manasına gelsin di· 
ye yaparda. Ne var ki Maluque 
oradaki toplu eşe dosta, göz ucu 
ile "kalınız!" demek olan işaretler 
kırpardı. Onlar da hiç tınmazlar 

Hoş beşlerine devam ederlerdi. 
Poulou kapıdan çıkınca Malugue 
ocağa bir kaç kütük daha atardı. 
Ocaktaki alev harladıkça, ve şişe. 
!erdeki misket şarapları alçaldık -
ça, Poulou'nun yüreğinin yağlan 
cız diye erirdi. 

l\.fisafirlerin biri "şu ateş tu -
tuşturmasını "amma da iyi beceri
yorsun Malugue" deyince karısı 

atılır. "Şarabı çekmesini ondan iyi 
beceriyorsun ya" diye hırlar. ~ğ -
zında kalmış az buçuk dişlerirıi öf
keyle gıcırdatırdı. 

Yazan: Le on Laf age 

Misafirlerin biri "dinle Malu -
gue, önümüzdeki sefer evlendiğin 
zaman bu kadar eli maşalısını, ha
şarısını seçme!" derdi. İşte o za -
man Pouloun un hafakanları kalkar 
dı. Gelip yumruğunu kocasının 
yüzüne sallar. "Ne dediklerini du
yuyor musun?" derdi. Malugue hiç 
istifini bozmadan, yava~ yavaş pi
posunu çekmekte devam ederdi. 
Çünkü malllma kiraz ağacı pipo -
lardan duman aheste aheste çe -
kilmeliydi ki tadı çrksın. Ko·::asının 
bu vurdum duymazlığı Poulouyu 
büsbütün küplere bindirirdi. İki 

yumruğunu kalçalarına dayar. Göz 
lerini fıldır fıldır döndürerek Ma
luque'e "bunların dediklerini hele 
bir yapayuı:ı. da görürsün, mezar -
dan çıktım mıydı , gelir, seni ayak
larından tutup dışarı sürüklerim. 
Bana Poulou derler. Sen de beni 
enikunu tanırsın" diye haykırırdı. 
Sinek ufak bir şeydir fa.kat mide 
bulandırır. Bu lafları duyunca 
Maluque'in keyfi kaçardı. 

Eğer karısının ölesi gelir de, 
ölüverirse, Paulounun ölüsü onu 
dirisinden fazla üzeceğini hayal 
meyal sezerdi. 

Poulou 

dına gidip haber verdi. Karşılıklı 
sevindiler. O gece hava fırtınalıy
dı. Maluque yatak odasına gire -
rek, döşeğine kıvnldx. Hemen uy· 
kuya daldı. Biraz sonra uyandı. 

Ev sarsılıyordu. Pencere kapakla
rını tırnaklar tırmalıyordu. Oda -
nm içi zindan gibiydi. 

Maluque tepeden tırnağa ku -
lak kesildi, Saçları başında at -
kestanesi dikenleri gibi diken di -
ken oldu. Aşağıda kapının açıl -
makta olduğunu duydu. Merdiven· 
den biri çıkıyordu. Adımlan du -
yuyordu. Soğuk soğuk terler dö
küyordu. Yatağına dimdik dikil -
di. Gırtlağını patlatırcasına "Pou
lou aman girme!" diye bağırdı. 

İşte şimdi kapısı dürtülüyordu. 

Kapı açılıyordu. Malague yatağı

nın yanındaki koca bir meşe kü -

tüğünü kavrayınca olanca kuvve -

tiyle kapıdan tarafa fırlattı. Fa -
kat koluna öyle bir hız vermişti ki 
öne doğru sendeliyerek merdiven. 
den aşağıya yuvarlandı. 

* Ertesi sabah Cruzille Malu -
que görmeğe gelince. a-

O gün yalıda yine mükellef ha
zırlıklar yapılmış, bir kaç fesat 
Yardakçısı da çağırılıruştı. Ferit, 
her zaman ve herkese yaptığı gi
bi, o gün Pan~kyana da hoş dav
ranmış, gerçekten çok saygılamış 
ve ağırlamıştı. Biraz geçmiş za
ınanlardan biraz da günün mese
lelerinden bahsettikten sonra: 

lar. Bunlardan Kobzek Ahmetle 
Bekir Sıtkı, yanlarına alacakları 

adamları bulmak üzere Bandır -
maya, Düzceli Sait te, İzmit ve 
Adapazar taraflarına gidecek, Şah 
İsmail de İstanbulda bulunan hem
şerilerinden adam seçecektir. Bun
ların gizli cereyan edeceği tabH 
olan temas ve teşebbüslerinden 
servisinizin şüphelenmemesi için, 
size keyfiyeti şimdiden bildirmeyi 
lüzumlu bulduk. Bu adamları ta
nımanız için yarın sabah size ge. 
lip görünmelerini emredeceğim. 

Bunun için lutfen bir yer tayin e
der misiniz? .. Sefarethaneye girip 
çıkmalarını ben pek muvafık bul
muyorum da. 

SAR'ALIYA 
Ve yanılmıyordu da. Karı di

ye bulduğu o sunturlu bel8. günün 
birinde cavlEığı çekti. Cenaze me
rasimi pek cafcafalı olmadı. Kapı 
komşusu muango2'un yaptığı ka· 
ra haçın üztırine. beyaz yaztlarla. 
"Burada Poulou ebedi sulhe kavuş 
tu" diye yaı:ldı. 

damı merdivenin altında kafası 
patlamış olarak serili buldu. He -
rif ölmüştü. Maluque'in yanında 
koca bir meşe kütüğü bir de kırık 
bir koyun boynuzu buldular. - Mister Hatsan sizi bana pek 

değerli ve çok kıymetli bir dost 
olarak tanıttı. Demişti. Bildiğiniz 
tehlike için, gerçi Mister Hatso
nun vermiş olduğu kat'i kuvvetli 
teminat bizi her türlü korunma 
tedbirleri almaktan müstağni bı

rakmaktadır. Ancak, padişah haz
retleri ihtiyati bir tEkibir olmak 
üzere elde küçük ve gizli bir kuv
vet bulundurmasını arzu buyur
maktadırlar. Mister cenapları da 
bu kuvvetin teşkilini muvafık gör
müş, bu işte sizin kıymetli fikir ve 
yardımlarınızdan istifade edebile
ceğimizi söylemişlerdi. Bugün bu 
iş hakkında sizinle görüşmek, dü
şüncelerinizi öğrenmek isterim. 

P antikyan bu sözler karşı~"?· 
da, hiç te şaşmamış ve bıla· 

kis yapılması istenilen işin mahi -

yet ve manasını birden kavramış

tı. Fakat anlamamazlığa vurmuş· 

tu ve: 

- Hakkımda gösterdiğiniz em

niyet ve itimada, teveccüh ve il· 
tifata çok teşekkür ederim. Yal· 

nız affınızı rica ederek, anlıyama

dığıın bir noktayı sormak, öğren -
tnek isterim. Hükfunetin elinde 

bulunan jandarma, polis kuvvet· 

!erinden ayrı bir teşkilat mı ya

pılmak isteniliyor, burasını pek i

yi anlıyamadım ekselans. 

Hain Ferit Pantikyanm ~öster

diği safiyete adeta inanmış ve bel
ki de,• biraz şaşmıştı. Ciddilikle: 

- Evet mösyö Pantikyan. Bil· 
hassa sarayı muhafaza ettirmek i
çin ayrı bir kuvvet teşklli tasav
vurunda bulunuyoruz. 

- Bilmem, buna neden ihtiyaç 
görüyorsunuz ekselans!.. Bildiği

me göre, sarayın muhafazası için 
de maiyeti şahanede aynca bir 
kuvvet bulunma.ktayrnıs. Bundan 

Görüşme, bir hayli uzamış, Pan· 
tik.yan da yapılması isteni

len işi bütün teferrüat ve tafsi!1i

tiyle anlamış, öğrenmişti. Ancak, 

bu hususta Damat Feridin dilegi 

veçhile her hangi bir mütalea be

yan etmekten çekinmişti. Öni'1ne 

bakmış ve: 

- Mademki, demişti. Padişah 

hazretleri böyle arzu etmişler, 

tabii yapılır. Yalnız bu adamların 

gelip beni görmelerine hiç lüzum 
yoktur. Birer fotoğrafilerini gön

dermek kafidir. 

- Fotoğrafilerini zaten gön<le -
receğiz ya. Ayrıca bu adamlara, 
sizin gizli servisinize mensup

muşlar gibi, birer vesika verHmt.'
sini de rica edeceğiz. 

Bu teklif Pantikyam biraz dü
şündürmüştü ve: 

_ Bunun için, demişti. Mister 

Hatsonla görüşüp mutabık kaldı -

nız mıydı paşam? .. 
Hain Ferit, Pantikyanda basıl 

olduğunu anladığı şüphe ve tered· 
düdü gidermek için hemen cevap 

vermişti: 
_ Tabii, tabii. Bu dört kişiden 

başka, bilahare bu teşkilata alınn
cak adamlara da birer vesika ve
rilmesini Mister Hatsan kabul et-

mişlerdi. 
_ o halde hiç mesele yok. ls-

t iJen vesikalar, şüphesiz ki, ve
r':eci ktir. Fotoi?rafilerin bugün, 

Sar'alı kimse nöbete tutulduğu 
vakit, haberi olmaz ama, nöbetler 
tekrar tekrar gelince, tabii, kenıli 
halini bilir. O ·.ı:anıan hem kendi, 
sağlığını - her iki manasiyle -
hem de başkalarının sağlığını ko
rumak borcu olur. 

Bir kere meslek meselesi. Sar'a· 
lı olan, her hangi bir mesleği tu
tamaz. Vaktiyle bir tanesini gör
müştüm, şimendiferde makinbtti. 
Hem kendisi için, hem bütün bir 
tren halkı için zararı anlayınca, 

kendi kendine çekildi. Bunun gibi, 
otomobilci, gemici de olamaz .. 
Sar'alı mümkün olduğu kadar ha
fif, yormıyacak bir meslek tutma
lıdır. Korku, nöbetleri çıkarmağa 
sebep olduğundan, mesleğinde me
suliyet korkusu bile bulunmamalı
dır .... Zihin yorgunluğu da, nöbet· 
lerin sık sık gelnwsine sebep olur, 
onun için, fikir mesleklerinde de 
pek ileriye gidemez. Beden yor
gunluğuna gelemediği için sporcu 
olamaz. 

