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ÇOCUK 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

ispanya Antikomintern Pakt 
Devletlerile Beraber Askeri 
Ittif ak Akdine ikna Ediliyor 
BU DERS 
ONLARA 
YETİŞİR 

YaZC111: M. Zekeriya SERTEL 

A tatürk çok uzağı gören 
müstesna dehalardan bi

riydi. O, daha ölümünden se -
nelerce evvel yaptığı büyük in
kılapların en hakiki müdafii 
gençler olacağını görmüş ve o
nun için yeni nesle inkılap ter
biyesi verilmesine ehemmiyet 
Vermişti. 

Yeni nesil, bu inkılap terbi
yesi içinde, bu inkılap havası 
içinde yetiştirilmiştir. 

O, bunuiıla da lralmıyarak 
Yine ölümünden senelerce ev -
\1el inkılabı, gençliğe emanet 
ettiğini bildirmişti. 

Sovyetlerin Londra 
Sefiri Maisky 

Londra Temasları Bitti 

Chamberlain, Tecavüze 
· Karşı Kurulan Cepheyi " LonJraJa temaslara devam eden Polonya 

Hariciye Nazırı Bek 

Bugün llinEdec~ ~~~~~~~~~ 
Fakat, ltaly~ ve Almanyanın Mukabele Olarak Milli Şej, Vekil/er 
Fransayı Çember içine Almalarından Korkuluyor Heyeti /çiimaına 

Lorıdra, 5 (Hususi) - İngi)tere hükumetinin bir sulh R E 
cephesi vücuda getirmek ve tecavüz siyasetine karşı gelmek iya set t ti 
için vukubulan teş~bbüsleri mukabil tarafca yeni tedbirlerle 
karşılanmaktadır. Ingiltere kabinesi anlaşılan bu sabahki içti
maında bu tedbirlerle meşgul olmuştur. 

İyi malumat almakta olan siyasi mahafil, İtalya ile İspan
yanın Cebelitarık ile Riffe karşı müşterek bir hareket icra et
meleri imkanırtm bu sabahki kabine içtimaında müzakere e -
dilmiş olduğunu beyan etmektedirler. 

:Askeri bir ittilak için 

İtalyan kıtaatının son zamanlarda İspanyada karaya çıka
rılması meselesile Burgostan gelen ve ispanya ile komnitem 

Ank&Ta, 5 (TAN Muhabirin
den) - Vekiller Heyeti, buciln 
öileden .sonra Cümhurreislmiz 
İsmet İnönlbatin reiıHiincle 
Millet Meclisi binasında toplaa
mııtır. Toplantı saat yirmiye 
kadar devam etmlıtlr. 

BQfVekilin te,ekkürü 

Ankara,5 (A.A.) - Başvekil 

Doktor Reiık Saydam yeniden 
Başvek&lete intihaplan dela· 
yıslyle yurdun her tarafından 
Mnalda •uJanduklan tebrflr 
telgraf ve mektuplanna ayn 
ayn cevap vermek jmkAns1zhğı 
dolayıslyle hakkında gösteril
mekte olan hislere karp teşek
kürlerini ibliğa Anadolu Ajan
sını tavslt buyurmuşlardır. 

Türk gençliği, onun ölümü arka
sından inkılaba sadık kalacağına and 
içmişti. Vazifesini duymuş ve benim
semişti. Atatürkün ve onun büyük e
serinin temiz ve asil bekçileri olarak 
'Vazife başında bulunuyorlardı. 

Son müessif hadise, gençliğin te
tikte ve vazife başında bulunduğunu 
isbat etti. Onun için bu defa Atatürke 
hücum etmek istiyenlere karşı gös
terdiği hassasiyet, duyduğu temiz ve 
necip heyecan bütün inkılapçılan se
vindirdi. 

Romanyanın Lorı..Jra 
Sefiri Tüea 

:~hs~~·t;..:;:::;:;:::ıBelgratArnavutlug..., un ral Frankonun tazyık edılmış oldu-
l'tuna dair olan haberlerde müzakere 
mevzuu teşkil etmiştir. 

olu~:~A:'n~;~;. ~!!::~;=.:·~~ i şg a 1 ine M1,1ha1 ef et 
~~=·!t?~r~=~: Merasimle ~;sç;;;;~; mıyeceglnl 1 lf 1 
lekeün haritadan silinmiyeceğinden Defnedı•ldı• solininin "İtalya, Akdenizde mahpus 
emin değiliz. istila hırsı ve emelleri kalmak istemiyor." suretindeki esra-
Avrupada bütün memleketlerin hu- , _ rengiz sözleri üzerine nazan dikkate 
zurunu kaçırdı. Bütün dünyanın em- ---o--- almışlardır. 
niyet ve rahatını kaçıran bu beyne!- 1 k H""k"" +· f ·ı· 
milel hidiseler karşısında Milli Şef, ra U ume 1, ngı iZ Perth • Ciano müllikatı 
bize birliği, uzlaşmayı, garazsız ve Konsolosunun Ölümü Diğer taraftan Lort Perth'in kont 
ıvazsız bütün vatandaşlılrm el ele Ciano ile mülakatı sırasında İtalya-

vererek beraber çalışmalarını tavsi- Dolayısile Tarziye Verdi nın İspanyaya yeniden kuvvetler 
ye etmişti. göndermediğine dair teminat verdiği 

Türkiye için istikıbali emniyetle de haber verilmektedir. 
karşılamanın en salim yolu bu idi. Bağdat, 5 (Hususi) - Irak Kralı Bir habere göre, İngilterenin 
b b hengı· Birinci Gazinin bugün tedfin mera- B 1. f. i s· H d ak d .ou yol üzerinde yu" rürken u a . k er ın se ır ır en erson y ın a 

b l!r sımi yapıldı. Cenaze alayının teşe - ·f . . b d'· kt· bozan bir falsolu ses çıkarsa onu 05- .. .. • vazı esının aşına onece ır. 

Londraya Göre: 

y Italyanın Bu Hareketi 
§ lngiliz- Italyan ltilifının 
; iptali Mahiyetindedir 

f t mek kulunden evvel merhumun naşı sa- H lih rdak. ..şk .. l ah 1 . in 
ınak ve milli birliği muha aza e . . .. a azı ı mu u va ıç -

d bır rayın avlusuna konmuş ve dort saat d f' . B 1. d b 1 ı 1§~ en büyük milli vazüelerintiz en ı rfınd kişi. t f d . e se ırın er ın e u unmasının e -
idi. za a lOO,OOO ara ın an zı- zem addedildiği siyasi mahafillerde 

Londra, 5 (Hususi) - Arnavutlu- reketine bağlı bulunduğu iyi haber 
ğun İt~lya tarafından işgali meselesi alan Ingiliz mahfillerinde söylen
yeni hır safhaya girmiştir. Bugün mektedir. Bu hususta teeyyüt etJnl,. 
Yugoslavyadan verilen malftmata yen bizı şaylalar dolaşmaktadır. V• 
göre Yuggoslavya hükiııneti İtalya rilen haberlere göre Trentino'da mü
tarafından vukuıbulacak işgale mu- şahede edilen askeri hareketler Yu • 
halefet etmiyeceğini, İtalya ile Kral goslavyanm korkutulmasını ve bita
Zogo arasmda ~ereyan eden muha _ raflığuıın teminini istihdaf etmekt• 
berelerden malCımattar olduğunu dir. 

yaret olunmuştur. Merasimde bü
Bir müddettenberi birlik havasını tün hükumet erkanı kordiplomatik söylenmektedir. 

bozan bir falsolu ses bu defa genç- Bu mahafillerde beyan edildiği -orduyu temsil eden kıtalar, mücavir 
liğin gösterdiği samimi hassasiyet sa- memleketlerden gelen heyetler ha- ne göre sefirin Berline avdeti kafi de 
Yesinde susturuldu. zır bulunmuştur. Kral Gazi, babası recede açık bir şekilde tarif edilmiş 

Şı.md· rt k k bakmaksızın olan İngiliz siyasetinde deı!rişiklik o-
1 a 1 ar amıza Kral Faysalın yanına gömülmüştür. 6 

içimizde yeni bir falso sesi çıkmıya- lacağma dair şüph~ uyandıracak ma-
eağından emin olarak Milli Şefimiz Bütün memleket, matemi bütiin hiyette değildir. 
etrafında toplanmak, onun bize gös- şiddetiyle hissetmektedir. Bek'in temtulan neticelentli 
terdiği yol üzerinde hep beraber yil- Irak hükumeti tarziye verdi Albay Beck ile İrlgiliz nazırlan 
l'Ümek zamanındayız. 

tngı.lterenin Musul konsolosunu arasında yapılan müzakereler bu -
Gençler, yine vazifeleri başına çe-

kilmeli, fakat heyecana kapılmaksı- öldürmekle neticelenen hidisenin gün de devam etmifiir. Albay Beck 
bir takm tahrikler neticesi olduğu bugün öğle yemeğini kral ve kraliçe 

Zın, memleketin huzuruna hürmete- . il b. likt y · d d 
derek vekar içinde istikbal için çalıŞ- anlaşılmıştır. Musul ahalisi muhri~- ~ ır ~ ın s~r s~ayın a ye-
lrıalıd ı B 1 ·ı 1 h.diseler ı.er tarafından iğfal olunmuş, İngı- mıştir. Muzakerelerın ış adamlan 

ır ar. eyne mı e a ;-(· ~ ii 1._. 1 · · i 
kar••a d h · · d'. 'fe{L!" ·z konsolosluğunu taşa tutmuş, ve tez ıgıy e ve memnunıyet vene şe -

:r-ın a epımıze uşen va'Zı ·.JA& • • _ . • • • 
Jnilli b. l ·- dık k ı kt ....:.A"alli hükumetin müdahalesıne kilde devam ettıgı bıldırillyor. 

ır ıge sa a ma ır. BUU• A · b l · 
Falso · k k · t • ı d ...,.- :-t.an kalmadan konsolosu öldür- nlaşılan Mıster Cham er aını ya-

sesı çı arma ıs ıyen er e .. ,...,. UIJA (b ·· ) ·· k ·· t ek 
l~ni almı 1 dır B d nl ve! U..tür. rm ugun tecavuze arşı n;ıuş er 
ter. ş ar . u ers ~ ara ~· m ';f" (Sonu: Sa. 10, sü 2) (Sou Sa. 10. Stı. 1 de) 

bildirmiştir. Diğer cihetten alınan haberlere ga. 
lngiliz mahaliline göre re, Italya, Almanyaya karşı olsa bJle 

Ingiliz mahafiline göre böyle bir Yugoslavyaya tamamiyetinin garan
hadise 16.4.937 tarihli Ingiliz _ Ital- tisini teklif etmekte ve buna mukabil 
yan anlaşmasını iptal edecek mahi- Arnavutluk işinde Yugoslavyanm bL 

Amavutlufıı gösterir harita yettedir. taraf kalmasını istemektedir. 
-ı Fakat ayni mahfiller bu itiliflar Zannedildiğine göre. dün Lord 

Lebrun Cümhur Ingiltere tarafından feshedildiği tak- Perth ~e Kont Ciano arasında yapı. 
dirde Italyanlann Ispanyol toprakla- lan mülikat vaziyetin aydınlanmua-

Reisliiine Seçildi ~nı. ve Balear adalarını tahliyeden na yardım etmiştir. Maarnafih t>U bu-
• ':::I ımtına etmelerinden korkmaktadır- susta malılmat alınamamıştır 

Dünkü seçim neticesinde B. Leb- la:· Buralarının da tahliyesi mezkur lfgal '1tuhakkak sayılıyor 
run tekrar c~urreisliğine seçil- itiliflarda derpiş edilmiştir. Rom (A.A.) _ Remıt mahfil. 
miştir tafsilit onuncu sayfamızdadır. Neti · y la tarzı 1..-cenın ugos vyanın .na- : .~u: Sa.. 10, sa.. J ül 
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PENCEREMDEN 

Onun Mezarına 
Be zemesin 

Yazan: M. Turhan TAN 

Habeş ellerinde bir iki yıl gö
ründükten sonra A'\•rupnyn 

geçerek şurada burada yüz göster • 
meğ~ başla;ı nn '\"e her görünüşi.indc 
tatsız hadiseler doğan kara bnlntım 
Arnavutluk ufuklarında da belirdi • 
ğini gazeteler ynzdılnr. Hiç te hıı) ra 
aUimet olmayan o beliri:ııln asıls1z 

çıkmasını temenni etmekle beraber 
biraz Arnavutluk tarihi Uze.rindc dur 
mak istedim: Çok eski de\·lrlerde Ar
navutlar '\'C Arnavutluk vardı, fakat 
hiç bir de,•irde Arnavutluk tarihi 
yoktu. Gerçi llüylik lskenderi Arnn. 
'\"Ut sayanlar ''ardır. Pyrrhusü de öy
le zannettirmeğe yeltenenler görlll -
mliştlir. Fnkat Arnavutluk ilk çağ • 
lardn lUakl!donya ve Eplr tarihine, 
sonra Roma tarihine bağlı kalmış. 

ortaçağdn bir çok istiliilar görrnilş 

ve nihayet Tiirklerin eline ge~nıiş 
bir memlekettir. 

Balkan harbini Osmanlı dc\•leti
nin kaybetmesi bir Arna\ ut de\· le • 
tinin kurulmasını mUmkiin kıldı. Bu 

Eczacı Hasan 
Yangında Suçlu 
Görüiügor 

Evrak Dün 

Müstantikliğe VerUdi 
Müddeiumumilik Bahçekapıdaki 

Hasan ecza deposundan çıkıın ve ye
di dükkanın yanmaslle neticelenen 
yangın tahkikatını dün bitirmiş. dük
kllnı evvelce tevkif edilen Alinin yak 
tığı ve evvelce tevkif edilmişken 1 
sonra serbest bırakılan Mustafa ile 1 
depo sahibi Hasarım da Aliyi suç i
kaına teşvik ve azmettirdikleri neti
cesine vardığı için üçünü de dosya
larile beraber dün ikinci sorgu hl' -
kimliğine vermiştir. llk tahkikat va
ziyeti aydınlatacak ve suclular ya
kında ağır ceza mahkemesinde sorgu
ya çekileceklerdir. 

----oı---

MOTEFERRlK : 
yeni de,•lct, geçml asırların karanlı- -------
ğı içinde Arna\•utluğa şeref verecek 
bir ''Ôkıa, bir hatıra ve bir sima arnr
ken fskender beyi buldu ve bu ölü
nün şahsında milli bir "mefahir ha
zinesi" yaratmak yoluna girildi. Hal
buki İskender beyin adı hile Türk • 
tii \'e kendisine hu isim, Türkler ta. 
rnfındnn 'erilmişti. Yoksn o Yorgi 
Knstriyotis olarak ~aşıyordu, miis • 
liiman oluşu snhteydi, iskender adı
na da ısınmış değildi. Fakat Türk -
ler, kendisi~ le yaptıkJarı çetin sa -
\•aşları tarihe kaydederken daim:. 
(İskender hey) adını ku!Jandıklnrın· 
dan Yorgi J\:nstriyotis unutuldu, is _ 
kcnder bey ebediyet kazandı. 