En iyisi çiftçilik. Kendisi ekip 
biçnıese hile ektrir, biçtirir. Tarla
da, bahçede nöbet gelse de, tehli
keli olmaz. Zaten çiftçilik açık, 

temiz hava, hastalığının geçmesi
ne yardım eder, 

Evlenmek meselesi sar'alı için 
pek acıklıdır, fakat evlenmesi, ~o
cuk yetiştirmesi nesline karşı bü
yuk bir kabahat olur. Şu kadar ki, 
sar'a tedavi edilmez ve geçmez bir 
hastalık değildir. Tedavi üzerine 
uzunca yıllardanberi nöbet yahnt 
ona bedel sayılan başka aiametlcr 
hiç gelmediği halde, sar'alı evlen· 
mek bahsini hekimiyle nıüzakere 
edebilir. 

Sar'a nöbetleri vakı&. durup du
rurken gibi gelir. Fakat o nöbet
leri meydana çıkaran büyük, Jüi
çiik sebepler vardır. Tabii haya
tın bile bazı halleri o nöbeti getir
rneğe sebep olurlar. Mesela kadın
ların o günleri, gençlerin diş çı
karmaları ve herkesin mütees.>ir 
olınas1, öfkelenmesi. Zaten sar'alı 
adam pek sinirli olduğundan her 

şeyden çabuk mütessir olur ve bil
hassa her şeye pek çabuk öfkele • 
nir. Böyle hallerde sar'alının ken· 
di halini ve başına gelebilecek teh
likeyi düşünerek, düştüğü takdir
de kendisine zarar gelelıilccek yer
lere gitmemesi, ihtiyatlı bir şey 
olur. hiç olmazsa, yalnız gitme
mek ...• 

Bu nöbet, bir çoklarına mide 
bo:tukluğu üzerine gelir. Kimisin
de inats:ı bir inkıbaz varken mey· 
dana çıkar. Bunlar bir hastalık sa
yılamadığından, insan midesi bo
zulunca, yahut pekliğe tutulunca, 
yatağında yatıp kalmazsa da, sar'a
lı bunların da nöbet getirebilece
ğini düşünerek ihtiyatlı bulunma
lıdır. Ateşli hastalıkların da, o 
nöbeti mel·dana çıkardıkları çok
tur, onun is:in hafif bir grip has
talığında bile, ihtiyatı hatıra ge
tirmek laumdır. 
Yiyeceğe ve içeceğe gelince, al

kol herkesten zi;yade sar'alıya do
kunur. Hem de sadece alkolün ve· 
receği sarho~luk değil, alkolün en 
az miktarı bile, bir parça şarap i
çince, nöbete tutulan sar'alılar gi>
rülınüştür. 

Kahvenin ve çayın çok mikta
rı, baharlı ve biberli yemeklerin 
hepsi, tütünün fazlası nöbet geti
rir. 

Yemeklerini tuzsuz yahut pek az 
tuzlu yemekten istifade cde.rek 
nöbetlerin arasını uzatanlar var
dır. Kimisine süt, yumurta, çiko· 
lata yahut fasulye dokunur, nö -
betin gelmesine sebep olur. Bun
lardan hangisinin dokunacağı Ön· 
ceden bilinemediği için dikkat ve 
tecrübe etmelidir. 

Bazısı da, pek az et ve şeker, 
çok yağ yemekten fayda bulur, nö
betleri scyrek1eşir. Bir de pek az 
su içmek usulii vardır: İçilecek 
su, çorbadaki su ve yemişlerdcki 
su, hepsi birdir. Günde dört yüz 
santimetre mikabı olmak üzere. 

Bu usuller ayrı ayA bir çokla
nna fayda vermişlerdir. Sar'a1ı o
lan bunları kendi kedine de tatbik 
ve tecrübe edebilir. 

Zavallı Maluque karısını kay -
bettiği için olacak, tasal: tasalı ba
şını salladı. "Dünyada epeyce gü -
rültülü bir kadındı. Allah vere de 
ebediyen sulh içinde yatsa'' dedi. 
Evine gitti. Artık serbestti, hürdü. 
Karısı ölmüştü. Haçı da başucuna 
dikilmişti. 

''Üzerine de ebediyen sulh 1 • 
çinde yatacağı" yazıyla bile yazı -
lıydı. 

• M aluque'in işi yolundaydı. Dört 
başı mamurdu. Küçük bir 

bagv cığı vardı. Oradan altı fıcr c:a -• :s 
rap alırdı. Ufak evceğizinin kıyı -
sında, kışın ona istediği odunu ve
ren, bir koruluğu vardı. Bir de ge
nişçe trifil tarlası vardı. Eh bir de 
bahçe. Mevsimi gelince, güneşte 
san sarı göbeklerini pişiren ballı 
ve ağdalı kavunlar tam iki dönüm 
yeri örterlerdi. 

Bir gün Maluque, sokak sokak 
gezerek makara, dikiş iğnesi ve o 
kabil şu bu satan Crouzille kadına 
rastladı. Kadın herüe "pek yalnız 
kaldın a adamcağızım! arasıra sa
na uğrayım da, öteberini yamaya~ 
yun bari. Doğrusu sana acımıyor 
değilim" dedi. Maluque ona cevap 
verdi. Ayak üstü bir iki hoş beş 
ettiler. Kadın arkasını dönerek 
yoluna devam etti. Maluque sırtını 
bir ceviz ağacına dayattı. Sokaktn 
uzaklaşan şu kadının boğaz ve en
sesi ne aktı. Kadın başını döndür
dü. Maluque ceviz ağacını muaye
ne ediyormuş gibi başını havaya 
kaldırdı. Kadın önüne bakarak vü
rüdü. Ne ırazindi bu. Bir ceviz ~ • 
ğacı bir de uzaklaşan ağaç. Güneş 
de batıda Allah ısmarladık diyor· 
du. 

Olacak oldu. Maluque Crouzil -
le ile evlenmeğe karar verdi. Ka • 

1 Bilmecemizde 
Kazananlar 

1 Nisan 939 tal"lhll Çocuk sayfamızdaki 
(Bilmece - Bulmaca) yı dojjru halleden
ıe,.den hediye kazananların lleteel: 

Dolma kurıun kaleml kazananlar: 
İstanbul Aksaray Haseki caddesinde 30 

numarada Hayriye, Pertevniyal Lisesinde 
319 Talha, Üsküdar Paşakapısı 20 numa· 
rada ilkokul talebesinden Şefik Güngür. 

Albilm Kazananlar: 

Adana birinci erkek orta okulu 307 c;'!
cit Aknam, Sivas orta okul 251 Necdı?t, 
Bursa Uzel biçki dikiş yurdu direktörü
nün oğlu Ayhan Sanbay. 

Sulu boya Kazananlar: 

Koyulhisar merkez okulu 88 Saadet Pu
lat, Zile orta okulunda 130 Nevzat Tür
ker, Ürgüp İnkılAp okulu 66 Nihal Gü
leç. 

Kalem boyası Kazananlar: 

Orhan Gazi telgraf şefi Hikmet oğlu 
Sıtkı Yücel, Adapazarı Sabiha Hanım ilk 
okulunda 417 Mu7.affer Sarııcoğlu, Te
kirdağı Namık Kemal ilk okulunda 416 
Nazan Akıncı. 

Kart Kazananlar: 

Arapkir vakıflar memuru oğlu Mehmet 
Edip Tokat kor. S. 4. te N. Kaynakoğlu 

Şeref Kaynak, Erzurum Aşağı Mumcu 
Millet bahçesi karşısında 5 numarada A
sım Cangören kızı Suna Canı;ıören, Ç:ı
nakkale Cevap Paşa caddesi 182 numara· 
da Ca\•lde. 

Beyazıt Kütüphanesi 
Evkaf idaresinin tahliyesini talep 

ettiği Beyazıttaki umumi kütüphane 
i~ Maarif Vekaletıne intikal etmiş
tir. Diğer taraftan üniversie rektör
lüğü de ayrıca evkaf umum müdür
lüğüne müracaat ederek umumi kü· 
tüphane civarında bulunan ve bugü
ne kadar kitap hıfzı için kull..ınılan 
bütün kısımların, tevsii zarureti his
sedilmekte olan umumi kütüph:ıneye 
terkedilmesini istemiştir. Bu yapıl
madığı takdirde binayı kendisin.in 
kiralayabileceğini de ilave etmiştir. 
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Dünkü Milli 
Kürrıe Maçı 

(Başı 6 ıncıc!a) 
Bu fırsat üstünden bir kaç daki

ka geçmişti ki bir ikinci fırsat daha 
kaçırdılar. 

Ankara mukabil hücumlarını iyi 
açmağa başladı. Demirsporun derin 
bir pasla açtığı hücumu Galatasaray 
faullü kesti. Ankaranın çektiği fri -
kiki Galatasaray kalecisi müşkülat -
la kurtardı. 

Birinci devre iki tarafın başla -
dıkları sürat1e devam eden oyunlarile 
sıfıra karşı bir golle Galatasaray le -
hine bitti. 

ikinci devre 

Galatasaray başlar başlamaz iki 
muhakkak golü beceriksizlikle kaçır
dı. 

Beşinci dakikadan sonra Ankara 
ağır basmağa başladı. Paslaşmala -
rında daha şuurlu davranıyorlardı. 

Verdikleri her topun yerini bulma -
siyle kazandıkları hakimiyeti on al
tıncı dakikada golle neticelendirdi -
ler. 

Demir•porun golü 

On altıncı dakikada, Ankara sol 
açığı ortaladı. Sağ içi topu iyi kulla
narak Galatasray müdafiini atlattı. 

Kaleye biraz daha yaklaşarak isabet
li bir vuruşla beraberlik golünü yap
tı. Bu beraberlik golünden otuz do -
kuzuncu dakikaya kadar iki taraf 
müsavi oynadılar. 

Fakat gol fırsatlarını kaçırmak i
tibariyle Galatasaraylılar taraftar -
larnın dahi canlarını sıkacak aksak
lıklara düçar oldular. 

Galatasarayın ikinci golü 

En olacak sanılan goller olmadı 
da beklenmeyen bir zamanda, oyu -
nun bitmesine beş dakika kala sol a
çık Sarafin bir gol çıkardı. 

Sağ içten sola doğru ortalanan 
topu Ankara kalecisi elinden kaçır -
dı. Sol açık kale ağzında yetişip içeri 
vurabildi. 

Bu golden sonra Ankaralıların 

beraberliği temin için gösterdikleri 
gayret Galatasaray muavin ve mü -
dafaa hatlarında kesildi. 

Maç bu suretle Galatasarayın 2-1 
galibiyetiyle nihayet buldu. 

Eşref Şefik 

Tan Şildi 
Maçı 

(Ba.sı 6 tncıda) 

Fakat flayrıye Lisesi müdafileri iyi 
bir oyun oynıyarak gol fırsatı ver
mediler. Bundan sonra oyun müte
vazin bir şekle girdi. Hayriyenin 
yaptığı birkaç hücum Haydarpa~a 

kalecisinin yerinde çıkışları ile neti
cesiz kaldı. 

18 inci dakikada sağ açık Fikret, 
önündeki üç kişiyi atlattıktan sonra 
ilk Haydarpaşa golünü sıkı bir şilt
le sol köşeden attı. Bunu İsmailin 
yaptığı ikinci gol takip etti. Ve dev
re de 2 - O Haydarpaşa lehine k:ı
pandı. 

İkinci devreye Hayriye canlı baş· 
ladı. Hücumlar birbirini takip edi
yordu. Hücum hattı kısa paslarla ve 
güzel bir anlaşma ile Haydarpaşa ka
lesine mütemadi bir tehlike geçirt
tiler. Fakat klaeci güzel bir oyunla 
gol kaydına mani oluyordu. Bütün 
gayretlerine rağmen neticeyi değiş
tiremediler. Ve maç ta 2 - O neticAle
nerek Hayriye tasfiyeye uğradı. 

Bugünkü Maçlar 
Bugün Kadıköy stadında Fener

bahçe - Demirsporla karşılaşacaktır. 

Dünkü maç bugünkü oyunun çok 
sıkı bir karşılaşma olacağını göster
miştir. 

Şeref stadında da sabahleyin Siş
li - Beşiktaş hususi bir karsılaşma 

yapacaklardır. 

Karaisahda Çocuklara 
Yardım 

Karaic;alı, (TAN! - Okul himaye 

heyeti, merkez okulunda yirmı kim 

sesiz çocuğu giydirmışt!r. 

Heyet, önümüzdeki ders yılında fa 

aliyetini genişletecek, fakir ve Zc.'ki 
on çocuğun merkez pansiyonunda 
iaşesini ve giyimlerinı temin ederek 
bunlara ilk tahsillerini ikm:ıl etmek 
:imkanını verecektir. 

Polonyaya ihtar Slovak yanın 

Macaristana ilhakı 
Hitlerin 

Nutkundan (Ba§ı 1 incide) 

kının Her Hitlerin teşebbüsü ile de
ğil, fakat mareşal Pilsudskinin teşeb 
büsü ile yapıhnış olduğudur. Lehis -
tan, Koridorda Almanyaya karşı son 
derece müsaadekar davranabilirse 
de Almanyaya kendi topraklarında 

haricez memleket imtiyazları vere-
mez. 

Gazetelerin Tefsirleri 

Her Hitlerio Danzig meselesinden 
ısrarla bahsetmesi, Lehistan matbu
atı tarafından hayretle karşılanmak
tadır. Kurjer Porrany gazetesi di -
yor ki: 

"Son beş sene zarfında Almanya 
hükumeti bu meseleye ikinci de -
recede ehemmiyeti haiz ve iki 
memleket arasındaki münasebet
leri ihlal etmiyecek mahiyette ına 
halli bir mesele nazariyle bak -
maktaydı Polonya, serbest şehrin 

Polonyanın gümrük arazisi içinde 
ipkasını, haricin kontrolüne tabi 
olamdan Polonyahların haklarına 
riayet edilmesini ve Polonyanın 

hak ve menfaatlerinin tanınması
nı istemektedir." 
Diğer taraftan Danzigdcm gelen 

malumata göre, Danzig ahalisi Hit
lerin nutkundan, Danzige taalluk e
den kısmları uzun alkışlarla karşı -
lam ıştır. 

Danzig Nasyonal Sosyalist muhit
lerindeki kanaat, Danzigin Alınan -
yaya avdetinin nihayet bir zaman 
meselesi olduğudur. Forster, emri al
tında bulunan 8000 kişiden mürek -
kep S. A. ve S. S. kıtaatına hıtaben 
neşrettiği bir tebliğde vaziyetin in -
kişafma sakin bir şekilde intizar e
dilmesini söylemiştir. 

Roosevelt'in Cevabı 

Amerika Cümhurreisi Mister Roo
seveltin radyoda yaptığı konuşmalar 
sırasında Her Hitlere cevap verme
si beklenmektedir. Amerika Cüm
hurreisi saray katibi şu tebliği ne~
retmiştir: 

"Bitler nutkımu söylerken Ro
osevelt, uyuyordu. Munıaileyh 

saat 8.20 de - mahalli saat - Hit
ler nutkunu bitirirken uyanmıştrr. 
Reisicümhur, nutku tefsir etnıiyl'
cektir." 
Amerika Hariciye Nezareti Hitle

rin nutkunun bir nüshasının Berlin
deki Amerika sefaretine verilip ve
rilmediği ve bu nüsha verilmiş ise 
buna nutkun Rooseveltin mesajına 

diplomatik bir cevap teşkil ettiğine 
dair bir tebliğ leffedilmiş olınadığı 

hakkında Berlinden bir haber bekle
mektedir. 

Hariciye Nezareti Hitlerin nutku
nu Rooseveltin mesajına bir cevap 
telakki etmediğini, fakat Hitler, dip
lomatik bir nota veya bir telgraf ile 
mesajın alındığım bildirir ve dün 
Rayştag'da söylediği nutkun bu me
saja bir cevap teşkil ettiğini tasrih e
derse, nutuk o zaman bir cevap ma
hiyetinde telakki edilecektir. 

Nutuk Fena Karşılandı 

Amerika siyasi mahafilinde Hitle
rin nutku çok fena karşılanmıştır. 

Bu nutuk bütün manasile bir mey
dan okuma mahiyetinde telakki e
dilmektedir. 

Mebusan meclisi reisi Bankhe:ıd 

demiştir ki: 
"Nutukta sulhii korumak husu

sunda az çok bir arzu göriHüyorsa 
da kapalı tehditlerle doludur ve 
Hitlerin yeni taarruzlar hazırlarh
ğını ihsas ediyor. Önümüzdeki ay
larda Avrupada sulhün istikrar 
bulacağını gösteren hiçbir un:mr 
mevcut değildir. 
Mebusan hariciye encümeni rei5i 

vekili Blom da fÖyle söylemiştir: 
"Bitlerin takip ettiği usuller 

hakkında diinya hayale kapıla

maz. Bir taraftan herkesle iyi l{e
çinmek istediğini söylüyor ve bir 
dakika sonra da Polonyaya hakiki 
bir ültimatom veriyor." 
Diğer birçok mebus ta Amerika

nrn her türlü ihtimale karşı tedbirler 
alması lazım geldiği mütaleasında

dır. 

Resmi maha!il bu nutku Roosevel
tin mesajna bir cevap olarak telakki 
etmek istemediklerinden her türlü 
tefsirden içtinap ediyorlar. 

Londradaki Kanaat 

İngilterede :Mister Chambcrlain 
ile Lord Halifax: dün nutku tetkik 
ettiler. İngiliz mahafili nutku daha 
fazla tedafüi mahiyette görmekte ve 

Alman korkularım yatıştırmak ıçın 
İngilterenin Almanyaya da teminat 
vermeğe hazır olduğunu bildirm:?k
teök. 

İngiliz matbuatı, Bitlerin nutkun
da görülen zahirii itidalin yeni bir 
taarruz hareketine mukavemet et
meğe azmetmiş olan memleketlerde 
bir gevşeme husule getirmemesi li'ı

zırn geldiğini kaydetmektedir. 
Gazeteler, bundan sonra Hitlerin 

göstereceği faaliyete göre hiikü~1 

vereceklerini yazmakta ve bilhassa 
Polonyayı tehdit eden tehlikelere işa
ret etmektedirler. 

Times, nutku tahlil etmekte ve 
Hitlerin hiçbir zaman başka milletle
rin haklarını ihlal etmediğine dair i
leri sürdüğü iddiayı reddeylemekte
cilr. Times diyor ~i: 

için Müzakereler 
(Başı 1 incide) 

Mussolini, yedi nisanda Rocca 
Delle Daminateta ordu erkanıharbi-
ye reisi ve maliye nazırının iştirakile 
yapılan toplantı esnasında verilen 
kararları meclise bildirmiştir. 

Ordu için ayrılan yeni tahsisatın 
İtalyanın gerek ordu mevcudu ge -
rekse malzeme ve memleketin mü -

dafaa teşkilatı itibariyle kuvvetini 
arttırmağa yarayacaktır. 