İtalyanın Arnnvutlu!;'U istila et -
mek istediği hakkındnki rivayetle -
rin yifa gösterdiği şu son giinlerde de 
yine İskender bey dillerde gezmek -
tcdir. Herkes o l>iiyi.ik k::ıhrnınanın 
yurduna ynhancıların kolny kolay 
giremiyeceklerini söylemekte, ikin
ci l\1urat ve l~atih Mehmet gibi pndi
şahlarla yirmi otuz sene ~nrpışınak. 
tan geri durmayan İskender Beyin 
hatırasına bağlı olnn Arnu•utların 
herhangi bir tecavüzü mertçe knrşı
lnyacnkları iddia olunmaktadır. 

Her milletin hiir ve miistakil ya
şamasını istemek insanlık borcu ol
duğundan lıiz de ayni temennide ve 
ayni limitteyiz. Yalnız zihnimize kö
tii kötll mUlahazalar da gelmekten 
geri kalmıyor. Bu nrada iskender be
yin kemikleri kazyesini hatırladık. 
l\f.alfım olduğu iizerc o, İtalynnlar _ 
dan Türkler aleyhine yardım temin 
etmek Uzerc Vcnedik'e gitmiş, eli 
boş dönnıliş \•e Leş kasabasında öl _ 
miiştii. Halk, onun kemiklerinde bir 
sihir, bir tılsım bulundui:'"tlna inan -
dı, onlardan birinin dikilmiş olduğu 
elbise sahibine kurşun işleıniyeceğl
ne iman etti ve hu inançla herkes 
mezarına Ü iişerek birer kemik altlı
ğından zavallı adamın gömüldiiğii 
yerde kemiği bile kalmadı. 

Siyasi hôdiselcrin Arnavutluğu 
da nvirip çevirip i~kcnd.erln mezarı
na benzehne inden korkanlar acaba 
haklı değil midirler? 

Türk • Yugoslav 

Afyon Anlaşması 
Türkiye ile Yugoslavyanın müşte

rek afyon satışları hakkında bir kaç 
haftadanberi Belgratta devam etmek 
te olan müzakereler neticelenmiş 'c 
bu husustaki anlaşma dun imza edil
miştir. 

Aktedilen yeni afyon itilafı müna
sebetile ticaret ve sanayi nazırı To
mitch, beyanatta bulunarak bu itila
fın iki memleket arasında bu sahada 
mesai birliğini temin edeceğine e
hemmiyetle işaret etmiştir. 

Nazır, 1934 itilafının tatbiki hu
susunun maruz kalmış olduğu müş
külatı hatırlatmış ve yeni itilafın 

Türk ve Yugoslav menfaatleri ara
sında iki memleketin daha feyizli ol
masına medar olacak muvazeneyi te
sis edeceğini söylemiştir. 

Nafıa Müsteşarhğı 
Nafıa Vekaleti Te.ftiş heyeti reisi 

mühendis Kazım Aydar. Vekiilet müs 
teşarlığına tayin edilmiştir. 

Muhtelit Hakem 

::~~:~:!~~j ka~:!~~ri-1 
ı 

mizdeki muhtelit hakem mahkemele- , 
rinin faaliyetine artık nihayet yeril
miştir. Esasen bu muamelelere ait 
işler de bitmek üzere idi. Yalnız Türk 
Fransız hakem mahkemesile 'fiirk -
Romen hakem mahkemesinde bir iki 
dava kalmıştı . Bunlar da arlık al&ka
darlar arasında müzakere yoluyla 
halledilecektir. * Lağvedilen Türk _ Fransız ha
kem mahkemesinden ac:ıkta kalan 
memurlardan Emin Boziıyük hususi 
idare muhasebeciliğine tayin edil
miştir. Diğer memurlar da başka va
zifelere tayin edileceklerdir. 

Yenicamiin Tamiri 
Evkaf idaresi tarafından Ycnica-

ınide yapılmakta olan tamirat b"tmek 
üzeredir. Camiin arka saçaklarına ait 
tamirat bitmiş. dünden itibaren de 
deniz cephesindeki saçakların tami
rine başlanmıştır. 

TAN: Yenicamiin cephesini temiz_ 
lemek ve içini dışını tamir etmek i
çin evkafın 80 bin lira tahsis ettiğini 
evvelce haber vermiştik. 

Birkaç zamandır Yenicamiin arka 
tarafında yapılmakta olan tamirat 
Köprü tarafındaki cepheye geçmiş 

bulunuyor. Bu münasebetle, evvelce 
yazdığımız bir noktaya evkafın dik
kat nazarını celbetmeyi faydalı bulu
yoruz. 

Camiin bilhassa mermerden yapıl
mış olan cephesi temizlenirken pofra 
veya tarak gibi şeylerle taşları kazı
yarak az çok hırpnlıyacak yerde Av
rupada oldugu gibi tazyikli istimlc 
cepheyi yıkamayı teklif etmiştik. Bir 
Uti ay evvel ortnya attığımız bu fi
kirin evkaf fen heyetince Mıhi nazrırı 
itibara alınmadığını ve camiin cep
hesinin taşçılara temizlctimiye ha
zırlandığını oğteniyoruz. Gerçi iş ev
kafındır. Ltıkin bina bizimdir. Eserin 
nefasetini muhafaza icin lüzumlu gör 
düğümüz bu usulü tekrar ~vkef ida
resine hatırlatmayı vazife bildik. 

Barem Proiesl 
Yeni hazırlanmış olan barem ka

nununa ilaveten subaylar ve askeri 
memurlar için ayrı hükümleri ihti
va edecek yeni bir proje hazırlan

maktadır. Bundan b::ı~ka 1 '5 derece
den herhangisine tayin edileceklerin 
tahvil ve kıdem şartlan nazarı iti
bara alınmakla beraber bunlarda ba
zı istisnalar da düştinillmektedir. 
UmuQ'li miıfettişlik, cümhur riya -
seti dniresl memurları, hususi kalem 
müdürlükleri gibi ilk defa devlet 
memuriyetlerine tayin edilecek olan 
lar projenin hususi bir kaydına tfüibi 
tutulacaklar ve kadrodakı maaaşları 
ile tayin edileceklerdir. Proje tetkik 
edilmektedir. 

lzmlr Tütüncülerine 
Fide Dağıtıldı 

lzmir, 5 (AA.) - Ziraat mücade
le istasyonu halka on bin tütün fide
si dağıtmıştır. !kinci el turfanda tü
tün fideleri tarlalara dikilmiş ve 
üc bin prethrum fidesi dağıtılmıştır. 
Ilk turfanda pamuk tohumu da tar
laya atılmıştır. 

TAN 

Şoförlerin 5 Maddelik 
Dilek Listesi 

Bir Heyet Dün Valiye Müracaat Ederek 

Dileklerinin Kabulünü Rica Ettiler 
Şoförler Cemiyeti namına bir 

heyet dün Vnli ve Belediye Reisi 
Liıtri Kırdan ziyaret ederek beş 
maddelik bir dilek listesi ''ermiş 
terdir. Bu liste ile şunları iste
mektedirler: 

1 - Plftka resmi için yeni 
bir formiil bulmak. 

fık görürcıe ruhsatnameler iade e
dilecektir. 

3 - Karnesi.,. ~oförler hıra . 
Iından idare edilen otomolıillet. 
den alınmakta olıın 25 lira reza
nın makul hir hadde indirilmesi. 

Dr. Ltitfı Kırdar bunu tetkik 
edece~ni ,·aad etmiştir. 

4 - Pl,\o'Bsadrı elden ele deY
redllen otomobillere ait devir 
muamelesinin basitle~tirilmesi. 

Yeni Tiyatro 
Binası 
Yapılıyor 

Mülhak Bütçelerin 

Tetkikine Başlandı 
Beleqiye daimi encümeni dün de 

toplanarak vilayet , ve belediyenin 
929 senesi masraf bütçesi üzerindeki 
t<.'tkikatını ikmal etmiştir. gncümen 
dünden itibaren miilhak bütçelerin 
tetkikine başlamıştır. Dünkü toplan
tıda ilk olarak Şehir tiyatrosuna ait 
bütçe gözden geçirilmiştir. Bu esna
da Şehir tiyatrosu için yaptırılmak 
istenilen bina da mevzuubahis ol
muştur. Belediye Tepebaşmda şim

diki tiyatro binasının yerinde modern 
bir tiyatro. binası yapmak Cikrinde-

Şehir l\lerlislnce verilmiş o • 
lan bir karara göre şimdiye ka • 
dar otonıobi11crden 5, 7 ,5 ve 12.5 
nish-etlerinde plfıka resmi tahsil 
cdilmekte~·di. Şoförler hu şeklin 
hem şoförler için, hem de beledi· 
ye için 7.or olduğunu ileri ~ilrc _ 
rek ayni nisbetler gö:ıetilmrk 

şartiyle pHika resminin, bcn7in 
fiyntlanna zam suretiyle tahsil e
dilmesini stemektedirler. 

Şoförler, devir muamel<>sinin 
gtlnlcrce Urdiiğlinti, bu yiizden 
o otomobil ~oföriiniin 10 • 15 giin 
lş!llz kalm::ıfa mecbur olduğunu 
ileri sürmektedirler. 

' dir. Bu seneki fevkaHide btitçe ile bu 
işin başarılması da mutasnvverdi.,. 

Esa!'ien belediyece de böyle 
bir teklif yaPıhnış bulunmakta -
dır. Teklif halen Dahiliye Veka
letince tetkik edilmektedir. 

2 - Ruhsatnameleri alınmıc; 
~ 

olnn 18 otobüsün ruhsatnameleri-
nin iadesi. 

Vali hu lıu~u!ı hakkında şoför 
terin dileklerini yerine getirme • 
yi kabul etmiş ve muavin Li'ıtfi 
Aksoya icuhetlen emirleri ver _ 
mlştir. Ancak ruhsatnamelerin i
adesi işi encümende bir daha tet
kik edilecek ve encümen nıuva -

ONIVERSITEDE : 

Yugoslav Talebesinin. 

Dünkü Tetkikleri 
Şehrimizde bulunmakta olan Yu

goslavyalı talebeler, dün Ayasofya 
müzesini, Sultanahmet meydanım, 

Ye:-ebatan sarayile Kapahçarşıyı gez
mişlerdir. Yugoslavyalı gençler, üni_ 
versite tarafından belediye lokanta

sında verilen öğle yemeklerini ye
dikten sonra Şirketi Hayriyenin tah
sis ettiği bir vapurla Boğazda bir r.e
zinti yapmışlar ve akşam geç vakit 
dönmüşlerdir. 

Dün 25 Yunanh 
Talebe Geldi 

Kimya lisesinde okuyan 25 Yu
nanlı talebe ile beş muallim rliin şeh
rimize gelmiş ve Kız lisesinde misa
fir edilmişlerdir. Yunanlı talebeler 
fiehrlmizde arkeolojik tetkikat yapa
caklardır. 

Trakyada Maarif 

Faaliyeti 
Köy eğitmen okul ve kursundan 

mezun olanlarla, köy öğretmen ve o
kullarına olan ihtiyacını karşılamak
ta olan Trakyada, bir yandan da, 
tnm teşkilatlı ilk ve orta okulların 
kurulmasına devam edilmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere bu sene 
Liıleburgazda bir orta okulun kurul

ması kararlaştırılmıştır. Okul blna
sının yapılması için mahallinde ku
rulan cemiyet verimli bir tarzda ça
lışmaktadır. 

Ayrıca Kırklareli umumi meclisi 
de para yardımında bulunınağa ka
rar vermiştir. 

Bunlardan başka Çorlu, .Malkara, 
Vize merkezlerindeki beşer dersha
neli okullar da bu sene bitecek ve 

Babaeskide de ikı senede bitirilmek 
iızere bir orta okul inşa edilecektir. 

Su ve arteziyen işi, Trakyanın bU
yük işleri arasındadır. Arteziyenler 
Trakyayı gittikçe sarmaktadır. Uriıu_ 
mi toplantılarını yapmış olan Trak
ya vilayetlerinin umuml meclisleri 
bu maksatla bütçelerine tahsisat koy
muşlardır. Mahalli belediyelerin de 
nisan bütçelerine yapacakları yardım 
paralarile arteziyen takımları tamam 
!anacaktır. 

Vali ve Belediye reisi bu me
~ele hakkında altıncı ~ube tniidii
rU ile göriişeccğini ''e formalite. 
nin basitleştirilmesi için ic.lhe -
den tedlıirlcrl a]acağıuı vaad et
miştir. 

5 - Klakson çalınmasına mii- ı 
saade edilmesi. 

Şoförler. esnara miisnatfo e -
dildiği "·eçhile sabahları saat se
kizden akşam saat sekb:c kadar 
de,•am etm"k ~artlyle şoförlerin 
klakson kullanma]arına miisa -
ade edilme ini istemekteılider. 

Beledi:\·~ Reisi şoförlerin hu 
dileğini tetkik edeceğini vaad et. 
miştir. 

DENiZ ve LiMANDA : 

Üç Tonluk Bir Motör 

Karaya Oturdu 
Dün Mehmet Ali kaptanın idare

sindeki üç tonluk Hüdaverdi motörü 
çimento yüklü olarak Yedikule gaz
hanesi "önünde karaya oturmuştur. 

Motörün makinesinde husule gclt!n 
arızadan başka bir zarar olmamış ve 
akşama doğru yüzdürülmüştiir. 

500 Seyyah Geldi 
Alman bandıralı Milvoke vapuru 

ile dün limanımıza muhtelif millet
lere mensup beş yiiz seyyah gelmiş
tir. Seyyahlar şehre ~ıkarnk görulc
cek mevkileri gezmişlerdir. Vapur, 
bugün limanımızdan Pireye gidecek. 
tir. 