Toplantıda harici siyasete ait me
selelerden bahsolunduğu anlaşılıyor. 
Sinyor Gayda bu münesebetle yaz -
dığı bir makalede yeni tahsisatın or
duyu ve müdafaayı bir kat takviye 
edeceğini söyledikten sonra mihver 
devletlerinin bu suretle demokrasi -"Almanya ile samimi bir tesri

ki mesai arzu:_\'& şaynndır. Falmt lerin ittifakına ve ihata siyasetine 
Junkelde bö .... le bir sevin imkiim 'cevap verdiklerini anlatıyor ve ma-., .,, . 
yoktur. İngiltere, sfüihlanmağa kalesini şu sözlerle bitiriyor. "Yeni 
duı-madan devam edecek ve giri5- askeri tedbirler bütün memleket ve 
tiği teah~iitled ifa edebilecek bir imparatorluk kapılarını yabancı teh
hale gelecektir. İngiliz devlet a- ditlere kapamıştır.,, 
damlan miizakere yolunda hüsnii 1939 - 40 senesinin hava bütçesi, 
niyetle mukabele etmeğe hazırdır- 2.190 milyon liret olarak tahmin e -
lar." 
Daily Telegraph gazetesi, Hender

sonun nutukta mevzuu bahsolan a
demi tecavüz paktlan hakkında Al
manya hükumetinden tafsilat istiye
ceğini bildirmektedir. 

Almanyanm muhasara korkusun" 
dan kurtulmak için Fransa, Amerib 
ve Polonya ile istişarede bulund•ık
tan sonra İngiltere kendisine bu !ie
kilde bir pakt teklif edebilir. 

dilmektedir. 
Bu mıktar, geçen bütçeye naza -

ran 900 milyon fazladır. 

nu heyecanla tefsir etmekte ve Hit
lerin· Polonyayı tecrit etmek m:ık

sadile sulhcü devletlerin arasını aç
mak ve ayni zamanda kendi efkarı 
umumiyesini de te...<;kin etmiye çalı~
makla itham etmektedir. 

Figaro diyor ki: 

Doğan 

Neticeler 
rBaşt 1 inddı•) 

karşı beslenen şüpheler silindi ve gp.
rantilerin karşılıklı askeri ittifaklar 
şekline kalbi için müzakereler baş -
ladı. Şimdi artık sulh cephesinin sii
ratle kurulacağına inanabiliriz. 

* H itler, şimdiye kadar elde ettiği 
muvaffakıyetlerinin önüne 

set çekecek ve istila siyasetine bir 
nihayet verecek olan sulh cephesıni 
bozmak için iki yol takip ediyor: 
Biri sulh cephesine girerek istiklali
ni kurtarmak isteyen küçük milletle
ri tehdit ederek onları daima bir kor 
ku içinde bulundurmak; ikincisi tn
giltereyi böyle bir teşebbüsünden vaz 
geçirmek için İngiliz ticaretini tehdit 
etmek. Hitler şimdiden sonra sulh 
cephesine giren devletlere Alman -
yanın düşmanı nazarile bakacağını 

ve bunların istiklal ve tamamiyetleri 
hakkında teminat veremiyeceğini 

bildiriyor. 

Bir misal vermiş olmak için de, 
İngiltere ile anlaşan Polonyaya 1934 

de aktedilen ademi tecavüz misakını 
artık tanımıyacağını ilan ediyor. Fa

kat küçük milletler de artık kuru 
tehdide kulak asmıyorlar. 

Nitekim Hitler ne Romanya Ha -
Daily Ekpressı şöyle diyor: 

"llitlerin nutku, müzakere ka· 
pılannı açmıştır." 

"Ilooseveltin mesajının Alman - riciye Nazırı Gafenkoyu, ne de Yu -

.. 
Hitler henüz nutkunu itmam c~

meden evvel Londraya varan bir Al
man tayyaresi bu nutkun İngilizce 
tercümesinden müteaddit nüshalar 
getirmiştir. 

100 sayfa kadar tutan bu vesiY.3. 
hükll.met ve hariciye devairi tarafın.
dan tetkik edilmeden salahiyettar 
mahafil mütaleada bulunmaktan ic:
tinap etmektedir. 

Baldvinin Sözleri 

yada,· nasıl müthiş bir akis yaptığı
nı anlamak için Hitlerin nutkundan 
daha iyi bir ölçü olamaz. Diğer ta -
raftan Hitler, Londra, Faris ve Var
şova arasında aktedilen üçler ittüa
kını bozmağa çalışıyor. Bu, boş bir 
ümittir. Hitlerin hu bozma arzusu 
bilakis alakadar hükumetler üzerin
de bir münebbih tesiri yapacak ve 
mukavemet siyasetlerinde daha ziya
de sebat göstermeğe sevkedecektir. 

Exelcior gazetesi de Alman - Po
lonya ademi tecavüz paktınm feshin
den bahisle diyor ki: 

goslav Hariciye Nazırı Markoviçi 
korkutmağa muvaffak olabilmiştir. 

Ne de Polonyaya savurduğu tehdit 
bu memleketi Danzig meselesinde 

yumşatmağa kafi gelebilmiştir. 

İngiltereye karşı, deniz anlaşma
sını bozmak suretiyle yaptığı tehdit 

ise, İngiltereyi kararında daha azim
kar yapmaktan başka bir netice ver
miyecektir. 

Fazla olarak son nutku ile Hitler 
Amerikayı da demokrasilere tama -

men kazandırmıştır. Bu nutkun A -
merikada yapacağı ilk tesir, derhal "İngiltereye takip et i. iği usulifn ne 

Nevyorkta bulunan eski Baş"cıdl kadar yerinde olduğunu ispat ve Po
Amerika cümhurreisinin elini kolu -

Baldvin bugün beyan:ıtta bulunarak lonyanın vatanperver1iğini tahrik ve 
nu bağlayan bitaraflık kanununun 

harbin önüne geçilebileceğini, fakat Moskova ile anlaşmaya sevk için bun 
harp ve sulh meselelerinin lngilte- dan daha mükemel lıir vasıta buluna tadili olacaktır Ondan sonra da A -
re veya demokrasHerin elinde ol- mazdı. merika, şimdi olduğu gibi, yalnız 
madığını~ ve bir tek adamın elinde Hitlerin Roosevelt mesajına verdi- menfi şekilde değil müsbet şekilde 
olduğunu ve bu adamın Hitlerden ği cevaba gelince, bitaraflık kanunu de demokrasilere yardım edecektir. 
başka bir kimse olmadığım söyle- nun tadili lehindeki Amerikan efkarı Binaenaleyh. Hitlerin son nutku 
miştir. umumiyesini hayli ·kuvvetlendirecek- Almanya, etrafındaki husumet hava-

Muhafazakar liderl.;>rden Chur- tir.,, sının daha ziyade genişlemesine, teh-
chil, Amerikada radyo ile verilen Alman Gazetele:ri dit altında bulunan milletlerin de -
bir nutkunda Hitlerin nutkunu mev 
zuu ba'1sederek demiştir ki: 

"Nutuk mahiyet itibariyle evvel
kinden çok daha iyidir. Bu iyilik 
Rooseveltin mesajından, A vrupada 
karşılıklı yardım sisteminin tekrar 
canlanmasından, Fransanın siyasi va
ziyetinin kuvvetlenmesinden, ve In
gilterenin de silahlanmasından ıleri 
gelmiş olacaktır. 

Ancak şunu söylemek lazımdır ki, 
fHiyatı takip etmedi3i takdirde laf
lar itimadı temine kafi değildir. 
Eğer parlak cümlekr bir tarafa 

bırakılırsa, Hitlerin maksadı Polon
yayı tecrit etmek olduğu anlaşılır. 

Polonya ile Almanya arasındaki ade 
mi tecavüz paktının feshi nutkun en 
bariz tarafını ve y eni bir endişe mev 
zuunu teşkil etmektedir. 

Fransz Mahafilinde 

Hitlerin nutku F!'ansız siyasi ma
bafilinde ne hayret n-? de öyle derin 
bir akis bırakmamıştır. Çünkü umu
mi hatları itibariyle bu nutuk Paris
te beklendiği gibi çıkmıştır. 

Nutuk, Ingiliz, Aml::'t'İkan ve Fran
sız efkarı umumiyesini korumak ve 
müzakerelere kapıyı kapamamak iti
bariyle bir taraftan demokrat millet 
ler efkan umumiycsini hükumetle
rinden ayırmak ve cliğer taraf tan son 
Alman darbesinin birleştirdiği sulh
çü dev!etler arasına ıkilik sokmak 
hedefini takip edere benzemektedir. 

Fransız - Alman m.,naı;ebatına 

gelince, nutukta yeni hiç bir unsur 
yoktur. Fransız mahafilinin mütala
asına p;öre Polonva ile- İngiltere ara
sında yapılan anlasma Alman - Po
lonya paktının feshini !cap ettirecek 
hiçbir hükmü ihtiva etmiyordu. 

Hulasaten, Parisin kanaati ~udur 
ki, Hitlerin nutku ile enternasyonal 
yaziyet hiç bir suretle değişmemiş

tir. 
Fransız matbuatı, Hitlerin nutku-

Alman gazeteleri demokrasilerde 
nutkun yanlış anlaşıldığındnn ve 
gayrimakul mukabeleler görcl.üi,rün
den bahsediyorlar. Hamburger 
Fromb18j gazetesi, Lchistandaki Al
manların uğradıkları vaziyetlerden 
acı acı bahsetmekte ve artık bunla-
rm sükut ile geçiştirileceği 
geçtiğini anlatmaktadır. 

Lokal Anzeiger gazetesi, 
veltin manen mahkum ve 
imha edildiğini yazmaktadır. 

Polonya hakkında da bu 
diyor ki: 

sıranın 

Roose
şahsen 

gazete, 

"Avrupa şaşırmışa benziyor. Jlit
lerin temizlediği masaya İngiltı>re
nin oturmak ve yeni bir oyun oynn
mağa teşebbüs edeceğini zannctıni· 

yoruz. Ayni zamanda hi~ klınst!.nin 

İngilterenin dalavereli kartlaruıa i
nanacağına da ihtimal vermiyoruz. 