POLiSTE: 

Sandığa Saklanan 

Hırsız Tutuf du 
Şlsllde Hnlllskıir Gııu cadiieslnde 192 

numaralı Ankara bakkaliyesi sahibi To
dnrl evvelki giin zabıtaya mOrııcant E'ClP-
rek c;el<mec-ec:lndekl 3!1 llr.ıı;nn çalındıl.lını 
lddln etmlc:tır. Zabıta hırsu:lıl!ın ece dlik
kftndn gizlenen blr ndıım tnrnfından ya
pıldıl'!ı neticesine varmış ve dün gece 
dllkktına iki memur saklamıştır Halbuki 
bir gün evvel pnrnlnrı aşıran hırsız dahı 

memurlar ıtelmcden evvel Tnrlntlnln gnf
letlndetı istlfııde Pdcrek ll'eri girmiş ve 
büyiicek bir ııandıllın içine girerek kııps
ğını kapatmıştır. Dilkk!ln kapanıp el nyal( 
çekllr!ikten sonra s:ındığın içinde bir ha
reket oldul!unu işiten memurlar kapağı 
açtıkları tnmıın ismi Ahmet nl:ın hırsızı 

yakııfamışlıırdır. Ahmet bugün adliyeye 
teslim edilC!Cektlr. * Tahtnkalede Hasıının kahvesinde ya
tan Hasan, Ahmet, Emin, İbrnhlm ve Ali 
lsmlnae be$ nene; nrasıhria kavgn çıkmış
tır. Neticede bunlardan fbrııhfmle Ali 
başlarından sert bir clsfmlE ntırca ynrn
lanmıslarclır. Yaralılıır tednvl nltınn alın

mış, suçlular yakalanarak tahkikata baş
l:ınmıc:tır. * Diln Karaağaç me,.hııham sahille
rinde denizde bir ceset bulunmuştur. m
raz sonra sahile çıknn13n cesedin cebin
deki hOvlyet varakasındnn, f nebolulu 320 
doğumlu Ali olrluğu anlnşılmıstır. Yapı

lan muayenede kazaen denize düşüp bo
ğulduğu anlaşılmı:,ı, defnine ruhsat ve
rilmiştir. * Evvelki gece Yenlkapı açıklarırı~a 
i~tlmdat avu:eleri lelten sandıılcılar sesin 
geldi~! tarafa gitUkleri 7.aman bir sandnl 
kinde genç bir kadınla bir erkeğin im
dat istediklerini görmllşlerdlr. Snndnl dl
iter sandalcılar tarafından sahile geUrll
mlştir. 

BELEDiYEDE : 

Temizlik 1 ıleri 
Bütçesi Arttı 

400 bin liradan ibaret olan beledi
ye temizlik işleri bütçesine 100 bin 
lira ilôveslle 500 bin liraya iblfığ e
dilmiştir. Ancak belediye daimi en
cümeni bütçeyi tetkik ederken te
mizlik işlerinin ıslahı hakkında hn
zırlanmış olan projeyi de gözden ge
çirmeği faydalı görmüş ve ali'ikalı ze
vatı da çağırarak kendilerinden iza
hat almıştır. Temizlik işleri kadro
sunda tasavvur edilen yenilikler, ev_ 
veıa amele adedinin çoğaltılması ve 
daima faal bir halde bulundurulma
sı, geceleri şehir ana caddelerinin yı
kattırılması, yeni çöp kamyonları 

mübayaası ve halkı temizliğe alıştır
mak için yapılacak propagandadan i
barettir. 

Saat· Kulesi Yapıhyor 
Belediye, genişlettirilmesi kısmen 

bitmiş olan Eminönii meydanında 
bir saat kulesi yaptınnıya karar ver 
miştir. Saat kulesi beton olarak Eski 
Valide Hanının yerinde ynptlacaktır. 
Bu maksatla iki gündenberi buradu 
inşaata devam edilmekt~dir. 

Yol Vergisi , 
Belediye muhasebe müdürlüğii, 

yol paralarının vakit ve znmaniyle 
tahakkuk ve tahsil edilebilmesi içm 
belediye tahsil ve tahakkuk şubeleri 
memurlarının mahalle mümessille
riyle beraber derhal faaliyete geç
melerini alfıkadarlara tebliğ etmiş

tir. Mahalle mümessilleri bir aya 
kadar bu listeleri hrizırlnyıp şubcJc
re vermiye mecburdurlar. 

Büyükada Su Tesisatı 
Belediye Sular idaresi, Büyüka

dadaki su tesisatını genişletmeğe de
vam etmektedir. İdare buradaki Ka
zoğlu deposunun kafi olmadığını an. 
lamış ve yeni bir depo yapmağa ka
rar vermiştir. Bu maksatla belediye 
Daimi Encümenine müracaat ederek 
istimlak salahiyeti istemiştir. 

Tirebolu • Alucra 
Yolu Yapılacak 

Tirebolu, (1'AN) - Evvelce güzer
gi'ıhı açılmış olan Tirebolu - Alucrn 
şosesinin tamamen yapılması, vilayet 
meclisince iıç senelik mesai progra
mına konulmuştur. Sonbaharda ta
mamen inşaata başlanılacaktır. 

Yeni ispanya Sefiri 
Yeni İspanya hükumeti Ankara 

sefirliğine Karlo Lupezi tayin etmiş
tir. Yeni sefir pek yakında İstanbu
la gelecektir. Elyevm İstanbulda bu
lunan ve Frankonun Türkiye ajanı 
olan Palezya da yeni İspanyanın A
tina sefirliğine tayin edilmiştir. Pa-
lezya halefi gelir gelmez Atinaya 
gideeektir. 

Yeni Bulgar Konsolosu geleli 
Yeni Bulgar general konsolosu 

Biserof, dün Atinadan şehrimize gel
miş ve Galata rıhtımında sefaret ve 
konsolosluk erkanı ile Bulgar kolo
nisi tarafından karşılanmıştır. 

Yunan Konsolosu Atinaya gitti 
Şehrimiı Yunan baş konsolosu 

dün Atinaya gitmiştir. Konsolos 15 
gün sonra şehrbnize dönecektir 

6 - 4 - 939 

İlk Olimpiyat 
Oyunlarının 
Tarihi Nedir? 
S - ilk Olimpiyat oyrınları 
ne zaman yapılmıştır? 
C - İlk Olimpiyat İsanın doğu · 

şundan 776 sene evvel yapıldı 

• S - lflusikUjinas Reetlrovell'· 
nin doğum ııe ölüm senelerini 
yazar mısımz? 
C - Büyük sanatkar 1770 sene

sinde doğmuş ve 1827 de olmüştür. 

• S - Relfa~t şelu·i nerededir? 
C - Şimali İrlandadadır ve 1921 

denberi şimali :trianda hükumetinin 
idare merkezidir. 

• 
S - Telefonu kim ve ne za -
man icat etti? 
C - 1876 da, bir İskoçyalı olan 

Alexandre Graham Bell tarafından 
icat edilmiştlr. 

• 
S - Jllemurlar Halkeı;i baş· 
kanı olabilirler mi?. 
C- Evet. 

• 
S - Reybras kimdir? 
C - 13 üncil asırda yaşamış bü -

yük bir Türk kumandanı ve Mısır 
Memlükler devletinin ilk hükümdar. 
larındandır. 

• 
S - Bazı yerlerde llkranya, 
bazı yerle~de de Ukrayna is -
mini göriiyoruz. Bunlardan 
hangisi doğrudur ? 
C - Doğrusu Ukraynadır. 

• 
S - Ayni miicssesede çalışan 
iki memur, birbirle1·iyle ev -
lenirlerse, yine ayni müesse· 
sede çalışabilirler mi? 
C - Çalışabilriler 

• 
S-Halep ve haı•ali inde ,,a a 
yanlarm ekse1·iyeti11i1ı Tllrk 
olduğu d ğru 111 dur 
C - Evet. 

• 
S - Briikselde bir talebenin 
aylık masrafı 11e kadardır? 
C - Vasati olarak 60- 70 lira ka

dardır. 

Besnide Fıstıkçıhk 

Ve Üzümcülük 
Besna, (TAN) - Burada ağaç bay

ramı yapılmış, Malatya ve Gazian
tepten getirilen 1500 akasya fidanı 
Beşi - Gölbnşı şosesinin iki tarafına 
dikilmiştir. Belediye bahçesine de 
2000 tane kavak fidanı dikilmiştir. 

ünümüzdeki yılların fidpn ihtiya
cını karşılamak için Bursa Ziraat 
mektebinden celbolunan ağaç tohum
larile, belediye bahçesinden ve zira
at memunınun nezareti altında bir 
fidanlık tesis edilmiştir. 

Doğu Alladolunun üzilm ve yur
dun fıstık deposu olan Besnamızdn 

,.e köylerinde yeniden on binlerce 
dönüm fenni bağlar ve fıstıklıklar 
vücude getirilmektedir· Bu arada 
bilhassa bamba (peygı:ımber) denilen 
cins ile çekirdeksiz Uzüme tuzla yer 
verilmektedir. 

'TAKViM ve~ 
6 Nisan 1939 
PERŞEMBE 

4 üncü ay Gün: 30 Knsım: 150 
Arabi: ı358 Rum•· 13';5 
Sefer: 16 Mart· 24 
GUneş: 5.85 - O le: 12.16 
İkindi: 15.54 - Aksan 18.34 
Yatsı: 20.12 - İmsfık: S.58 

Yurtta Hava Vaziyeti 
YesllkÖY Meteoroloji istasyonundan a

lınan mnlOmnta göre, yurtta hnva Trak
ya ve 'Ege bölgclerlnde bulutlu, dijter 
bölgelerde çok buluUu ve yer yer yağış
lı geçm1S. rOz ftrlar Doğu, Cenup Doğu
su bölgelerinde Şnrkl istik metten orta 
kuvvette, diğer bölgelerde umumiyetle 
Şimali istikametten, Ege bölg nde kuv 
vcuıce, Ege deniz.inde kuvveUI, diCer 
yerlerde orta kuvvette esmlstlr. 

Dlln f stnnbulda hava bulutlu geçmiş, 
razgllr Şimalden 3 - 5 metre hızla es
miştir. Saat 14 te hnva ta7ylkl 76.17 mi
limetre idi. Sühunet en y{}ksek 13,6 ve 
en dilsfik 5,4 santigrat olarak kaYdedil
misür. 



(füG"ôN 1 § 
karşıhkh · 
Müdafaa Paktı 

Yazan: ômer Rıza DOGRU L 
İki Japon 

Gemisi 
Batırıldı 

L ondrada İngiltere Başvekili 
Mister Chamberlain ve Hari

dye Nazın Lord Halifax ile Lehis
tan Hariciye Nazın Albay Bek ara
Stn.da devam eden müzakerelerin mıı 
hiyeti hakkında verilen mal(unata 
göı-e Lehistanın hedefi İngiltere ile 
karşılıklı müdafaa paktı yapmaktır. 

İngiltere .hükfuneti, Lehistanuı 
bir tecavüz tehlikesine maruz kal
bıası takdirinde, İngilterenin bütün 
kuvveti ile Lehistana yardım etme
n taahhüt etti. 

Çinliler 

Takip Eden 

Birbirini 

Zaferler 

Bu taahhüt ummni mahiyettedir. 
Lehistan hükUnıeti bu taahhüdü en 
derin hoşnutlukla karşılamış ise de 
\Taziyeti daha sarih bir şekle sok
bıak ve kap ettiği zaman derh.ıl 
tatbik sahasına girecek bir pakt yap 
llıak istemiştir. 

Bunun ınanası şudur: İngiltere 
Lehistan hududunu ve bütünlüğünü 
teınin edecek, tecavüz vukuunda 
Lehistanın müdafaasına koşacak, 
huna mukabil Lehlileı de Garb" 
doğru bir tecavüz vukuu takidirinde 
llYn.i şekilde hareket edecek ve teca
\rÜzü yapanlara taarruz edeceklerdir. 
lram İngiltere tecerrüt siyaseti • 
ile veda edecek, Lehistan da yalnız 
bir muvazane amili olmaktan çıka
caktır. 

Bu suretle tecavüz dalgası jster 
Şarka c\önsün, ister Gı.arbe dönsün, 
karşılıklı müdafaa paktı derhal tat· 
hik olunacak ve tecavüz dalgası he
llıen kınlacak ve durdurulacaktır. 

İşte Londrada konuşulan ve bir 
karara bağlanması istenen mesele 
hudur. 
Şimdiye kadaT verilen malömat 

hu mesele üzerindeki müzakerelerin 
Pürüzsüz ve hoşnutluk verecek tarz
da ilerlediğidir. 

Neticeyi belki de yal'lll öğrenİ· 
tiz. 

Şimdiki vaziyet, karşılrklı müda
faa paktının bir muvaffakıyet teşkil 
edeceğini ı;rösteriyor. 

Kazanıyorlar 
Hongkong, 5 (A.A.) - Kuvantung 

eyaletindeki Çin kuvvetleri Kanton 
civarında üç mühim şehri geri al
mışlar ve Macao'nun şimalinde knin 
Vangmun'a karşı Japonların bir ih. 
raç hareketini tardetmişlerdir. 

Bir Çin tayyare filosu Şanghayın 

şimalinde Kiagsu'nun şimali şarki a

çıklarında 11 Japon harp gemisine 

hücum ederdk bu gemilerin ikiSfui 

batırmış ve diğer bir kaçiuı da yara

lamıştır. 

Diğer taraftan Dondin gölünde Çin 

liler üç Japon motörüne hucum ede
rek batırmışlardır. 

Mefuşan'da tahaşşüt P.tmiş olan 

Çin kuvayı külliyesi düşmana fası

lasız mukabil taarruzda bulunmakta. 

dır. Düşman garp istikametinde Nu
gudain ve Zinain istikametine çekil
mektedir. Muharebelerin ~iddeti git
tik~e artıyor. 

Çinliler Ciukovun cenubunda Han
keu civarında iki büyük köyü ele ge. 
çirmişlerdir. 

Yon Nöyrat 
Umumi Vali Oldu 

Prag, 5 (A.A.) - Bohemya ve Mo
ravya Alman himaye idaresi reisi 
Von Neurath, bugün saat 10 da hu
susi trenle buraya gelmiş ve istas
yonda General Blaskowitz ve Gau
leiter Henlein tarafından karşı lan
mıştır. İstasyon dışında himaye ida
resi reisini beklemekte olan bir iki 
bin kişilik halk kendisini alkışlamış
tır. 

lngiliz Bahriye 
Lordunun Beyanatı 
Heyecan Uyandırdı 
İngiliz Kabinesinde Değişiklik Yapılması, Eden 
Ve Churchill'in Kabineye Girmesi Muhtemel 

Lonrlra, 5 (A. A.) - Kabine bu sabah hükumette bir de
ğişiklik yapılması ve yeni hükfunete Churchill ve Edenin gir
mesi ihtir'lali hakkında müzakerelerde bulunmuştur. Bu tak
dirde Churchill büyük bir ihtimalle mühimmat nezaretine ge
tirilecektir. 

Bu değişiklik ağlebi ihtimal Ark 
Royal gemisinde dün heyecanlı bir 
hitabe irat ettiğinden dolayı istifa 
etmek mecburiyetinde bulunan Lort 
Stanhope'un çekilmesinden sonra vu 
kua gelecektir. 

Kabinenin bu sabahki içtimaın -
dan evvel Lord Stanhope bu hadise 
hakkında Chamberlain ile uzun bir 
mülakat yapmıştır. 

Stanhope sadece " donanmanın 
harekete geçmeğe her an ha21r bu -
lunduğunu" söylemek istemiştir. Mu
maileyh, hiç bir veçhile fevkaU.de 
bir vaziyet mevcut olduğuna işaret 
etmemiştir. 