Bütün milletler karşılıklı ve na
muskar olmak şartiyle bizden c;ulh 
garantisi aJabiljr. Daladier, bunu an
ladı mı? Milyonlarca Fransız da bu
nu anlıya~ak mı?,, 

Völkişscher Beobahter şöyle yazı-
yor: 

"Hitlerin nutku. siyasi bir idam . 
hUkmiidiir. Rooseveltin A,·ruıı.:ınm 

hamiliği rolü artık ölınii~tür. 
Diğer taraftan Bitlerin açık li-

sanı Varşovada ferahlık tevlit dııuş
tir.,, 

National Zeitung da şöyle diyor: 
"Roosevelt nevinden devlet adıun

lan ve Polonya nevinden de millet
ler şuna emin olabilirler ki, llitJer 
hakkında bir kere daha yanılır,arsa, 
onu anlaınak istemezlerse, Alm .. m 
çİyasetinin son neticelerini ü.zerlt'ri
nc çekmiş olurlar ve bu onlar i~in 

ve de,rletleri için felôketli olur.,, 
Yunaaj.stanın bitaraf vaziyetine uy

gun olarak Yunan matbuatı Bitlerin 

mokrasi bayrağı altında birleşerek 

saflarını sıklnştırmasına ve bu suret

le istila hareketlerinin tevkifine yar
dım etmekten başka bir netice ver -
memiştir. 

Fıratta Bir Genç Boğuldu 
Ağın, <TAN) - - Çimişgez!:!ğin 

Ehme köyünden buraya gelmekte o
lan Halil ve oğlu 2ô yaşlarında Ha
san ile diğer bir ~ok yolcuların bu
lunduğu kayık Fırat nehrinde bir ka 
zaya uğramıştır. 

Kayık, Ağın yakasına yaklaştığı 

zaman dümen taşı kırılmış, cereyana 
kapılmış, herkes başının çar~sinc ba
karken Hasan ipi bırakmamış ve tek 
neyi kurtarmıya çalışmışsa da kayık 
girdaplara karışmış, Hasan boğul

muş ve kaybolmuştur. 

----o------
Bolvadinde Yağmur 

Bolvadin, (TAN) )-- Çiftçinin en-
dişesi zail olmuş, ht•rkesin yüzünü 
güldüren bereketli pğmurlar yağ
mıştır. :\1:uhtelif fasılalarla iki gün 
devam eden ynğmurun Akşehir ve 
Konya mıntakasma da yağdığına dair 
haberler gelmiştir. 

Bu sene mahsulün geçen seneler
dekinden çok olacağı umulmnktadır . 

nutku hakkında hiç bir tefsir yapınn
maktadır. 

* Stokholın, 29 (A.A.) Hitlerin 
bilhassa Rooseveltin mesajına aıt o
lan sözleri İsveç efkarı urnumiye
sinde elim bir tesir yapmıştır. 

Hatırlarda olduğu üzere, İsveç 
matbuatı mezkur mesajı müttefikan 
iyi karşıladı. Social demokratikhki 
(Hükumetin gazetesidir) diyor ki: 

"Son gülen iyi güler. Amerikanın 
1917 de harbe girişi hiç te, Alman
lar için bir şlay mevzuu olmamış
tır.,, 
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Futbol Yüksek 
Hakem Komitesi 
Fa~liyete Geçti 
Ankara, 29 l Tan muhabirinden) _. 

Uzun zamandanberi futbol müsabıı· 

kalarında görülen intizamsızlık ve 
keşmekeşi önlemek icin Beden Ter· 
biyesi istişare heyeti bir futbol yLik· 
sek hakem komitesi talimatname:İ 
hazırlamıştır. Bu talimatnameye gli· 
re, Beden Terbiyesi Genel Direktor· 
lüğü futbol federasyonu ile müşave
re ederek Ankarada daimi surette 
ifayi vazife etmek üzere bir reis ve 
dört azadan mürekkep bir hakcJ1\ 
komitesi teşkil etmiştir. 

Bu komite Nüzhet Abbasın riyaseti 
altında, Sadi K arsan. Necmi, Ulvi Kıı· 

leci \'e Danyaldnn mürekkeptir. K omi· 
te Tilrkiyedek i bi.ıtün futbol hakemle'"i 
iızerinde imtihan, intihap, tecziye hu· 
suslnrında en y ük,,ck merci olacak, ic:ı · 
bında hakemlerin lıı<anslarını dah i ge· 
rl alabilecektir. 1 al(ustos !!~9 d an W· 
haren İstanbul, Ankara ve İz.mirde 
bölge hake mkomitelerl de teşkil olu· 
nacak ve diger mıntakalarda bu h il· 
ki.imler bir sene sonra tatbik edileceı;:
tir. 
Bundan böyle yalnız hususi maç· 

!arın hakemlerini klüpler kendi ara
larında tayin edebilecekler, diğer 

maçların bölgelere ait olanlarını böl
ge hakem komiteleri ve beynelmilel 
müsabakaların, temsili maçların, cc· 
nebi takımlarla temasların, milli kü
me müsabakaları ve bölge arası te· 
maslarının hakemlerini yüksek ha
kem komitesi tayin edecektir. Hazır
lanan talimatname önümüzdeki gün
lerde rnmtakalara ve matbuata te' • 
di edilecektir. 

Yüzlerce Genç 
Anne Yetiştiren 
Bir Mektep 

(Ba§'J 7 incirle) 

lacak bir Enstitü mezununu bek -
leyen zorlukları kestirmek, hiç t e 
zor değildi. 
Onlar, bir moda atelyesi, ve ter

zihane açmak sermayesini nere -
den bulacaklardı? Hangi müesse -
seden. liyakatlariyle mı.iten~sio bıı 
iş isteyeceklerdi? Ve hangi mües
sese, onlara, emeklerinin ve mezi
yetlerinin tam karşılığım verecek? 

Gerek kız, gerek erkek sanat 
mekteplerinden ve Enstitülerin -
den mezun olanları bekleyen bu 
yapa yalnız kalışın, yakında de\'
letin müşfik eliyle nihayet bula -
cağını , ve genç sanatkarların birer 
meslek birliklerine bağlanacakla · 
rını ümit etmek, acaba daha ne za 
mana kadar, boş bir nikbinlik sa -
yılacak dersiniz? 

Selim T evlik 
--0---

Yeni TeşkilCit Kanunu 
Yeni Limanlar Umum Müdürlüğü 

ve Denizyolları teşkilatı kanunu ma
yıs ortalarına doğru Büyük l\Iillet 
Meclisinden cıkacak ve kanunun tat
bikına ancak hazirandan itibaren 
başlanacaktır. 

Gerek Liman ve gerek Denizyllu· 
rı memur ve müstahdemin kadrosu 
Vekalete verilmiştir. Kadroların tes
bitinde bilhassa memurların kıdem
leri nazarı itibara alınmış ve Deniz
bankta bazı servislerin lağvi dolayı

silc açıkta kalan eski memurlar da 
yeni kadroya alınmışlardır. Yalnız 

Denizbankın teşekkülünden sonra a
lınan bazı memurların açıkta bıra

kıldıkları bildirilmektedir 

Umurbey· Adliye Köyü 
Yolu 

Gemlik. (TAN) - t!murbey köyiı 
ile Adliye köyü arasındaki beş kilo
metrelık yolun köylüler tarafında'1 

açılıp yapılmasına devcım olunuyor 
Ameliyat bitince bu ycldan kamyon 
ve otoınoblller de gr~çebilecektir. 

Tireboluda Eğitmenli 
Mektepler 

Tirebolu, (TANı -- 'l'rabzon bol-
gesinde açılan köy eğıtmenleri kur
suna, ilçemizin muhtelif köylerinden, 
terhis edilmiş sekiz çavuş iştir .... '!t etJ 
mıştlr. Altı ay sonra bunlar köyleri· 
ne dönecekler ve mektep açacaklar
dır. 

Gemlikte Pl6i Yeri 
Gemlik (TAN) - Plaj yeri olarak 

ayrılan ve etrafı telle cevrilip ağan

lar dikilen mezbaha civarındaki sa · 
hanın plaj olamıyacağı anlasılmrs

tır. Daha müsait bir yerde plaj yapı

lacaktır. 



~--::::::::::::::~~ 30 - ' - 131 

IEKONOMll 
AfyonAlımılçin Toprak 
Ofisinin T esbit Ettiği 
Fiyat Tetkik Ediliyor 

BORSA 
1 

TAN 

Y ozgatta Maarif ve 
Sıhhat işlerine 

Ehemmiyet Veriliyor 

Yozgadın yeni hcutanui 

Yas mevsimine mahsus olmak üzere 
Yalova hattı +.nsil.ttll bilet iicreHeri 

l Mayıs 939 tarihinden itibaren Birinci teşrin sonuna kadar mute~ 
ber olmak üzere Yalova hattı Yolcu Vapur ücretleri aşağıda yazıh 
mıldarlara indirilmiştir: 

KöDrü ve Birinci Mmtaka iskelelerden Y alovaya ve mütekabilen 
Yalnız Gidit Gidit • Döniif 

KUl'Uf KUl'Uf 

30 60 Birinci Mevki 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın- , 
dan satın alınmasına karar verilen 
eski afyonlar için morfin de-recesine 
1irmi be§ kuru§ fiyat tesbit edilmit
ti. Bu t.eklif alakadar afyoncular ta
rafından müsait bir şekilde karşılan 
lllanuş ve Ankaraya muhtelif mın
takalardan birer heyet gönderilmiş
ti. Afyoncular namına Ankaraya gi
den heyet tesbit edilen fiyatlann az
lığı ve kendilerinin çok zarar göre
cekleri giıbi afyon bedellerinin birin
ci taksitinin 18 ay sonra ve müteba
kisinin de 4 taksitte verilmesi sure
tiyle de bu zararlarının bir kat da· 
ha artacağını Ticaret Vekaletine bll
dirm.i§ıerdir. Bazı afyoncular ayrıca 
istida ile de müracaat etmişlerdir. 
Ankaradan alınan haberlere göre Ti
caret Veküaeti afyoncuların müra
caatinl muhtacı tetk• görmüş ve bu 
llleseleyi vekAletin bir mütehassısı· 
ııa havale ederek lpn hallini emret
llliştir. Vekaletiıi bu karan atyonc'.l· 
lan memnun edecek bir pkil bulu· 
babilmeıini kolaylqtıracaktır. 