Bugünkü Londra gazeteleri tara
fından yapılan neşriyata göre Lord 

Suriyede 
Sükunet 

Avdet Etti 
Paris, 5 (A.A.) - Muhtelif 'rürk 

gazeteleri son zamanlarda Suriyede, 
ezcümle Şamda, vahim hadiseler vu
kubulduğu hakkında haberler neşret 
mişlerdir. Bu gazetelere göre, Fran
sız kıtaatı halk üzerine mitralyözler
le ateş açarak kadın ve çocuklar da 
dahil olduğu halde yüzlerce ölü ve 
yaralı vukuuna sebep olmuştur. 

Stanhope dünkü nutkunda donan -
madaki tayyare dafii bütün vesaitin 
derhal harekete müheyya bir halde 
olduğunu söylemiş bu da hükumetin 
ani bir taarruz beklediğini zannetti
ren bir heyecan uyandırmıştır. 

Hükumet gazetelerin bu yolda 

neşriyat yapmamaları için tedbir al

mış ise de gazeteler intişar etmiş ve 

heyecanın önüne geçilememiştir. 

Mister Chamberlain bugün Avam 

Kamarasında beyanatta bulunarak 
ortalıkta bir şey olmadığını izah et
miş. Lord İstanhope'in kendisi Lort
lar Kamarasında sözlerinin yanlış 

anlaşıldığını söylemiş ve beyanı t~ -
essür etmiştir. 

• • 
lsvı.çrenin 
Müdafaa 

Tedbirleri 
Bern, 5 (A.4.) - Federal meclis. 

harp zuhurunda ordunun takviye e
dilebilmesi için mecburi askerlik yaş 
haddinin 48 den 60 a çıkarılmasına 
karar vermiştir. 
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~ 1·~fflEK 
İran· 

Veliahdinin 
Düğünü 

Düğüne Beş Yüz Kişilik 
Bir Askeri Kıta 

Gönderiyoruz 
Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) -

Dost ve kardeş Iranın genç veliahti
nin düğününde hükumetimizi temsil 
edecek heyet ayın onunda hususi 
bir trenle Tahrana hareket edecektir. 

Heyete Hariciye Vekilimiz Şükrü 
8aracoğlu riyaset edecektir. Heyette 
Riyaseticümhur namına Başyaver 
Celal, ordu namına da General Ka
zım Urbay dahil bulunmaktadır. 
Düğünde aynca 500 kişilik bir as

keri kıtamızda hazır bulunacaktır. 

Bir askeri bando bu kıtaya refkat e
decektir. 

Heyetimiz Tahrandan 18 nisanda 
avdet edecektir. 

Sadabat konseyinin hu sene Ka. 
bilde toplanması kararlaştmlnııştı. 
Halbuki Tahran ile Kabil arası 12 -
13 günlük bir yol olduğundan Konse
yin bu sene de Tahranda toplanması 
Afgan hükumetinden rica edilm!.ş ve 
kabul olunmuştur. 

Sadabat paktına dahil devletlerin 
Hariciye Nazırları Iran Veliahtinin 
düğünü münasebetile Tahranda bir 
toplantı yapacaklardır. 

Gafenkonun 
Ankara Seyahati 

Ankara 5 - Romen Hariciye na
zırının bu ayın 20 sinde Ankarayı zi
yaret edeceği mukarrerdi. Fakat bu 
tarihte harıciye vekilimiz Şükrü Sa
racoğlu Tahranda bulunacağından 

bu ziyaretin hariciye vekilinin avde
tine kadar tehir edilmesine karar ve
rilmiştir. 

• 

•v 

lgne ve 
Çuvaldız 

Yazan: B. FELEK 

G eçenrlf'! Haydarpaşa iskelesine 
çıktığım zaman a~ıkta bilet 

toplayan biletçilerin kara, kışa, so
vuğa yağmura karşı muhafaza altı -
na alınmış olduğunu memnuniyetle 
gördüm. 

Sabahtan akşama, hatta gece ya
nsına kadar çalışan umumi hizmet 
memurlarının böyle müşfikane hi -
mayelere uğramalarını insani bir ha
reket telilkki ederim. 

Bu itibarladır ki, Ankaradaki işa
ret memurlarının başları üstüne ko
nulmuş olan bez şemsiyeleri de ayni 
hisle takdir ettim. 

Hatta bizim tramvaylarda biletçi 
ve vatmanlardan esirgenen ufak 
strapontenleri Dolanda tramvayla -
rında gördiiğüm zaman da imren
miştim. Çünkü, fasılasız çalışan bir 
adamın birteviye ayakta kalması 
hayli yorucu bir vaziyettir. 

Buna mukabil Karaköy köprüsü _ 
ne bağlanan yeni Kadıköy iskelesi 
de yolcuları kıştan, yağmurdan ve 
güneşten koruyacak tertibata malik 
olması bakımından güzel bir şeydir. 
Bunların hepsi ala. Lakin hu arada 
bir şey var ki, halk namına Deniz -
yolları idaresinin ciddi surette na
zarı dikkatini celbe layıktır. 

Şüphesiz ki alakadarlar da gör
müşlerdir: Banliyö trenleri ols~ 
Ankara veya Toros postalan olsun, 
Haydarpaşaya binlerce yolcuyu bir
den dökerler. Bu yolcular karşıya 

geçmek için, iskelenin ufak ve dar 
iki bilet kişesi önüne yığılırlar. Çoğu 
eşyalarını yağmurda, yağışta yere 
koymağa ve biraz da ağır işleyen bu 
bilet kişeleri önünde açıkta sıra 
beklemeğe mecbur olur. Bu vaziyet, 
tatsız olduğu kadar da haksızdır. Bi
letçisini yağmurdan korumak iste -
yen idare, ~üphesiz, müşterisini de 
ayni şefkatle düşilniir. Onun için bu 
kişelerin evvela genişletilmesini ve 
oraya eli çabuk memurlar konması
nı, sonra da önlerine genişçe sundur
malar yapıp halkın yağmurdan. ya. 
ğıştan korunmasını hakh bir dilek 
olarak yazıyorum. 

Memuru ıslatan yağmur yoku~·u 

Müdafaa paktı iJe alakadar bir 
iıokta Sovyet birliği ile Lehistan a
t'ası.ııdaki vaziyettir. Anlaşılan Le -
histan, tecavüz vukuu takdirinde 
Sovyet askerlerinin kendisine yar -
dını etmesi, ve kendi topraklarının 
Alınan - Sovyet dövüşmesine sahne 
olnıası lehinde değildir. 

Alınan ordusu başkumandam Ge- Bu kabil haberlerin neşrinı haklı 

Sı:hlıi veya başka sebeplerle şim. 

diye kadar askeri hizmetten istisna e
dilen yaşları 20 ile 32 arasındaki er
kekler hususi bir tıbbi muayeneye 

tabi tutulacaklardır. 

Bükreş 5 (A. A.) - Romanya ha
riciye nazın Gafenco, Alman harici
ye nazırının daveti üzerine 16 nisan
da Berline gidecek iki gün kalacak
tır. Bu münasebetle gazetecilerden 
mürekkep bir grup da Almanyaya 
gidecektir. 

ıslatmaz mı? 

neral Von Brauchitsch, Prag şatosu- gösterecek hiçbir hadise olmamış, hiç 

Fakat İngilterede Loyd Corç gi
bi siyasiler, Lehistan il'e Sovyet bir
liği arasındaki anlaşamamazhğı ber
ta!oaf etmek ve Rusyanın herhalde 
)'ardımını temin etmek lehindedir. 
llatta bu siyasiler, Rusyarun 
)'ardım.mı temin olunmadığı takdir
de verilen teminatın, yahut yapılan 
Paktın bir Iayda vermiycceğine ka -
bidirlcr. 

na geldikten sonra generallerle gö
rüşmelerde bulunmuş ve bilah3.re 
doktor Hachayı ziyaret etmiştir. 

Baron Von Neurathm buraya gel
mesi münasebetile bütü:c şehir bay
raklarla donanmiştll'. 

Van Neurath Prag şatosunda res
men umumi valilik. vazifesini üzeri-
ne almıştır. 

Bu münasebetle söylediği nutuk
ta demiştir ki: 

Lehistan fngı1tere ve Fransa "- Bugün tarihin r.ıiihim bir ha-
ile mütekabil roiidafaa yaptığı sı- disesi vuku buluyor. O hadise ki 
tada Sovyct Rusya ile de anlaş _ bundan bin sene evvel Kral Wen.ı:el 
bı.ası, her}..alde son teşebbüsü ta- tahakkuk ettirmeğe çalışmış ve bi
llıamlamağa sebep olur. ıahare Haıbsburglar da başannağa 

İngilterenin en tanınmış gazete _ muvaffak olamamışlardır. Fakat 
!erinden Economist bu noktayı tct- Bitler bunu iki milletin nefine oh
lcik ederken diyor ki: rak tahakkuk ettirmiştir. Bu hidise 

"Lehistan, Rusyadan yardım ka- iki milletin nefine olduğu kad.ır 
huı etmektense nazilerin elinde öl- Avrupa ve hatta bütün dünya sul
bıeyi tercih ederse, hiç te akilane hünün de nefinedir." 
hareket etmiş olmaz. En acı hadise - Müteakiben Bohemya ve Morav
lerie karşılaşmamak için, hoşa git - ya devlet reisi Hacha, Von Neurathı 
ıneyen kararlar vemıeyi badisefor ziyaret etmiş ve Von Neurath da 
icabettiriyor. Bu vaziyet karşısm - derhal bu ziyareti iade eylemiştir. 
da yapılacak şey, bu kararların isa
betli olmasını temin etmektir." 

Hitlerin Ellinci 

Yddönümü 
. Berlin, 5 (A.A.) - Hitlerin ellin

cı yıldönümü şenliklerinde Bulgaris~ 

tanı aşağıdaki zevattan rnürekk~p bir 
heyet temsil edecektir: 

Mebusan meclisi reisi Stoiko Mo
Şanof, Genel Kurmay Başkanı Gene
~aı Hacıpetkof, Maliye Nazın Boşi
of, Ticaret nazın B. Kuşoharof, Ha

lla ordusu şefi Albay Boidef, Bulgar 
donanması reisi Amiral VarL'ltleçof, 
Sofya belediye reisi Ivanof. 

Litvanya ordusunun başkumanda-

Kudüste de Bir 
İngiliz Öldürürdü 

Kudüs, 5 (A.A.) - Müzenin İngi
liz direktörü Cliffe, evinin civarın
da bir kurşunla ağır surette yaralan 
mıştır. 

Askeri Vali derhal Arapları sokak 
larda dolaşmaktan menetmiş ve e3-
ki mahallelerdeki Arap dükkanları
nın bir kaçı müstesn:ı. olmak üzere 
kamilen kapat1lınrştrr. 

-<>--

Yeni Bir Rus • Japon 
Çarpışması Oldu 

bir zaman kıtaat mitralyöz kulla~
mamıştır. Kıtaatın tek müdahalesi 
bundan on beş gün evvel aralarında 
hiçbir kadın ve çocuk bulunnııyan 

ve hiçbir ölü ne de yaralı vermeden 
dağılmış olan bir tezahüratçı grupu
na karşı vukubulmuştur. 

Sokak tezahüratı da bugün artık 
nihayet bulmuş ve her tarafta süku
net avdet etmiş olduğu için kıtaat 1 
nisan cumartesi günündenberi Şam
dan çekilmiştir. 

Silah altına alınanların yerlerini 

işgal etmek üzere genç kızlarla ka

dınlar gönüllü yazılmıya davet edil
miş~erdir. 

Gafenco Berlinden sonra muhte-
Neşredilen bir beyanne.r,nede şöyle 

denilmektedir: mel olarak evvela Milanoya gidecek 
, . ve orada bir Romen pavyonu açtık-

"Harp patlıyacak olursa en mukad. tan S()nra Brüksel ve Paris ve Lon _ 
des hazinemiz olan hürriyet ve istik
Jalimizi ancak erkeklerin ve kadınla-. 
rımızın "fedakarlık zihniyeti kurtara
bilir.,, 

drayı ziyaret edecektir. 

Dahiliye Vekili 
Gazetecilere 

Bir Ziyafet Verdi 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden)

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, öugün 
Karpiç lokantasında Ankarada bu
lunan gazeteciler şerefine bir öğle 
yemeği vermiştir. 
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1 Arnavutluk Veliahdi Doiidu · j 

Erzincan Hattı 
Sonbaharda 
Açılacak 

Yemekte Parti idare heyeti azala
rı, Başvekalet ve Dahiliye müsteşar
ları, emniyet umum müdürü ve bü
tün gazeteciler hazır bulunmuşlar
dır. . . 
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Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) -

Erzurum, Diyarbakır, Cizre hatları

nın inşasına devam olunmaktadır. 

212 kilometre olan Erzincan - Erzu

rum hattı önümüzdeki sonbaharda 

açılabilecektir. Diyarbakır - Cizre 

hattında da 60 - 70 kilometrelik bir 

kısmı bu sene işletmeye açılacaktır. 

Bu suretle sonbaharda demiryolları· 

mızın uzunluğu 6718 kilometreden 

7000 kilometreye çıkmış olacaktır. 

• 
Devlet Demiryollan umum mü-

dürlüğünün 1939 bütçesi geçen se

neye nazaran 3.340.000 lira bir faz. 
lalık arzetmektedir. 

Demiryollarımızda 1937 senesinin 

ilk altı ayına nazaran 1938 senesinin 

ilk altı ayında yüzde on beş nisbetin· 
de bir artış vardır. Idare hatlarımı
zın günbegün ziyadeleştiğini, gözö
nünde bulundurarak teşkilatını tev
sie karar vermiştir. Halen 16.600 ki
k.işi olan kadro 1426 kişi daha ilave 
edilmek suretile 18026 kişiyi bula
caktır. 

l
~ .................. il •• ·ı 
KISA HABERLER - -* Burgos: Hükumet, eki idare zama-

nında İspanyanın giriştiği bütün taahhüt
leri feshetmiştir. * Kahire: Tayyare ile Rados'tan gelen 
Goebbels. Helipolis'te kaı aya inmiştir. 
Mumaileyh Mısırda 24 saat kalacakbr. * Fransa Hava Na?Jrı Guy Iıı Chambre 
tııyyare ile Londradan Fransaya dönmilş
tiir. * Londra: {İllustrions) tayyare gemisi 
dı>nize indirilmiştir. 23.000 ton hacminde 
olan bu gemi 70 tayyare taşıyacaktır. * Sofya: 10 Nisanda FiUbe sergl~lndeki 
Fransız pavyonunu açmak üzere buraya 
gelecek olan sabık Fransız Ticaret Nazırı 
B. Paul Bnstld, Fransız - Bulgar ticare
ti ile aJfıkadar müzakerelerde bulunmak 
niyetindedir . * Belçika, kömür amelesinin bQyük 
bir kısmı, ücretlerin yüzde 32.5 indiril
mesini protesto ıçin grev ilfın etmiştir. * Oslo, (Katy) sarnıç vapurunda bir 
lnrilak olmuş, mürettebattan üç kişi öl
milstür. * İngilt~re Harbiye Nazırı Hore Be
liche Cebclüttarıka yapacağı seyahati te
hir etmiştir. * Vaşington: Parlllmento, 11 Nisandan 
itibaren bitaraflık rne~elesl hakkında u
mumi bir anket açmıya karar vermis-
1ir. 

~l General Rashlikis ile Letonya ve 
~stonyanın sivil mümes$illeri, Hitle

l'in doğumunun 50 nci yıldönümü 
lllüasebetile 20 nisanda Berlinde ya
~ılacak olan şenliklere iştirak etme
.ııce davet edilmişlerdir. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Mançukuonun 
arp hududunda Japon ve Sovyet kı

;alarI arasında bir çarpışma olmuş 
tur. Bu çarpışmada üç Japon aske
ri ölmüştür. Sovyctler tarafından 

Arnavut krallık ailesinin bir veliahdj diinyaya gelml~tir. Bu mesut 
hadise 101 pare top atılmak surctile ilan edilmi~tir. 

İdare tamir işlerinden başka fev
kalade inşaat ve tesisat için geçen 
sene olduğu gibi bu sene de 8 mil
yon liralık taahhüt ve sarfiyat icrası 
için Kaınutaydan saUıhıyet istiyecek· 
tir. 

En.cümene 14 kanun lfıyihası tevdi ~
dilntıştlr. Demokrat liderleri bu ankete 
mdni olmak istemektedirler. * Napoll: İngiliz zırhlısı Barham ile 
Amerikan Ganbonı Sncramento buraya 
gelmişlerdir. Gemiler bur::ırla bir haftn 
kaldıktan sonra Napoli limamnı birlikte 
terkedeceklerdir. eıa ölü vardır· 

Hükumet merkezinin sokaklarını dolduran halk, hükümoarlarla Kral 
ailesini hararetle alkışlamaktadır. Yukarda.ki resimde Arnavutluk kral 
ve kraliçesi görülmektedir. 
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~a.hk.emelerde 

Takas Suiistim.ali Davası 
Dört Grupa A ysrdığı 

Birisinin de leraetine 
48 Suçludan Uç Grupunun 
Karar Verilmesini istedi 

Sevkiyat için 
Şubeye Davet 

EmlnlSnD Askerlik Şubesinden: 
Bu kere askerlik yapmamış erattıın 

316 - 334 deniz 316 - 333 dahil güm
rük, harp sanayii 316 - 331 dahil gayri 
mUsUm erat sevk edileceklerdir. 

TEŞEKKUR 
Babam Hafız Kaptan - Salih Çep

oğlunun ölümü dolayısile cenazesin
de bulunan ve aynca yazı ile büyük 
acılarımıza iştirak eden aile dostla
rımıza ve babamızın aziz arkadaşla
rına minnettarlık hislerimizle ayrı 

ayrı teşekkür ederiz. 
Merhumun büyük oğlu Resül 

Çepoğlu 

6 - 4 - 939 

RAD~C> 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. Q. 
T. A. P. 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyo!IU 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 R:w. 
19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
31,70 m. 9458 Kes. 20 Kw. 

Müddeiumumi, 
Tecziyesine, 
Vaktile ihtisas mahkemelerinde 

görüldüğü halde, aidiyeti dolayısi
le asliye ceza mahkemesine intikal 
etmiş olan ta.kas suiistimali dava
sına dün devam olundu ve müddei
umuminin iddianamesi dinlendi 
Müddeiumumi evvela müdahil sL 

fatile muhakemeye girmek isti
yen hazine avukatının kabuliinü is
tedi Heyeti hakime kabul etti. 
Bundan- sonra, meseleyi etraflıca 
tetkik etmiş olan müddeiumumi id
dianamesini okudu. Müddeiumtı;. 

mi, 48 suçluyu hukuki vaziyet
leri bakımından dört grupa ayır

mıştı. Bunlar da takas heyeti rei~ 
ve azaları, gümrük memurları, or
man memurları ve bir de memur 

terilmeshıe, kıymetlerinin hakiki 
kıymetlerinden fazla takdirine, bu 
suretle döviz kaçakçılığına meydan . 
vermiştir. 

Deniz eratının bedelleril4 Nisan 939 
kanunun memlekete girmesini tah- akşamına kadar alınacak ve 15 Nisan q39 
dit ettiği mallardan fazla ithaline güni.i saat 8 de şubede toplanacaklardır. 
sebebiyet verdikleri anlaşılmıştı. Güınri.ik, harp sanayi ve gayri İslam 

eratın bedelleri 25 Nisan 939 akşamına 

Daktilo Aranıyor 
Almanca muhabereye bihakkın 

Perıembe, 6. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Türk mOzi!i 
Pl. 13,00 - Memleket sı.>at ayan, ajans 
ve mf'teorolojl haberleri. 13,15-14 - Mü
zik (Kan:ıık program - Pl.) 

Orman memurlan ihraç edilen 
kerestelerin bir kısmını hariçten 
çıkmış g~bi göstererek orman tez
kereleri kestirmek suretile yükle
nen malui miktarı üzerinde tevak
kuf etmeksizin ve kerestenin tulü 
ve çapı ile alakadar olmaksızın ve 
tezkereyi veren tüccar hakkında 

tahkikat yapmaksızın, ibraz edilen 
her faturaya göre orman tezkeresi 
kesmek suretile vazifelerini ihmal 
etmişlerdi. 

Buna göre müddeiumumi takas kadar alınacak. Bunlar da 26 Nisan 939 vakıf Bayan daktilo aranıyor. Mu
fassal tercümeihal ve bonservislerile 
1305 No. posta kutusuna tahriren 

heyeti reis ve azalan hakkında eh- saat 8 de şubede toplanacı:klardır. 18.30 - Proıttam. lR,3!7 - Müzik (Ro

mans, halk şarkılan ve saJre) Pl. 19,00-
Konttşma (ziraat saati). 19,115 - Türk mil 
ziiti (Fasıl heyeti) Calanlıır: Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler 
Ramdf Tokay. Okuyanlar: Tahsin Kara
kuş, Safiye Tokay. 20,00 - Ajans. mete
oroloji haberleri, ziraat borsası (fiyat). 
20,15 - Türk milziği: Çalanlar: Ziihüt 
Bardakoğlu, Cevdet Çaila Eı!T'ef Kadri. 
Kemal Niyazi Seyhun. Okuyanlar: Sadi 
Hoşses, Melek Tokıl>z. 1 - Tatyos (Su
zinak ı>esreVi). 2 - Zeki Arif (Su:ı:tnalt 

şakı) Sevdim seveli. 3 - Nemı.1 (Suzl
zinak :;:arkı) Sana candan sözlerim var. 
4 - Y. Asım (Suzinak şarkı) Ayn düş
tüm sevdi~lmden. 5 - (Halk ttırkfisii) 

İndim da~dan ovaya. 8 - Kemal Niyazi 
S~hun (Kemençe taksimi). '1 - :Faize 
(Şettaraban şarkı) Badei vuslat içllııln. 

8 - Şemsettin Ziya (Ey gonce açıl). ~ 
($ettaraban sarkı) Hayli demdir. 10 -
Tamburi Cemil (Şettaraban) Saz semaisi 

li vukuf raporuna nazaran, ihmal- Tayin edilen günler zarfında şubeye 

}erinden devlet ve hazineye maddi gelfniyen mükellefler h'lkkında askerlık 

zarar geİmediği anlaşıldı •ından ve 1 kan.unumtn 89 uncu maddesı tatbik edile-
. g . ceğınden bu vatandnşların cezaya çarp-

bu hususta bır kası~ları. da . t:sbıt mıımaları için muayyen günlerde şubede 
olunmadığından vazıfeyı suiıstımal toplanmaları il~n olunur. 

müracaat. 

erat askPre sevkedilecektir. 
2 - Şubede içtima günü 15 Nisan 939 

!erinden beraetlerini, fakat fiilleri Fatih Askerlik Şubesinden 
taaddüt etmesinden ve bunun son 
temyiz ictihaUarma uygun olmasın
dan dolayı ceza kanununun 69 ve 
231 inci maddelerine tevfikan tec

Cumartesi snbahıdır. 
3 - Bedel vermek fstfyenlerin bedel

ler! 14 Nisan 939 Cuma akşamına kadar 
kabul edilir. 

~lmıyan ticaretle müştagil kimselerdi 

Takas heyeti kereste ihracında 

kıymetleri bizzat tetkikle mükellef 
olduğu halde bunu yapmamış ve 
bu işi talimatnameye muhalif ola
rak hüviyet ve ehliyetini tahkik 
etmeden tayin ettiği eksper Faik'e 
bırakmış, onun beyannamelerini ol
duğu g~bi tasdik etmiş ve bu suret
le kerestelerin miktarının çok gös-

Gümrük muhafaza memurları i
se, kerestelerin tahmilinde tadat e
dilmiş gibi tam miktar tizerinden 
vesika doldurulması ve bir kısmı
nın da vapura tahmilinde yolsuz 
tadat yapılması suretile vazifeleri
ni ihmal ve suiistimal etmişlerdi. 

Dijrdüncü grupu teşkil eden tüc
carlara gelince: Kerestelerin mik
tarını ve kıymetlerini fazla göster
mek ve sahte fatura tanzim etmek 
suretile hile ve desise istimalile 

ziyelerini: 
Orman ve gi.imrük memurfarınm 

vazüelerini geregi gibi yapmadıkla~ 
rı ve ihmal ettikleri anlaşıldığından 
69 ve 321 inci maddelere göre tec
ziyelerini, 

Tüccar olan suçluların hareket
leri c • devlet zararını mucip olına
dığından beraetlerinl, 

Eksper Faik'in de keza beraetinl 
istedi. Muhakeme müdafaa ve ka
rar için mayısın onuna talik olun-
du. 1. K. 

iNHİSARLAR u. MÜDÜRLOGO ILANLARI 
Cinsi 

At.. ..,,, 

Adi tapa 
Takım yağb tapa 
Madeni av kovanı 
Dolma tüfek kapsülü 
5,05 Kovan kapsülü 
Kapalı kapsül 
Dinamit ,, No. 6 

" 
Elektrik " 
Tavikli elek-

,, 
8 

: 8 
> 

trik kaps. No. 8 
Rövelver fişengi 
(muhtelif cins) 

ve miktarlı '\.. 

Miktan 
I 

10.000 paket 
5.000 ,, 

25 .. 
400.000 Kutu 

20.000 " 
20.000 .. 

500.000 adet 
l.000.000 " 
1.500.000 ~ 

10.000 

290.0\>0 

<I .. ... 
""""" ,, 

• 

Muhammen B. 
Cif. Türk Ll. 

755 
1572 

83 
23.878 

6.313 
9.351 
3.650 
8.550 

56.300 

950 

6.571 

Muvakkat T. 
Türk Lirası 

56.63 
117.90 

6.23 
!940.70 
473.48 
716.33 
273.75 
641.25 

4222.50 

'11.25 

492.83 

" 
" 

kapalı 

•• 
" 

Açrk 
kapalı 

" -,,. 
açık 

., 

EkSiltme 
tarihi saati 
24/ 4/39 14 .. 

,, 
" 
" 

,, 
,, 

" .. 
14,15 
14,30 
15 
15.30 

.. " 16 

25/4/ 39 14 ,, 
,, .. • 
H -
" 

" ,, 

... 

,. 

14,30 
15 

15,30 

16 

1 - Şartname~ mufredat listesi ve nümunelerl mucibince yukarda yazılı av malzemesi ve mevaddi infil~ 
kiye eksiltmeye konmuştur. 

il - Her birerlerinin muhammen bedelleri, temliıat akçalan, ihale şelkli tarih ve saati hizalarında göste
rilmiştir. 

m - Eksiltme Kabataşta levaZil11 ve mübayaat şubeslndeıkl alım kom tsyonunda yapılacaktır. 
IV - Dolma tüfenk kapsülleri şartnamesi (149) kuruş ve 8 No. 1ı elektrikli kapsül şartnamesi (282) kuruş 

bedel mukabilinde ve diğerlerine ait şartnameler parasız olarak her gün adi geçen şubeden ve İzmir, Anka
ıra başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fiat teklif mektuplarının her birerlerini eksiltme saatinden bl· 
rer saat evveline kadar alını komisyonu başkanlığına makbuz mukabilin de vermeleri lazımdır. 

V1 - İstekWeriıı teminat akceleri ~ ve kanuni vesikalarlle birlikte ahin komisyonuna. gelmeleri ilan olu-
nur. ) "2167" 

' Cinsi Mıktan Muhammen B. 
Lira kuruş 

Bulaşık yıkama ma- 1 Adet 1200. -

m~ ' 

% 7,5 te.e 
Lira kurut 

90.-
Şekil 

Açık 

• 
Eksiltme 

Saati 
14 

Su tesisatı malzemesi 21 Kalem 4775.- 35El.12 " 14,30 
Pirinç! l Etiket 31.770 Adet 572.- 42.90 " 15,30 

1 - Değiştirilen şartnamesi mucibince ve şeraiti sabıka dairesinde fl) adet bulaşık yrkama ınakina3lle 

)'Ukarda cins ve miktan yazılı (2) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan ve eksiltme saatleri hizalannda gösterilmiştir. 
m - Eksiltme 18/4/939 salı günü Kabataşta levanın ve mübayaat şu.besindeki alım komisyonunda ya

pılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gü n sözü geçen pbeden alınabileceği giıbi etiket nümunelerl de görülebl-
lir. 

V - İsteklllerin eksiltme içlıi tayin edilen gün ve saatlerde kanuni vesaik ile birlikte mezkO.r 
gelmeleri ilin olunur. 

Cinsi 
>-

,. "' 
Mlk. 

Yangın söndilrme 13 kalem 
levazımı 

Yangın ileti ve 
eczam 
Yangın tulumbası 

" hortumu 
Kamyon 

Satış ıtamyonu 

Kamyonet 

2 

5 

,. .. 
1 

" 
75 metre 
2 adet 3 ton-

, luk 

1 Adet 5,5 - 6 
ı tonluk 
1 adet 2 ton

luk 
1 adet · ı ton

luk 

Muhımmen B. 
Lira krş. 

634.42 

1096.70 

595.-
118.87 

4800.-

4000.-

3100.-

8000.-

% 7,5 teminatı 
Lha kr,. 