Londra 
Nevyork 
Paria 
MllAno 

2t. 4. 989 

ÇEKJ.IÇIC 
5.93 

126.675 
3.3550 
6.6625 

Yozgat, (TAN) - Yeni ~ütçenin Jeri alınacak, aşım auraklan, nabi- 1 
611207 liradan ibaret olan varidatı- ye müdür evleri yapllocak ve mahal· 
nın 1,35433 lirası yol, 186842 lirası lf idareye ait bir çok kıymetli bina-
maarü, 13936 lil'ası ziraat ve baytar, . 

20 40 ikinci ,, 
Adalardan Y alovaya ve aiütekabilen 

Yalnız Gidit Gidit • Dönüt 
Kunıt KW'Uf 

Cenevre 28.485 
Amaterdam 67.6550 
Berlln 50.8250 
Brilklel 21.4750 
Atlna 1.0925 
Sot7a 1.56 
lladrld 14.035 
V&l'fOva 23.9025 
Budapefte 24.9675 
BOkret 0.9050 
BeJırad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm. 30.5550 1 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 1 
Tilrk borcu 1 peıln 19.65 
Ergani 19.-

\..Sıvaa-Erzurum III 19.50) 

Piyasa Canlanıyor 
Son günlerde siyasi vaziyet üze- mal olarak faaliyetlerini devam et

rine durgunlapn piyasalanmızda tirmektedirler. Anadoludan yeni 
dün biraz hareket olmuştur. ihracat mahsul muhtelif mallar için angaj
ınallan üzerinde henüz hissolunur manlar yapılmak üzım~ teklifler gel
derecede fa~liyet başlamış olmamak- meldedir. Mayıs içinde teamül hali
la beraber işlerin açılacağı ümitl~ ne giren ticari bağlanmaların başlı
ri kuvvetlenmiştir. Jç piyasalar nor· yacaiı tabll göriilmektedir. 

SATIŞLAR : SANA Yl : 

Son Bir Haftanın Kadın Çoraplarının 

Piyasa Hareketleri Çürüklüğü 
Dün piyasamıza 345 ton buğday, ipek kadın çoraplannm çürüklü-

Dtı +·= ... 

62369 lirası sağlık j§lerine tahsis o- lar esaslı surette tamır editecektır. 1 
lunmu§tur. 50 yataklı olan hastanemizin kad· ı 

Bu sene Sorgun, Boğazlıyan ilk rosu ve fenni vaziyeti müsait olduğu 
mekteplerinin, valf evinin inşaatı ik- cihetle, yatak adedı 60 e çıkarılmış 
mal olunacak, Akdağmadeni kaza- ve bu sene yeni bir seyyar etüv ma
smda yeni bir mektebin temelleri a- kinesl alınması da kararlatt:arılnuf
tılacak, müteaddit setatör makine- tır. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Mahallesi 

AdTMleri bulUD,J11ayan milkellefiere aid 
tahrir neticelerini ihtiva eden cetvellerin 

asdacağı yer TAllk tarihi 

Kemankeş Necatibey Caddesine 29/4/939 
Yeni cami Tersane " " 
Arap camii " " n 

Müeyyet zade Beyazıd sokajmda .. 
Emek yemez Okçu Musa " " 
Bereket zade Şair Ziya " " 
Hacı Mimi Beyazıd " n 

Kılıç Ali Cihangir ca<klesl " 
PürtelAş N ecatibey sokajl " 
Ömer Avni Meb'usan Caddesi " 

Beyoğlu kazasının Galata nahiyesi mahallAtı içinde tahrir edilip sa
hipleri adreslerinin öğrenilememesine binaen doğrudan doğruya tebliğ 
edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden birer varakanın hizalarında 
~azılı mahallere asılarak bu gün nan olunduğu, 2901 sayılı arazi tahrir 
kanununun 8 inci maddesi mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde vaki tahrire itiraz edebilecekleri alAkadarlara tebliğ olu
nur. 

Erzurum 
ınuk, 26 ton nohut, 34 ton 18 tipe 
l'•i Püıi1Jn1§tlr. Yumuşak buğday- ayrılan çoraplann işe yarıyacak va
lar 5,32 - 5,38, sertler 4,36 - 5, ziyette bulunmadıkları anlaşılmıştı. 
kızılcalar 5,32, çuvallı yemlik arpa- Vekaletçe Avrupadan bir de müte- 1 - Trabzon • İran Transit yolu ikinci mıntaka dahilinde ve 
lar 4,10 - 4,12,5, san mısır 4,10 -. bassıs getirtilmişti. Mütehassısın 272+000 • 295+000 kilometreleri arasındaki (18901) metre tulünde 
4,22,5, çuvallı kuşyemi 5,30 kuruştan verdiği rapor üzerine vaziyetm ısla- şose esaslı tlmiri ve (24) adet yüz ve (12) adet menfez hışasile 324+000. 
satılmıştır. Diğer gelen mallar Pa- hına karar verilmiştir. Mütehasısın 331+140 kilometreler arasında ('7140) metre tul §Ose esaslı tamiri ve 
zartesi borsa kapalı olduğundan Sa- raporu Ticaret Odasını:ı gönderilmiş Tahir dağı Kavurınaçukuru 442+500 - 462+500 kilometreleri arasın
lı günü satılacaktır. ve mütalla sorulmuştur. Oda bazı da (15000) metre tulde §OSe tarafeyn banketleri üzerine (0.50) metre 

Son hafta içinde piyasamıza ge- çorap fabrlkatörlerini davet ederek genişliğinde 6di kaldırım ve (300) metre mikAp iatinat duvan inşası ka· 
tirilip satılan mallann miktarı 1147 görüşmüştür. Fabrikatörler, çorapla· palı zarf usulile eksiltmeye çıkanlınıştır. 
ton buğday, 135 ton arpa, 355 ton rm çürüklüğünü sarahatle OJöyliy~ Keşif bedeli (120670) lira (9) kuruştur. 
ınıs:ar, 45 ton çavdar, 18 ton tiftik memi§lerdir. Fakat odanın tetkikatı 2 - Eksiltme 15/Mayıs/939 pazartesi günü saat on beşte Erzurumda 
84 ton yapaktır. Piyasa hareketle-- çürüklüğü husule getiren amillerin Transit yolu ikinci mıntaka başmüdürlüğü oduında yapılacaktır. 
linin hulisası: • sebebini meydana .koymaktadır. Ev- 3 - Eksiltme prtnamesi ve buna müteferri evrak (8) altı lira (5) beı 

it Cevls Saflılan veli, çorapların üzerindeki damga- kuruş mukabilinde Erzurumda transit yolu ikinci mıntaka başmüdür-
Son hafta içinde Anadoludan 7400 lar, malın kalitesinı, kalınlğını ve lüğiinden alınabilir. 

kilo iç ceviz gelmif ve kiloau 69 ku iptidai maddesi olan ipliğin mahiye. 4 - Eksiltmeye girebilmek için .isteklllerin (7283) lira {50) kuruşluk 
ruştan satılmlftır. Aynca ilkarta o- tini göstermemektedir. Her marka muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum valiliğinden almnuş ehliyet 
larak kilosu 33 - 35 kuruı arasında çorabın iplik ve kalite bakmıla~ın- vesikası göstermeleri lAzımdır. (Bu vesikanın istihsali içiu eksiltmenin 
8800 kilo iç ceviz verilmiştir. Kara- dan seçimi ayni değiidir. Fabrıka· yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Erzurum valiliği.
deniz mıntakasının i-; fındıklanndan törlerin biribirleriyle rekabet ede-i AI ne miiracaatlan ve lstidahrına buna mümasil Nafıa inşaatı yaptıklanna 
ve ktlosu 86 - 91 kun1ştan l0,960 miyecek vaziyete dü1111emek iç n - dair ifi yaptıran idarelerden almmıf vesikalannı iliştirmeleri mukta-
kllo satılmıştır. ihraç olunan iç ce- manyadan ıetirttikleri ipti~ !11ad- zldir.) Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 
\?izlerin miktarı 9880 kilodur. B11- deler yüksek Torsiyonlu değil ... akat giremlyecek:lerdir. 

nun 6630 kilosu Almanyaya, 2250 acil bükülmiif lpliklerdir. Bunlar da lS - lateklller teklif mektuplarım ihale günü olan 15/Mayıs/1939 
kilosu Praıa gönder..Imiştir. Viyana- Benbera ve Viskas maddelerinden pazarteai günü saat On dörde kadar eksiltme kOmisyonu reislijine mak· 
ya dahi 3100 kilo iç fmdık ihraç o- rüktiir. 'Oda tetkikatına devam ed~ buz mıikabllinde teslim edeceklerdir. 
Jn ... -uştur:. cektir. nostada l 

·OU&&U ~· o acak gecikmeler kabul edilmeı. (2518} 

au&DAY: Bu hafta tetieddmAtınz fiat- -------==--===-=ı:::=r ---------------------------Jarıa muameıe oımuttur. Pi.yasa)'& ceıen Antakyada 23 
mallar tamamen 1&tılm!.ftu'. BeJ'U malla• 
ra ihracat yoktur . .AimanYadan yalmz sert N• 
butdayıara taıep vana da, ttatıarm td•· ısan Bayramı 
l'eSizllli yüzünden işler oıamamaJttadır. 
?>iter taraftan fehrlmJze ehemmiyetli Antakya, (Hususi) - 23 nisan 
nıiktarda un ıelmesi, buld8" fiatıannı &• bayramı bu yıl 19 yıldanberi hiç gö
sattm;aktadır. rülmemiı bir ihtişam ve heyecanla 