40.08 

82.25 

44.62 
8.91 

360.-

800.-

233.-

2215.-

Eblltme 
Şekli 

Açık eksiltme 

• • 

.. • 
Pazarlık 

Açık eksiltme 

• .. 
• 

• • 

komisyona 
(2166) 

Saati 

14 

14.30 

14.45 
15 
15.30 

15.48 

18.30 

ı - Şartnameleri mucibince yukarda clns ve m.ikelart yazılı 7 kalem malzeme hizalarında gf)sterllen usutJ 
lerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hlzalannda g6steiilmiftlr. 
III - Eksiltme 21/4/ 939 Cuma gii nü Kabataşta Levazım Şubesindeki Alıın Komisyorluhda yaptlacakttr. 
IV - Şartname ve listeler b.er gün sözü geçen tubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu planı da 

görülebilir. 
V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin kataloğlarlyle k&rasert 

şekli de dahili taksimatını gösterir bir plin ile benzin sarfiyatını gösterir fenni tekliflerini Dıale gününden 
5 gün eweline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermel~ri lizımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen aün ve saatlerde % 7,5 S(Üvenme paralariyle mezkur komisyo-
na gelmeleri .. 2172" 

1 - 316 - 334 {Dahil) doğumlularda:ı 
ve bunlarla muameleye tı'lbi yoklama 
kaçağı bakaya ve saklılıırlo hiç askerlik 
etmemiş olan (Deniz) sınıfına mensup 

4 - Gelmiyenler hakkında kanun! tıi

kibat yapılacağı ilan olunur. 

~, .......................... İIİlll ........ i_ 

Bu hafta SUMER Sinemasında 
İki Rilyilk ve Glizel Filim birden: 

1 • SONUNCU BAL AYI 
JOHN BOLES ve DORIS NOlAN 

tarafından yaratılan Lüks ve zarafet dünyasının bir romanı 

Frarısızca sözlii Büyük Şaheser 

2 ·PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE 
Senenin muvaffakıye'tli, Büyük ve Küçüklerin beğendikleri Film. 

- Seanslar: soNuNcu BAL AYI: 3.3o-e.3o-9.so da 
, PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE: 2-5.ve 8.15 de 

1
21.00 - Memleket saat ayan. 31,00 -
Konuşma (Mizah saati). 21,15 - Esham, 
tahvlltıt, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
21,25 - Neşe11 plAklar - :ıt. 21,30 -Mü-
zik ($an resitali : SoJ)Tano Azize Durtı 

tm-afından) 1 - Schub@rt - Ninni. 2-
Schubert (Gül ile çocuk). 3 - Smetana 
(Satılmıs nisanlı kız). Operasından Mar 11•••••••••••••••••- yarun ııryası. 4 - Massenet (Manon ope
raınnın) 1 lncl J)erde aryası. 5 - Pueclnt 

Ortaköy Fıkaraperver CemiyetLbJmayesindc bulundurdufü %3 (La Boheme) operasından: Mimi nln ar-
üncü ve 39 ncu ilk okullardaki yoksul çocuklar menfaatine yası. 8 - Massetnet (Mın" aözlmnt ac:). 

9 nisan 1939 pazar günü saat 15 ten 20 ye kadar melodi. 21,50 - Müzik (Bir 10tist-Pl.) 

TEPEBAŞI GARDENINDr ~~ı~A:?:~k ı (Kil~~o~k~~;odl)~~ 
• Hol7.net (Sııbunya kffytn damılart). ~-

~ Bir Danslı Çay Verilecektir. Schmlt (İnciler) vals. 4 - Gebhardt (Ro 
Bu toplantıya şeref ve kıymet verecek olan davetlilerimizin iyi bir mans) Viyolonsel orkestra için. 5 -Bet-
gün geçirmelerini temin için Gardenin bütün varyete numaraları da hoven (Skoçya havalan). 6 - Ganglber

ger (A$k çanları) sarkı. 7 - Gounod 
bu çaya iştirak edeceklerdir. Hayırsever yurttaş1anmızın bu top - (Ave Marta). s - Recktenvatd (Grftlng-

İİll••ıiıiiıılıı .. •I 111.ntıınıza şeref vermelerini dileriz. de) Popuri. 23,00 - Mtızlk (Cazbant-

~---••••••••••••llıııı••••Ml•ılıllm.ıiııl .. M~ Pl.) 23,45-24 - Son ajans haberleri ve 
vannkl proITTam. 

Tramvaylar durdu ... 
Otobüsler işliyemedi ... 
Otomobiller geçemedi..: 

FERAH· AZAK 
Bütün civar eilence mahallerini 

Görülmemiş bir kalabalık, 
Istanbulu istila etti. 
(Münakalit durdu!) 

Sinemalarını 

istiab edemeyen halle 

doldurduktan sonra müballtasıı 

"' "3000" kişi geri döndü. 

Sebebi YACASIN AŞK Türkçe sözlü 
basit ~ arapça şarkılı 

ABDUL VEHAB'm Şaheseri büyük fedakarlıklarla gösteriliyor. 

FERAH'da 
Seanslar 10.30 - 1 - 3.30 - 6 

Suare 8.45 de 

AZA K 'dce 
Seanslar 10.30 - 1 - 3.30 - n 

Suare 8.30 da 

Neıriyat Kongresi 
Mün•sebetile Toplantı 

1 
Baıttn Kurumu ı!tl,ktnlıOttıdın: 
Maarif VekAlettnln Ankarada toı>lamak 

üzere bulunduğu ne,rlyllt kongreslı kU-
rumumuzun bütün üyelerinf birer yönden 
ilgilendiren bir mahiyettedir. 

1 -

1 
Kongrenin ruznamesinde hulAsaten :JU 

maddeler vardır: 
1 Hangi eserler terclıme olunmalı ve 
yazma, basma eserlerden hangileri yeni
den basılmalıdır. Orta tahsilliler, çocuk
lar ve halk için ne gibi ne$riyat proJ?'amı 
hazırlatıtnalıdir. Tellt ve tercilmeyf ıe,
vlk için ne yaptnaltdır. Hnsust neşriyata 

•••••••••••••••••••••••l•ill•ılll?iiil' mil'llll' devlet nasıl yardım etmelidir. Okumayı 
teşvik için ne yapmalıdır. Bu kongrede 

BUGÜN MATiNELERDEN 
iTiBAREN Senenin en IPEK'te 
muazzam ve en güzel 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESERi 
- - Q__ - -- --- - -- - - -- -------- -_J:J_ .. ' !-ı i -

S U Y il Y '
!t.~1~. -t-P. >~.~::'---i: i r r ; i : -~ ·~ 
' ~ 1 ; ' 1 1 ~ ' i 

,, ' · i ' 1 1 1 1 · ı 1 1 1 '1 . . 
i' ' i 1 . j . I • ; , 

;ıi: i ı i r FEDAiLEAi 
Anna lell• • Tytone Pover • Loretta Young 

.Filmin Framrzca M E L E K ainemuında 
sözlü nüıbur gösterilmektedir. 

LALE 

başka neler konuşulmalı, karara bailan
malıdtr. 

Kongrenin programınll dahil olan veya 
olmam !Azım gelen m~eleler hakkında 
ne gibi düşünceleri varsa tesbit etmek ü
zere Kurumun asli, müzahir bütün üyele
rini fSnUmüıdeki CumaHesi gUni1 ktınım 

1 

merkezinde bir toplantıya eaıtınyoruz. 

Bu toplantıya, Kurumun O;resi olmıylln, 

,fakat neşriyat hayatiyle allkalı bulunan 
biltUn vatandaşlar iştirak edebilirler. 

Müzakere saat tam 14 te açıtacakhr. 

Arkadaılii.rünızın gehnelerlni rica e6e
riı. 

ZAYİ - İstanbul İthalAt Gütn
rüAünün 14934 No. lu beyannameü
ne alt 952 lira 01 kuruşluk 505124 
numaralı makbuzunu zayi ettik. Ye
nisini çıkartacağım.dan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Emek Amhan 

t I N O 
111 Akıam büyUk gdla 

R O S S 1 Conchita 
müse1mereslyle açıhyor. 
Monyenegro - MICHEL ALFA 

PARI S 1$1KLARI 
Filminde alhn seaiyle blitün gönlilleri ı .. hlr edecektir. 

Proarama illnten: Her hafta Yeni METRO JURNAL ve W ALT DISNEY'in Renkli Mikileri 
Not: Yalnız bu aktanı iç.in Lüks Balkon ve Localar dav~ilere tahils edilinittir. ..................... _. ........................................... __ , 

9 NiSAN PAZAR saat 16.30 da MATiNE ve 21 de SUVARE 

M A K S 1 M D E En BUJük Reri Trupu T A N A S E 
2 Perde 56 Tabloluk fANASE ISTANBUL ReTUsü 

büyük temafalı • Batlryor. 
30 Yddız • 60 Dans6z • 20 Rakkase • 20 Musiki saft'atkan 

Mevkiler: 100 ve 150, Hususi Mevkiler ~SO kunıttur-
Gi.feler hergün saat 10 dan itibaren açılıyor. ·----------... -----·------------------................. . 
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Milli Küme Maçları 
F enerbahçe Bu Hafta 

Beşiktaşla Şeref 
Stadında Karşılaşıyor 

ŞEREF STADI: 

Anadoluhisarı - Beylerbeyi saat 

TAN ............................................................ 
f Resimle Memleket Hôdiseleri f 

6 - 4 - 939 

_E_ K _O_ N_O_ M_i 1 
Türkiye ile Macaristan 
Arasında Cereyan Eden 

Kliring Muameleleri 
r 

BORSA ' 
5 - 4 - 939 Bu haftanın milli küme maçları

nın en mühim karşılaşması olan Fe
nerbahçe - Beşiktaş maçı Şeref sta
dında yapılacaktır. 

13 hakem Sami Açıköney, yan ha - Bursa ovasını su baskınma uğramaktan kurtarmak için aç1lan kanalların 

ı Temmuz 1937 tarihindenberi me. I 
riyettedir. Her defasında senelik dev
relerle tahdit olunmuştur. 1939 S<me

si 1 temmuzunda tecdit olunmadığı 
takdirde hitama erecektir. Macar 
kliringi yalnız mal bedellerine mun
hasır olmayıp iki memleketin yekdi
ğerine yapacağı bilcümle lediyeler 
bu kliring yoluyla icra olunur. 

Londra 

ÇEKLE il 
1 5.93 

1 
kemleri FLlcret Kayral ve Fahrettin son kısnu da tamamlanmıştır. Ilesimde yeni acılan kanal Nevyork 126.67 

Bölge bu müsabakanın Şeref sta
dında yapılmasına evveJce karar ver
miş olduğundan hasılat meselesi ü
zerinde iki klüp arasında mutabakat 
hasıl olmuştur. 

Somer. köprülerinden birini göri.iyoruz .. Pariıı 3.3550 

Bu mühim karşılaşmayı hakem Şa
zi Tezcan idare edecektir. 

F enerb.ahçe - Pera maçı 
Fenerbahçe, Pera klüpleri arala

rında yaptıkları bir anlaşma ile 23 
nisanda bir oyun oynamıya karar 
vermişlerdir. Müsabaka Taksim sta
dında yapılacaktır. Bu maçın büyük 
bir alaka uyandıracağı muhakkaktır. 
Iki teknik takımın bu karşılaşmaları 
futbol meraklılanna güzel bir oyun 
seyrettirecektir. 

Leuitki izin alamridı 
Bulgaristanın Leviski takımı Şişli 

ve P era klüplerile karşılaşmak üzere 
önümüzdeki hafta Istanbula gelecek
ti. Bulgarlar bu müsabakalar için 
müsaade alamadıklarından gelem.i
yeceklerini bildirmişlerdir. 

Demirspor klübü vaziyetini 
düzeltecek 

Bundan bir iki gün evvel Demir
spor klübünün yaptığı ilk müsabaka
da oyuncularının nizami olmamasın
dan hükmen mağlup olduğunu ve i
kinci bir karşılaşmada da ayni vazi
yet hadis olursa ligden çıkarclacağı
ru yazmıştık. 

Dem.irsporlular diğer klüplerde bu 
lunan azalarını toplamak için faali
yete geçmişlerdir. Onun içindir ki, 
ligteki vaziyetlerini muhafazaya ça. 
hşacaklardır. 

Genel Direktör geldi 
Beden Terbiyesi genel direktörü 

General Cemil Taner, dün !stanbula 
gelmiştir. Direktör Istanbulda pek 
fazla kalamıyacağı için klüplerde tef
tiş yapamıyacaktır. Yalnız klüp baş
kanlarile spor muharrirlerin! toplı
yarak bir görüşme yapacaktır. 

M af lar hakkındaki tebliğ 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Futbol Ajanlığından: 

9.4.939 pazar günü yap1lacak maç. 
lar. 

FENERBAHÇE STADI: 
Demirspor - KadıköysPor saat 11 

h akem Rıfkı Aksay, yan hakemleri 
Şahap Şişmanoğlu ve Talip Gürkan. 

Vefa - Hilal şilt maçı saat 13, ha· 
kem Refik Osman, yan hakemleri 
Şahap Şişmanoğlu ve Rıfkı Aksay. 

Topkapı, Arnavutköy _ Kasımpa
şa, Galataspor muhtelitleri. 

Saat 14.45, hakem Eşref Mutlu, 
yan hakemleri Halit Galip Ezgü ve 
Feridun KLlıç. 

Fenerbahçe - Beşiktaş saat 16.30 
hakem Şazi Tezcan, yan hakem!eri 
Ahmet Adem Gögdün ve Adnan A
kın. 

Atletizm müsabakası yapılıyor 

Beden Terbiyesi İstanbul böl -
gesi Atletizm Ajanlığından: 

1 - 9.4.939 pazar günü sabahı sa
at 10 da Haydarpaşa lisesi sahasında 
yapılacak olan atletizm müsabaka -
ları proğramı aşağıda gösetrilmiştir: 

A) Birinci kategori: Gülle, disk, 
cirit, uzun atlama, üç adım. 

B) Üçüncü kategori: Gülle, disk, 
cirit, uzun atlama, üç adım. 

C) Dördüncü kategori: Gülle, 
disk, üç adım. 

2 - Aşağıda isimleri yazılı ha -
kemlerin o gün ve saatte müsabaka 
yerinde hazır bulunmaları rica olu -
nur. 

Ali Rıza Sözeralp, Vasfi, Baloğ -
lu, Agopyan, Tevfik, Sudi. 

Profesyonel 
Güreşler 

Hazırlanıyor 
Onümüzdeki pazar günü Taksim 

stadında mühim güreş müsabakala
rı yapılacaktır. 

Bu haftanın karşılaşmaları şu gü
reşçiler arasında olacaktır: 

Tekirdağlı Hüseyin, Manisalı Ha
lil ile, Recep, Mustafa ile. Servet, 
Şükrettinle, Ali Ahmet, Pomak Mus
tafa ile karşılaşacaklar, müsabakala
rı da Sami Karayel idare edecektir. 

Samsunda Spor 
Samsun, (TAN} - Samsunspor -

Demirspor, bölgenin çok iyi çalışan 
klüplerimizdendir. Bilhassa son za
manlarda iskrim sporuna büyük e
hemmiyet vererek bir şube de vücu
de getirmiştir. 

Futbol karşılaşmalarında iyi neti
celer elde etmişlerdir. Sporun mem
lekette terakkisi için gençler büyük 
bir faaliyet göstermektedirler. 