ÇAVDAR : İtalya için geçen hatfta tak• kutlandı. Bütün mekteplerde Ata· 
rtben 800 ton kadar çavdar ihraç edilmil- türk köşesi açıldı. izci teşkilatı ku-
tl. Bu hatta ise, ihracatcııar, taahhüt ettik· rildi Bil 
leri malı temin ettiklerinden bunun bari• ruldu ve müsamereler ve · -
cinde yeni mQbayaatta bulunmamqlarcbr. hassa lilenln izcllerl bir subay ta
Yerll sarl'iyat için çavdar, 3,37 paradaD rafından talim ve terbiye gördü. Li
ınuamele ıörmektedir. Piyasa sakindir. tenin f8rel ıalonundakl Atat\irk kö--

ARPA : Bu batta ihracatçılarm taaU· psiııl Albay Şükrü Karıath ve vekil
~ti eörillmernlftir. DahiU sartlyat için aı Jer gezerek takdir ettiler. ~tatürk 
miktarda ıelen mallar dökme halinde be-
her kiloeu 4 kurut 10 paradan ıatıımakt&· tabii cesamette ve elbise giymif ola· 
dır. rak bir koltuğa oturmuf, yanlarında 

Ti"' K : Bu hatta zarfında. ihracat tçl.rı nçer tzcl tazim vaziyetinde durmu~ 
~ talep muameleleri vuku bulmanuıta• tu. Duvarlarda Atatürldbı muhtelif 
'ralnız eski taahhOtlerlni ikmal etmek tçln zanıan ve vazif elerlnde alpıan re-
Ud firma tarafmdan 250 bab'a miktarmda Türk tnkıllb a hat 
tiftik mübayaa edilmiştl.r. Halen piyasa stmler ve mın an • 
ıevıekçedir. ıan, haritalar ve grafiklerle tebarüz 

YAPAK : xom kımu .Anadolu mana- ettirilmiftL 
nndan olmak üzere ve kısa btr zaman Burada yakında bir edebiyat ge-
zvfında 1't1klelmek prtUe 15oV7etl• ıısoo cesl yapılacak ve 0 gece Türk edebi-
baJya miktannda yapak nrilb87aa etuıil· h_,_,_ da etütler okunacak şiir-
lerdir. Piyasa tutkundur. yatı aıuun . ' • 

AV DIRl•I : Bu matah Ozerfne ehem· ıer tnpt edilecek ve eski devır '8ll'· 
tniyetll muameleler olmamıştır. Yalnız leri kendi kıyafetlerile kendi şiirle
ansar ve zerdeva hizalannda.Jd flatlara rfni okUJ&C&JdardJr. 
lll'almlaktadlr. 

lıtanbul Maarif Müdürlliiünden : 
İsmail Hakla'ya ait olup, Cerratıpaşa caddesinde yeniden lnfll ettlrl· 

len latanbul 45 cl ilkokul yanında açılacak çocuk bahçesi için istimlAk 
edilecek olan Aksarayda Hacrbayram sokalmda 3 numaralı eve Bele. 
diye Daimi Encümeninden seçilen komisyonca bida:yeten takdir olunan 
bin beş yüz lira bedele mal sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine key. 
fiyet Viliyet Şehir Meclisince incelenmiş ve 250 lira ilAveslle bedelin 
1750 liraya çıkanlmı§ olduju 1295 tarihli kararnamenin 13 ci1 madde-
sine tevfikan ilin olunur. (2994) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlan 

I - Clball tiltOn fabrikası için §Utnaınesı mucibince 3 adet yüksek 
randımanlı sigara makinası kapalı -zarf usulile ekalltmeye konmuftur. 
ll - Muhamınen bedeli sif {24000) Ura muvakkat teminatı 1800 liradır. 
m - Eksiltme 2/5/939 tarihine rutlayan salı g(lnil saat 15 ele Kaba

tqta kMn levazım §U~deki aiuıı komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözil geçen tubeden ahnabl

lir. 

V - Milbayaa olunacak makinalar Molina Staiı&rt; Mftller; Sk~ 
fabrikalan mamCUAtmdan olacaktır. 

VI - Ekslltmeye iştirak edenler flatsız tekliflerini " '1,5 gOvemne pa. 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu hlvl kapalı zarflarını ek· 
slltme için tayin edilen günde fhale saatinden bir saat evveline kadar (sa. 
at 14 de kadar) mezk4r komisyon bl.._1Jiıaı makbul SQubbiHDde v... 
meleri JAzundar. tl 713) 

20 
12.50 

DiKKAT: 

40 
21 

Birinci Mma 
llcinci 

" 
Gidit - Dönüt biletleri almdıiı gün için muteberdir. 

Dc,;Jet Oemiryolları ve Limanları isletme U. idaresı ılan ıar ı 
Muhammen bedeli 3084 lira olan 53 adet iki ve üç gözlü, demirden 

bilet dolabı ile 3 adet saç dosya dolabı 11/5/1939 Peqembe günii u.at: 
(10.30) On buçukta Hayd&rpaşada Gar binası dahilindeki satın alma 
komisyonu tarafmdan açık eksiltme suretile ıatm alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenler kanunun tayin ettili vesaik ile 231 Ura 30 
kuruşluk muvakkat temlnatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatlan liznndır. 

Bu i§e ait şartnameler Haydarpapda gar blnasmdaki komisyon tara-
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (2812) 

Gayrimenkul Satıı ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bayan Vahidenin 23821 No. ile Sandığmıızdan aldığı (300) liraya 

karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 

3202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre sa 
tılması icap eden Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde eski Fıstıklı, 
yeni Badem, en yeni Haşimbey sokağında eski 4 mükerrer yeni 3 NoJı ah· 
şap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaldına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iste
en (106) lira pey akçqı; vea:ecektb'. ~ bankalanmırilan blrlnHt.l 

u ~~- ~ ~esı 
8/ 5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek ~enlere sandık ııu'kuıc it-
leri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya airml§ 
olanlar, bunlan tetkik ederek satılıia ÇJkanl.m gayrimenkul hakkmda 
her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

Birinci arttırma 19/6/ 939 tarihine müsadif Pazartesi günü Ca4a
loğlunda klin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu 
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
tcabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sand* alacaluu tamamen ~
miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak 
şartile 617 / 939 tarihine müsadif Perşembe gii.nG ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabi: 
olmıyan alikadarlar ve irtifak hakkı salJiplerinin bu haklarım ve hu. 
susile faiz ve masarife dair iddialannı illn tarihinden itibaren yirml 
gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri Jimn.. 
dır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanl,arla hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla mahimat almak isteyenlerin 938/749 dosya numaraslle san· 
dığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhammlnlerimizin koymuş oldulu kıymetin nıafım teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borc vermek nn-
tile kolaylık göstermektedir. (2971) 

Sondai laraka11 Yaphrllacak 
Y •ıllköy Mıntaka Meteoroloil lstaıyonundaa : 
3/Mayıs/939 tarih çarşamba günü saat 15 te Yeşilköy mmtaka mete

oroloji istasyonu binasında (1155.08) lira ketif bedeli olan YeaiJköy 
Mıntaka istuyonu için yapılacak sondaj bara.kul inpatı açık eluiltme
ye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ıenel, husasl ve 
fenni şartnameleri proje keşif hulisasile buna müteferrl diler evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (87) liradır. 

İateklilerin en az {1000) liralık bu ife benzer if yaptJima dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul viliyetinden eksilt
me tarihinden (8) gün evvel almm.ış ehliyet ve 939 yllına ait ticaret oda-
sı vesikalarile gelmeleri. (2624) 

Sürd Bele•yesinden : 
1 - Usulü dairesinden ilin edilmiş ve Siirt belediye encümeninde 1ba· 

leli yapılacaktır. Tesbit edllmlf olan Siirt tehrlne llale edilecek auya 
ait eksiltme Nisanın 20 inci günü saat 11 • kadar talip zahur etmecll
iinden ftıale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Kefif bedeli (120,000) lira olup 2490 sayıh kanunun 16. 17 inci 
maddelerine uyıun 705 liralık muvakkat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi 1'ftk bulun-. 
duğu takdirde ilıale 20 • 5 • 939 güniine rastlayan Cumartesi gO.nft 3aat 
11 de Siirt belediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira 
mukabilinde verllir. 

4 - Bu h\11111 hakkında fazla izahat almak ıste,enlerln belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine ve Siirt beledl7ellne mtlraeut etmeleri UAn 
oltlllm 
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1 Evinizde neş'e ile vakit geçirmek... :: 
:: Evinize bütün dünya haberlerini almak isterseniz 7 ! 

ve Zirai Makinalar 

Bü tün ecnebi şimendiferleri b ilet ücretlerinde 

tenzil~t, Almanyada % 60 Tafsilat ve tarifnamc

ler bütün seyahat acentalanndan istenebilir. 

BRESLAU SERG!St, Şarki ve Cenubu Şarki Avrupanın müstah- 1 

selatı ziraiye ve mevaddı iptidaiyesi için h ususi Alman sergisidir. 

BRESLAU SERG!Sl devamınca, Teklifleriyle beraber Ziraat için 
bütün makinalar ve tesisatı, ayni zamanda esnaf, k üçük ve orta 

~!!!ii!!!!i!!!!~ san'atkarlar için makina alat ve edevatı gösterilir. !![iiiiii!!~~•IJ" 

MOBiLYA MERAKLILARINA 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar . 

vesa.ir her nevi ve şık mobilyalar 
FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

Asrf Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 
İstanbul, Rızapllla yokutu No. 66. Tel. 23407 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyarelerimizle 
yolcu, posta ve bagaj nakliyatına başlanacciktlr. 

Bilet Fiatlan 
Gidiş Gidiş-bonuş 

Lira 

Ankara = İstanbul 21 
Ankara - Adana 30 
Ankara - İzmir 32 
İstanbul - İzmir 33 
İstanbul - Adana 35 
İzmir - Adana 34 

{Gidiş - Dönüş Biletleri bir ay Muteberdir.) 