8 
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Kaırseriye Jıağlı olan Biinyan kazasında bu sene açılan 

binasındn ça1ış mı ya başlamı§hr .. 
H allteVi yeuı 

Hendekte iiç sene evvel işe başlıyAn eğitmenler, verimli şekilde çalışı

yorlar. Bu resimde, Çatalköy eğitmenini talebeleri ile bir-
likte gôrüyoruz .. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - 2 Sayılı Motör için Galvanizli Saçtan beş tane benzin 
17/ 4/ 939 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye 
muştur. 

sarnıcı 

konul-

2 - Tasımlanmış tutan 750 lira ve ilk teminatı da 57 liradır. J!'en
nt şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile tek
liflerin~ saat 14 de Galata Eski ithalat Gümrüi?ündeki komisyona ver-
meleri. (2192) 

Kliring hesapları Türkiyede Pen~ 

go olarak, Macaristanda ise Türk li
rası olarak tutulmaktadır. Böylece 
her iki tarafın alacaklılarr. alacakları 
karşı taraf. ı kliring hesabına tevdi 
edilince kendi milli paralarına tah
vil edilmiş olacağından, fiyat tebed
dülleri noktasından kambiyo riskle
rinden masundurlar. Halen Merkez 
Bankası Pengo fiyatını 3,60 muvak
kat rayiçle hesap etmek suretile tah
silat yapmaktadır. Paranın Macaris
tanda tediyesinde kati fiat taayyün e
der ve o zaman Merkez Bankası ala
kadar ile hesaplaşır. !ki memleket a
rasında her nevi tediye kliringle ya
pıldığına göre, seyahat paraları da 
ayni tarikle havale olunmaktadır. An 
cak kliring paralarının ödenmesinde 
~as olan tarih sırasile tediye usulü 
seyahat paraları için mevzuubahis 

değildir. Zira bir seyyahın uzun za

man kliring sırasını bekliyemiyeceği 

aşikardır. Bundan dolayı Merkez 

Bankası seyahat paralarını muvakkat 

fiyatla değil, doğrudan doğruya kati 

fiyatla tahsil eder. 

Bundan başka Türkiye veya Maca
ristanda açılacak panayır ve sergi
lerde satılacak olan eşya bedeli kli
ring tarihi sırasını beklemeksizin te
diye olunur. Gazetelerde intişar eden 
kliring vaziyetlerine göre, balen Ma-

iHRACAT: 

Tiftik Piyasası 
Düşüyor 

Uç gündenberi tütik piyasasında 

gevşeklik başlamıştır. Ingilizler için 

kilosu 116 kuruştan 104 balya Bey

pazarı tiftiği alınmıştır. Ingiltere i

çin yeni kırkımın başlaması ve fiyat

ların biraz daha düşmesi beklenmek-

Ankara Anonim ! 
~A .. •••••••••••-, tedir. Fiyatlar 2 _ 3 kuruş kadar düş-

Türk Sigorta Şirketinden : müştür. Anadoludan gelen haberlere 

1 

göre Karahisar ve Ankara civarında 
29 mart 1939 tarihinde Ankarada Tür tütik keçilerinin yeni kırkımına baş-
kiye İş bankasında alelade olarak top lanmıştır. Yeni mahsul küçük parti-
lanan hissedarlar wnumi heyetinde ler halinde te>playıcı tüccarlar tara-
şirketimiz hiss.e senetlerinin beheri fından kilosu 105 - 110 kuruş arasın-
için üç numaralı kupon mukabilin - da satın alınmaktadır. 

M.iHl.no 6.6625 
Cenevre 28.405 1 
Amsterdam 67.24 
Berlln 50.77 
Brüksel 21.3175 
Atina 1.0925 
Sof ya 1.56 
Prag 
Madrid 14.035 
Va.rşova 23.9025 
Buda peşte 24.9675 
Bi.lkreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 

Yokohama 34.62 
Stokholm 30.57 

Moskova 23.8925 

ES BAM VE TABV1LAT 

1 
Ergani 20.05 
% 2 1932 Hazine tah-
vili 63.-
(A) tertibi Türk Ti-
caret Bankası namına 1.50 
(A) tertibi Türk Ti-
caret Bankası himillne 1.80 
(B) tertibi Türk Ti-
caret Bankası bAmillne 5.-

\...,~~----~----------" 
caristanıiı kliring hesabında Türkiye
den bir milyon iki yüz küsur bin lira 
alacağı vardır. Bu vaziyette !~acar 
alacaklıları paralarını uzun Ziman 
beklemek mecburiyetindedir. Halbu
ki Türkiyede tediyeler derakap ya.. 
pılabilir. 

Kliring hesabma yapılan tevdiat 
borçluyu borcundan kurtarır. 

SATIŞ R : 

Şehrimizden lzmire 
Un Gönderiliyor 

Son günlerde İzmire şehrimiz pi
yasasından un gönderilmiştir. İzmlı 
piyasası Anadoludan fazla mıktar 
da buğday çekmekte olduğu gibi fi
yatların da yüksek olmasından piya-
samıza az buğday getirilmektedir. 

Dün ancak dört vagon tüccar ma· 
lı buğday gelmiştir. Toprak ofisi na
mına da 730 t --n mal gelmiştir. Yu
muşak buğdaylar 5,26- 6, sertler 5-
5,12,5, kızılcalar 5,25, sünter buğda. 
yı 5,35, çuvallı arpa 4,20, dökme ar-

pa 4 ,15, çavdar 3,37, yulaf 4,10, çu· 
vallı kuşyemi 5,35, susam 19.30 ku-

ruştan satılmıştır. 
de kazanç ve buhran vergileri tenzil 
edildikten sonra safi (10) on kuruş 

temettü tevziine karar verilmiş ol
duğundan 10 nisan 1939 tarihinden 
itibaren Türkiye İş Bankasiyle Türk 
Ticaret Bankasının Merkez ve İstan. 
bul şubelerinde tediyata başlanıla • 
cağı sayın hissedarlarımıza ilan olu-

NEDEN 
Bütün mütehassıs di§ tabibleri 

nur. 

KAYIP --Usküdar Ravzai Te
rakki sultanisinden aldığım şahadet
nameyi zayi ettim. Yenisini alacağım 
eskisinin hükmü yoktur. -- 322 do
ğumlu Fuat oğlu Savml 

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE ı 
NEOKALMİNA 

RADYOLIN 
diş macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü: 

1 DIR. 1 
*,............................... ' 

ı lSinir Zafiyeti, Vücut Yorgunluğu, Ağrıları ve Sızıları 1 

1 
Kolonyası firiksiyonu ile geçer. 1 

Kara Çam, Vücuttaki Faaliyeti arttırır, Kanın devranıru tenbih 
eder, Ciğerlere kuvvet verir. 

Eczane, Ecza deposu, Parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu İstiklfil Caddesi No. 94 Beyoğlu •-••--• 

~~ ...................................... , 
MAKİNİST ARANIYOR 
Büyük bir maden işletmesinde mevcut Beggerlerde (Ekskavatör) 

çalışacak ve idare edecek kuvvetli bünyeli ve tecrübeli makinistlere 

ihtiyaç vardır. Talip olanların muhtasar tercümei hallerini ve istedik

leri aylık miktarını gösterir bir mektupla Ankarada ~98 numaralı pos

ta kutusu adresine müracaat etmeleri. 

RA DYOL·i N 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

RADYOLINı 
daima kullanınız. 

çürümesine mCini olur. 

Ağız kokul~rını 
defeder 

Sabah, öğle ve Aktam her 
yemekten sonra gündt> 
üç defa f ırçalaymız. 

Muhtelif sergilerden 
· diploma, 24 altın 

madalya 

kazanmıftır 
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(..__ __ T_A_R_l_H_Y_A __ D_l_G_A_R_L_A_R_l_M_ı_z __ J 
Askeri Müze 
Yıkılıyor mu? 

A skeri müze binasının 
kubbesi ve kubbeyi tu

tan büyük kemeri çatlamış
tır. Alakalı Vekalet tehlike 
fÖsteren kubbeyi ve kemerini 
lllütehassıs bir heyete tetkik 
ettinneğe ve icabeden tedbir
leri alınıya karar vermiştir. 

Yüksek mühendislerden müte
tekkiı fen heyeti şu günlerde ra· 
Poruuu verec.tir. Müze müdti
l'Üııün uyanıklığı ani ve büyük 
bir feliketi şimdilik önlemiş gibi 
&'Örüniiyor. Ben eski eserlerin, a
bidelerin tek bir taşının bile ye
rinden oynatılmasını istemem. 
Tarihe, kıymetli tarih yadigarla
l'llıa o kadar çok bağlıyım. Fakat 
ile yalan söyliyeyim. Askeri mü
.ıenin lrubbeleırinde dolaşan teh
likentn anlenmesi beni çok müte
_., etti İçimden: 

Aıkeri Müzenin yakından görünÜfÜ 

- Keşld on dört am:n yükünü 
tafryaıı kemerler çökseydi, kub
beler blk ile yeksan olsaydı.. de
diın.. 

Yazan: 
lbıahimHakkı 

KONYALI 
Beni bu fena temenniye sevke- Maneviyatı çürüyeıı Bizans; ka-

den de bu kubbelerin altında bir pılarını Fatih ordularına açtığı 
depo halinde yığılan milyonlar de- zaman Atalarımız içeride zorla a-
ierindeki eşsiz tarih hi.tıralannın yakta durabilen beş on mabetle, 
bu vesile ile mahvolmaktan kur- bir düzine kadar abide bulmuştur. 
tanlması ve onlara l'yık modem Ayairinl de onlardan birisidir. 
bir binanın kurulması ihtimalidir. Türkün medeniyet ve um.ranse-
Öyle görünüyor ki bu bina yrktl- verliği Bizans abidelerini kurtar-
ınadıkça buradaki yadigarlar kur- mıştır. Türk istilası Ayasofya, 
tulmıyacaktır. Bina asırların rütu- Küçükayasofya, Kariye ve Ayai-
l>etini - sünger gibi - içine çek- rini gibi dini müesseseler için bir 
rniştir. Burada teşhir edilen eski Voronof aşısı olmuştur. Fatih A-
eserlerin hemen hepsi rütubetten yasofyanın dört tarafına yapış-

nıiiteessir olan madeni şçylerdir. mrş 90 kadar pis binayı yıktırarak 
Bir gün evvel silinen ve tem.iz"-le-~~~.büyuk mabedi ahtıtpotlardan kur-
nen bir kılıcın, miğferin ertesi gün tarmıştr. Diğer mabetler ve abi-
bir parmak küf tuttuğu görülüyor. deler de böyle bir tEmizleme ve 
kilf, rütubet asırların hatıralarını destekleme ameliyesine tabi tutul-
ejder gi.bi kemiriyor, yok ediyor. dular. 
Sihirli bir el binayı şöyle bir avuç- 740 M. yılındaki bir sarsıntıda 
lasa da sıksa içinden Halici dol- epeyce hasara uğrayan Ayairini 
duracak kadar su çıkacağa benzer. tamir edilmiş, bazı ilaveler de ya-
Binannı kendi sululuğu ydişmi- pılmıştı, Bundan sonraki zelze:ıe. 
Yormuş gibi mihrabınııı sağına bir lerde sarsılan ve hırpalanan ma-
de 6U deposu yapıştmlmıştır. bet birçok tamirler daha görmüş 

Ecnebi mütehassıslar, arkeoloğ- ve yamalar almıştır. 
lar buradaki eserleri seyrederler
ken şahit oldukları fecaat karşı
sında titriyorlar. Kıymetli direk
törü Bay Şükrünün senelerdenbe
ri yapmak istediği ilm! tasnif bi
nanm müsaadesizliği içinde boğu
lup gitmiştir. Buradaki eserler bir 
Çok müzeleri dolduracak kadar 
boldur. Yersizlik yüzünden bun
lan asri mlnasile teşhir edemiyo
ruz, g~remiyoruz. Tarihe, ilme •e tarih yadigirlanna derin bi.r 
aaygı gösteren Cümhuriyet idare
sinin bu faciaya nihayet verme
li pek yerinde bir temenni olur. 

8 aşlı başına bir ~-üze ol.an bu 
yapının tarihin! tetkik et

ftıek bize birçok hakikatler öğre
tecektir. Fen adamları yapıl1' 
tarzlarına kullanılan malzemeye 

l 

~e .muhafaza şartlarına göre bi-

llalar için vasati bir ömür kabul 

•tınişlerdlr. Kainatta istikrar yok
tur. Çökme, göçme ve yok olma 
eanlı, cansız her mevcut için mu
kadder bir ikıbettir. Jüstinyen 
aidüğü gibi onun eseri olan Ayairi
lli de bir gün yıkılacaktır. Türk 
iatilasından sonra bütün Bizans 
ınAbetıeri ihtida ettikleri hakle 
ııusraniliğini muhafaza eden Aya
lrini kilisesi acaba tabü ömrünü 
doldurmuş mudur? 

Bu binanın isim babası Büyük 
ltostantindir. 18 sene süren dahili 
lrıuharebelerden sonra düşmanla
rını ve ihtilalcileri tepeliyen ve 
'lopraklannda sulh ve asayişi te
llıin eden Kostantin bu mabedi 
··s Ulh-İrin" ismile adlandır.mı~ 
tı. Fakat ahşap olan bu ilk bina 
t;nınıştı. Jüstinyen 532 _ 537 ıni· 

.dl Yillan arasında Ayairiniyi ye
;::1~? yaptırmıştır. Şu halde bin3 
b gun 1402 yaşındadır. Bu yaş 

u tarz binalar için kabul edilen 

F atih lstanbulu aldıktan son
ra şimdi Topkapı adını .1-

lan bir de Türk ve İran sanatkar
larına yaptırdığı ilci sarayın etra
fını bir surla kuşatmıştı. O vakit 
Ayairini ve onun karşısındaki 

Samsun hastanesi aarayın ıbirinci 

avlusu içinde kalmı§tı. Fatih, ken
disine ayırdığı Bizans müessese
lerine "Sultani" vasfını veriyor
du. Fatihin Ayasofya evkafını tes
bit eden vakfiyesinde Ayairini
nin adı "Kenisei Sultaniye" şek
linde geçmektedir. ( 1) Güzel sa
natlara büyük bir yer veren Fatih 
Ayasofyanın saliplerıni ve canlı 
mozayiklerini tahrip ettirmediği 
gibi Ayairininin nakışlarına, süs
lerine de hiç el sürdürmemiş ve 
burasını bir çeşit askeri müze 
haline koymuştur. Kıymetli ve 
eskı silahlar, düşman illerinden 
ve elleriİıden alınan tarihi eserler 
burada toplanmıştı. 

Ayairini ilk şeklinı değiştirme

den bize kadar gelen kubbeli ba
zilika sınıfına dahil odan Yunan 
haçı şeklindeki yegane kilisedir. 
[Bazı sütun başlıklarında Ayasof
yada olduğu gibi Jüstinyen ile 
Teodoranın monoğramlannı taşı
maktadır. Mihrabı ilzerindeki ya
rım kubbenin içindeki mozayikle 
işlenmiş büyük salip bugün bile 
yaşamaktadır. Büyük kubbe~in 
kasnağındaki 20 pencereden hır-
çokları ·sonradan örülmüştür.] 