Vakti Hareket Cetveli 

Pazardan maada her gün 

lST ANBUL - ANKARA 

Lira 

29.75 
42.35 
45.15 
46.55 
49.35 
47.95 

Yeşilköyden Hareket Ankaraya ~·•vasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 30 

ANKARA • ADANA 
Ankaradan Hareket Adanaya Muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

16 55 

ANKARA - 1ZM1R 
Ankaradan Hareket İzmire Mu vasala t 

Saat Dakika Saat Dakika 

15 05 17 55 

ADANA - ANKARA 
Adanadan Hareket Ankaraya Muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

9 10 11 20 

ANKARA. lSTANBUL 
Ankaradan Hareket Yeşilköye Muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

16 00 18 00 

lZMlR - ANKARA 
İzınirden Hareket Ankaraya Muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

9 

lstanbulda 

10 12 
Tayyare yolculannı meydanlara Nakledecek 

otobüslerin hareket edeceği mahal ve saat 

00 

Saat 8,15 de Taksim meydanından k alkacak ve saat 8,30 da Kar aköy
de yataklı vagon Acentasına uğrıyacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

Ankarada 

İzmir ve Adana yolcuları saat 14,20 de ve !stanbul yolcuları saat 15,30 
da Merkez P. T. T. Binası önünden kalkacak otobüsle meydan a gide· 
ceklerdir. 

Adanada 

Saat 8,50 de yeni otel önünden kalkacak otobüsle meydana gidecek
lerdir. 

İzmirde 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak ot ob üsle meydana gideceklerdir. 

Tayyareleriınizle meyd anlara gelecek yolcular derhal otobüsle şehre 

nakledileceklerdir. 

Yalnız İzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir İstasyonuna 

kadar otob üsle nakledilecek ler ve saat 18,27 de hareket edecek trenle 

Alsancak istasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu Biletleri: 

Ankara. Yeşilköy, Adana, İzmir meydan müdürlüklerinde ve yataklı 

Vagon şirketinin Beyoğlu, Karaköy ve Ankara Acentalarında satılır. 

Fazla tafsilat için Meydan müdürlüklerimizle Yataklı Vaızon Acen-

talarına mür acaat edilmesi (2914) "1547,, 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
DEPO ARANIYOR 

Afyon koymağa elverişli ve eb'adı asgari 500 metre murabbamda ol
mak kaydile ellerinde mevcut boş d eposu bulunanların kiralamak ü-
aere Liman hanındaki Şubemize m üracaatlan. _.,.._ " 2907" 
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~ Radyolarını Tercih Ediniz. 
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1 

1939 modelleri gelmiştir. 
Dlinaynın e>n sai!lanı ve en ucuz, il 

1 

ı I M i E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

Paslanmaz. Jekelenme7 ve bozul- 1ı !\':"az. Yedek aksamı daima mev
cuttu r. Anadoluda acenta aran-

maktadır. 

Taşra Satıs yerleri: 
Konyada Kaşıkçı Necati, Erzurumda 

Neş'et Solakoğlu 

TÜRKİYE UMUM D EPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İstanbulda Tahta
kale No. 51 

TAN ' 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

ifleri yapılır. 

TAN Matbaası - lsta.nbul 

Telefon: 24310 

ı '" ~ 
1 Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-Ankara acentamız: Yusuf Es endemir ve Oğullan 

Adana " Ömer Başeğmez. 

'• Dr. SUPHI ŞENSES 1 
l ldrar yolları hastalıkları mütehassısı 

if ler apartıman. Fakirlere oaraı;ız. 

---· l'el: 43924 fi 
KURU SİSTEMLE 

1 

Konya " Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçt 
Ceyhan '' Sait Akman. 

yapılan KELEBEK Marka ı Gaziantep " Mutafoğlu M. Şakir Özseker . 

1 

. , j Erzurum " Neş'et Solakoğlu. Satılık Deniz Motörleri 
Kontr - Plaklar ' 1 Polatlı " Süleyman Uzgeneci. Muhtelif büyilldiıkte üç adet de-

l 1
. ı ı Eskişehir ,, Alanyalı Abdurrahman Şeref niz motörii satılıktır. Görmek isti-

ç lm Ç tl K b t Trabzon " Polathaneli kardeşler 
arpı a, a ama, a ar m~ ve Trabzon " Kurumahmut oğlu Hafız Salih yenlerin (Sütlüce Madeni Eşyai fab-

l 
~~~~~~za~~m~ '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~ 

1 Kontr Plaklar bu gibi anzalara 1 

kar~.~~~~tiK~Y;·:t 1 r y 1 L D 1 z 
KARAAGAÇ'dan 

İstanbul üçüncü Icra Memurlu
ğundan: Bir alacağın temini için 
haczedilip paraya çevrılmesine karar 
verilen yazıhane eşyası Galatada Per 
şembe Pazarında Ars1an Han 5 inci 
kat 8 numaralı yazıhanede 3.5.J39 
Çarşamba günü saat 17 de açık art-

mamul Kontr Plaklar Stok ola-
rak her zaman mevcuttur. 

Her yerde satış yerleri vardır . 

azıhane adresi: Sirkeci Mühür
darzade Han: No: 5 

~~~~~~~~~·~ 
- BASUR ÇEKENLER_ 

Kolay defi tabii etmek için 
günde 1 - 2 adet KİSSİNGA 

hapı almalıdır. Her eczanede ı 
' bulunur. , 

1 

# Saç bakımı ' 1 1 Güzelliiin en birinci şartı. 1 

1 
Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesıru 
•edavi eden tesiri mücerrep bir 

p ilaçtır. 

GOZELLIGINIZ 
ICIN 

REM ~LSA 
KANZUK 

Bütün dünyaca t akdir edil- A 

miş sıhhl' güzellik kremlerıdir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

yağsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vazo ve tüplerde satıhr
fNGtLtz KANZUK ECZANESt 

İSTANBUL - BEYOGLU 

" TECRÜBE 
__ , 

Kapilin ilacının saç dökülme
sine karşı kat'i tesirini ispat et
miştir. Her eczanede bulunur . 

1 

13 üncü sayısı 1 Mayısta çıkıyor. 
Türkiyenin en zengin, en şık, en 

zarif biricik rövüsü. 

YILDIZ 1 Mayısta çıkan 13 üncü 
sayısiyle 2 inci cEdine başlamakta

dır. Bu sayının zengin yazıları ara
sında: 

Münir Nureddin - Tino Rossi - b

dülvehab Kahireyc romantik bir 
gece yaşattılar - Jeannette Macdo
nald'ın hayatı - Claudette C0lbert 
kim ve asıl adı ne? Ve saire ... 

Dört renkli nefis bir kapak için
de kamilen renkli. resimli 52 zerı.ıtin 
sahife. Her yerde 15 kuruş 

ı 
t rrma suret iyle satılacağı işbu gün 
mahcuza tahmin edilen kıymetin % 
yetmiş beşi bulunmadığı takdirde 
5.5.939 Cuma günü ayni mahalde 
ikinci a-çık arttıı·m:ı ~ut etillc :ıa.hl.o.-

cağı iltın olunur. (17342} 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: Osman Sait vasisi avu
kat Fuat Paçalı oğlunun Galatasa-

1 ray Hüseyin Ağa mahallesi tiyatro 
sokağında 14 N. :ia Eyüp Sütçü 

••••-••••••••••••••--------' dükkanında Pandeli Kostaris aleyhi

............. l'llm .. mll ................ I ...... .. 

NAŞİD 

GİŞESi 

Tayyare Piyango biletlerinizi 

Sevimli San'atkar 

NAŞİD' in 
uğurlu elinden alınız. 

Adres: Beyazıd meydanı 
karşısında muhallebici 

yanında No. 3 

ŞiD 
GiŞESİ 

ne açtığı davanın cari duruşması sı-
rasında müddeialeyhin ikametgahı-

1 

nın meçhuliyetine mebni mahkeme
ce iki ay müddetle ilanen tebligat ic
rasına karar verilmiş olduğundan 

muhakeme günü olan 3-7-39 saat 
9,30 da mahkemeye b izzat veya bil
vekale gelmeni2 tebliğ makamına. 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

1 KAYIP - 3908 plaka numaralı ve 

merhum Niyazi Nur Topu ile müş-

1 terek kamyonetirnizin altı aylık ka

zanç vergisi makbuzu ile belediye 

fenni muayene cüzdanını kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 

Mehmet CH.ıTLE 

:unu --:::1 

~ ilan -
TAN Gazetesi nng .. 

:::ı 

Fiyatları a - -= --
400 = 1 ~ 1 inci sa;,:::fimi 

------· ·---------------- ı' ~ 2 ' • • = 3 • • 1 

111 --••••• Yeni Müdür Osman Sencer ---•-•• ~ 1 ~ 4 , , , 

250 = .. 
200 E -

Ankara Gar Gazinosu 
Nefis Yemek • Muntazam Servis • Güzel Müzik 

ve iç açıcı manzara.siyle Ankara'nm ne.zih bir toplantı yeridir. 
Bu temiz vasıflariyle bahar ve yaz mevsimine girmekte ol
duğunu sayın mü,terilerine arzeder. 

Bütün Fiatlarda tenzilôt: 
Öğle tablidotu 80, Akşam tablidotu 90 Kuruş 

(Yüzde On garson hakkı yoktur. ) ------·· 
Memur Aranıyor 

Noter dairesinde çalışmış ve Noter muamelatına vukuflu bir memur 
alınacak ve dereceyi liyakatına göre maaş verilecektir. Talip olanlar 
ellerindeki vesikalarını veyahut suretlerini derecei malumat ve arzula-

rını Mersin Noterliğine göndermeleri. - .. ·---·•-ı--~ 

: iç sayfalarda , 
§Son sayfa , -§Dikkat: -

100 E 
60 = ... 
40 = -.. -a - = : 1 - 1 santim: gazetenin 1.nce : 

S yazısi1 e 2 satırdır. = - = : 2 - İlanların fiyatı gazetenin -
- = : tek sütunu üzerıne hesap- : 
: lanmıştır. § 
:i 3 - Kalın yazılar da ~azetede : 
S kaplad1ğı yere göre santim S 
: le ölcülür : 

=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı'ii 

Sahibi ve Neşriyat "Müdürii Halil . 
Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L . Ş. Basıldığı yer 

TAN Matbaası 