T ürkler, Bizans eserlerini iyi 
muhafaza etmek suretile 

imari tarihine büyiık hizmet et-
m ed" . A mişlerdir. Bu sulh mab ını; Y3 • 

safyayı yapan Ayd~n~. ~ntemyon 
ile Balatlı İzidor gıbı ikı Asyalı 

. rm yapmış olması en kuv-
ırıırna bbel" . 
v tli bir ihtimaldir. Ku ı ın~-

adan Astirilere gelmil. 

İranlılarda yaşamış, milattan son
ra üçüncü asra doğru Suriyeye ve 
oradan da Küçük Asyaya geçmiş
tir, Ayasofyayı yapan mimarlar 
Romadaki Panieonu değil, Asya
daki eski binaları esas tutmuşlar
dır. Büyük ilim Salamon Renak 
bu fikri ileri sürerken Ayairini ki
lisesinin de eski ve Asyalı bir 
Türk mimari tarzında yapılmış ol
duğunu da söylemiş oluyor. (2) 

Ayairini; yeni saray (Topkapı 

sarayı) yapıldıktan sonra teferrü
atından sayılan ve şimdi darphane 
bulunan binalarla Cebeci askerine 
tahsis edilmişti. 

Fatihten Üçüncü Ahmede ka
dar burası "Cebehane", "İç 

Cebehane" adlarile hep Cebecile
rin ellerinde kalmıştır. Üçüncü 
Ahmet devrinde garp medeniyeti
le stkı temaslar batladıktan sonra 
Ayairininin A vrupadakiler gibi bir 
askeri müze haline konulması dü
şünülmüş, bazı tadilit ta yapıla
rak kapısının üstüne konulan 1139 
tarihli bir kitabe ile adı "Darül
esliha" ya çevrilmiştir. Burada 
kıymetli kur'anlar, peygamberin 
sakalı, mübarek ernaııetler ve ne
fis tarih yadigarlan, eski silihlar 
teşhir edilmek suretile Türkiyede 
ilk müze kurulmuş oldu. Binanın 
bir kısmı da silih ve mühimmat 
deposu halinde kullanılıyordu. Bi
rinci Abdülhamit zamanında "Tot 
Bey zade" adile iştihar eden Baron 
de Tott Ayairiniden bahsederken 
burada çok kıymetli silahlar, tari
hl eşya ve Kosovada Murat Hüda
vendigan öldüren Miloş Kabilo
viç'in kılıcı, büyük davul ve kösün 
muhafaza edildiğini, İstanbul mu
hasarasında kullanılan bir Türk 
mancınıjmm da binanın önünde 
metruk bir halde bulunduğunu ve 
bunun iyi muhafaza edilmesini 
alikadarlara tavsiye ettiğini söy
lüyor. Üçüncü Selim zamanındaki 
Yeniçeri isyanınde Dariılesliha 

yağmaya uğramıştır. İkinci Mah
mut zamanında Cebehane Yeni
çerilerin yağmasından kurtanl
msştır. Fakat Darülesliha asıl fe
liketli devrini 1241 vak'ai hayri
yesinde yaşamıştır. Yeniçerilik 
18ğvedilinN Yeniçeriliği alikadar 
eden her ~ yakılıp yıkılırken 
buradaki ba71"aklar, tuğlar, san
caklar, kuddum, nakure boru ve
saire gibi kıymetli tarih yadiglr
ları da toplanmış, ateşe verilerek 
yakılmıştır. 

Bu sırada kıymetli eserlerin 
bir kısmı saraya alınmışı mühim 
bir kısmı da ecnebiler€ peşkeş çe
kilmişti. Vak'ai hayriyeden sonra 
öıdürülen askerlere ait silahlar -.. e 
harp malzemesi Darüleslihaya
toplanmış ve kubbelere kadar yı
jılmıştı. Bunlar sonra A vrupalıla
ra demir fiatına satılnuştır. 

Abdülmecit zamanında burası 

harp amban adını almış ve Avru
padan getirilen yeni silihlar bu
raya qepo edilmifti. Bu sırada 

Tophane Müşiri Fethi paşa anhan 
teftiş ederken burada bulduğu bir 
tuğla üzerinde Bizans imparator
larından birisinin adını gönnüt, 
bunlarm Avrupada mubafıaza .. 

Şu Garip Dünya : 

Kırk Kere 
Dünyayı 
Dolastı , 

Paris'te Jili 
Jiri, 1897 sene
sinde posta mü
vezzii olarak 

ı işe başlamış ve 
1 nihayet geçen

erde tekaüde 
edilmiş -

tir. Çalıştıgı bu 40 sene zarfında, 
Pariste büyük bulvarlardan birini 
her gün dolaşarak mektup taşıması 
icap ediyormuş. 

Tekaüde sevk edildikten sonra, 
arkadaşları, bu 40 sene içinde her 
gün Pariste dolaştığı mesafeleri bir
birine ekliyerek Jili Biri'nin gezdiği 
yerlerin 40 defa devrialem seyaha
tine tekabül ettiğini bulmuşlardır. 
Sıhhatte olan Biri, bugün de posta 
müvezzii olmamasına rağmen alışkan 
lık dolayısiyle her gün Paris sokak
larında bir kaç saatlik yol yürümek 
tedir. .. 

Bir brue için 1000 lira ceza 
Bir Roma mah 

kemesi, Santo 
Emanio del San 
gra'dan Nikola 
Kampitelia a
dında bir köy
genci, köydaşla 

rmdan Custin .. -------rM 
Pozati isminde güzel bir kızı zorla 
öptüğü için 1000 lira cezaya çarp
tırmıştır. Delikanlı, 16 yaşında olan 
bu glızel kıza aşık olmuş, fakat kı
zın babası, evlenmelerine kat'iyyen 
razı olmamıştır. Bunun üzerine de
likanlı, kızın kendi üzerinde kalma
sı veya kendisine verilmeğe mecbur 
kalınması için kızı misafirlikte bir 
bölük halk arasında öpmüş.. Fakat 
babası, kıznıı öpen bu delikanlı 
aleyhinde dava açmış ve neticede 
Nikola 1000 lira cezaya mahkfun 

1 olmuştur. 

dildiğini Abdülmeclde açnuf, pa
dişahın muvafakatini almak su
retile bbde A vrupaf minuile ilk 
müzeyi burada kurma şerefini ka
zanmıştır. Fethi pap mabedin dış 
avlusunda "Mecmai eslihai aıtika" 
ve "Mecmai asan atika" adlı iki 
kısım yaptırmış ve burada eski e
serleri teşhir etmiştir. 

T opkapı sarayında Fatihten-
beri müze sayıla-bilecek bir 

yetr vardı. Burada kıymetli ve 
tarihi hazineler saklanırdı. Avru
pai anlamında müze kurulması 

fikri Nevşehirli İbrahim paşanm 
teşvikile Üçüncü Ahmet zama
nında doğmuştur. Matbaacılığı 

teşvik eden İbrahim paşa bizde 
müzeciliğin de kurucusu olmuş

tur. Fethi paşa bu fikri canlan
dınruya ve genişletmiye muvaffak 
olmuştur. Bbde müzecilili Hamdi 
beyle haşlatmak ve onun adma 
heykel dikmiye kalkışmak tarihi 
bir hatadır. Eğer müzecilik adına 
heykel dikilecekse evveli Nevşe
hirli İbrahim paşanın, sonra da 
Fethi paşanın heykelleri yapılma
lıdır. Hamdi bey Askeri müzedeki 
bir kısan eşyayı Çinili köşke kal· 
dırmak suretile ancak bir şubenin 
genişlemesine hizmet etmiştir. Ab
düliziz zamanında harbiye amba· 
n metruk kalmıştır. Fethi paşa
nın hazırladığı eski askeri kıya
fetler umumi hapishane ittlsalin
deki Mehterhaneye, sonra da sa
nayi mektebine ve ticaret nezare
tinin yanındaki binaya nakledil
mek suretile şuradan buraya sü
rüklenmiş, eskimiş ve üstlerind~ 
ki kıymetli silahlar aşırılmıştır. 
Abdülhamit devrinde buradan çı
kanlan eserler tekrar ıetirildi. 
Yalnız ecnebilere irade ile açılan 
bir müze yapıldı. Abdülhamit 
Maçkada bir askeri mür.e binası 
yaptımuya karar vermiş ve plin
larını da hazırlatmıştı. Bu maksat
la Yıldı7.da bir nümı:ne müzesi 
kurulmuştu, 90nra bu fikirlerden 
vazgeçilmiştir. Mefl"Utiyetten son
ra müzenin kurucusu da Ahmet 
Muhtar paşa olmuftur. 

(1) Topkapı sarayı dlrekUSrQ Tah
sin Öz'ün ba1tırdıjı arapça Fatih vak
fiyesi. Sa7fa 11. 

(2) Apollo WcGmesl. S&7fa, 113. 

GÜNÜN ADAMLARI 

Albay 
(ES) 
~ EK 

Günün en mühim adamı 
olan Albay Beclc 44 ya

şındadır. Bugün Londrada 
Lord Halifax ile bütün Orta 
A vrupanın mukadderatı üze
rinde tesir edecek müzakere
ler yapmaktadır. 

Albay Beck, bir askerdir. 
Fakat hadiseler onu siyasetle 
meşgul olmağa sevketti ve 
neticede iyi bir asker olduğu 
kadar iyi bir siyasi olduğu 
tebarüz etti. 

Babası hukukçu idi ve 
Rusya Dahiliye Nazırlığında 
müsteşardı. Harpten önce Le
histan da Rus Dahiliye N eza
retinin i<laresine bağlıydı. Fa
kat, Beck'in babası da mem
leketinin istiklali için çalış -
mak yüzünden azlolurunuş 
ve takibe uğramıstı. 

* 
L ehistan milli kahramanı Ma. 

reşal Pilsudski 1914 te Rus
lara karşı yürüdüğü zaman Beck, 
onun maiyetinde bir topçu neferi 
idi. Beck, çok geçmeden onbaşı

lığa, çavuşluğa ve başçavuşluğa 

terfi etti ve Mareşalin yaptığı bu 
hareketlerde kendini gösterdi. Ma
reşalin Lejyonu dağıldığı ve ken
disi Almanlar tarafından sürgüne 
gönderildiği zaman Beck te yine o
nunla beraberdi. Pilsudski, .Seck'i 
kendi müridi sayar ve ona siyaset 
dersleri verirdL 

Pilsudski, 1926 da kumandıısı 

altındaki kuvvetlerle hareket ede
rek Lehistana hikfm olan hüku
meti devirdikten sonra Harbiye 
Nazırlığını deruhte etmiş ve Beck'i 

baş muavinliğe tayin etmiş, daha 

sonra başvekilliği deruhte ettiği 

zaman, onu başvekil muavinliğine 
getirmiş ve iki sene sonra Hariciye 
Nazırı yapmıştı. 

B eck, kendi muhitinde "şef,, 
unvanile maruftur. En bü

yük ~hreti verdiji emirleri de
ğiştirmemektir. Fakat Miralay 
Beck, bir karar veya emir verme
den evvel, uzun uzadıya düşünür, 
her mesele üzerinde arkadaşlannı 
dinler, onlarla münakaşa eder ve 
daha sonra karar verir. 

Beck, yıllarca önce, gece çahı
mayı itiyat edinmiş olduğu için her 
gece Varşovada Bruhl sarayındaki 
yazıhanesine girer ve sabaha ka
dar çalışır. Sabahleyin, bütün si
gara tabaklarının izmaritlerle do
lu olduğu görülür. Çünkü Beck, 
iş başında fasılasız sigara içer. 

Polonya Hariciye Nazırı 
Albay Bek 

K endisi uzun boylu, fnce bir 
adamdır. Göz kapaklan a

ğırcadır. Az uyku ile kendini ida
re eder. Fakat her gün öğle yeme.. 
ğinden sonra iki saat istirahat et
mek itiyadındadır. 

Son derece ciddi bir adam ol
makla beraber bir çok f ıkralan bi
lir ve nakleder. Sohbeti çok tatlı
dır ve zarif giyinişi ile tanınmı~ 
tır. Rivayete göre gardrobunda 300 
boyun bağı vardır. 

Yaz tatilini yatında geçirmeyi 
sever ve bir yatı ile bir motörbo
tu vardır. 

Miralay Bey, iki kere evlenmiş
tir. ilk kansı ölmüş ve kendisine 
iki oğul bırakmıştır. Bu çocukların 
en büyüğil 17 yapndadır. Şimdiki 
karısı, san saçlı, mavi gözlü ve şen 
bir kadındır. Yani kocasının tam 
zıddıdır. 

* B eck, Hariciye nazırlığına 

gelmeden evvel, memleketi 
haricinde diplomatik işlerle meş. 
gul olmuştu. Lehistan - Litvanya 
konferansında memleketi namına 
askeri murahhaslık etmiş ve Pa
riste Lehistan sefaretinde ata§elni
literlik ile meşgul olmuştu. 

Mükemel fransızca konuşursa da 
ingilizcesi o kadar iyi değildir. 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketinden : 
29 mart 1939 tarihinde Ankarada 

Türkiye İş Bankasında alelade top • 
!anan hissedarlar umumi heyetinde 
firketimiz hisse senetlerinin 14 nu • 
maralı kuponu mukabilinde kazanç 
ve buhran vergilerinin tenzilinden 
sonra hisse başına safi olarak (125) 

yüz yirmi beş kuruş ödenmesi takar• 
rür etmiş olduğundan 15 nisan 1939 
tarihinden itibaren Türkiye tş Ban
kası Ankara ve İstanbul şubelerin • 
de tediyata başlanacağı ilan olunur. 

Soğuk altınhğı, nezle ve teneffüs yol·&..J~MJU...--:-1111!1 
larlle ıeçen •aıtahklarclan korur, ~alll 
grip ve boğaz rahatsızhlrlannda, ıeı ""' 
~ıııkhğında pek faydahdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoflu - latanbul 
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SA•iYI! 
bir iş yüklemek reva değildi. La
kin vaadolunan mükafat her mııh
teris yüreği hoplatacak kadar mii
him olduğundan kadınların hepsi 
Türk elçisini kafese koymak ve 
Don Mikez hakkındaki bilgilerini 
söyletmek için zekalannı sefer -
ber etmekte tereddüt etmemişlr
di. İşart etiğimiz veçhile bu işte 
muvaffak olan kadının adı altın 

kitaba yazılacaktı. Bu kitap, va -
tanperverlikte en yüksek dereceyi 
kazananların isimlerini ihtiva et
mekte olup belki yüz yılda tek bir 
Venedikli adının oraya geçtiği gö
riılebiliyordi (1). 

Doktorlarımızın annelere evlCidlarının 
neıvüneması için tavsiye ettiği yegane 

SULTAN ----k 
Türk Safosunun Hayata TEFRiKA No. 4 

Baf a Sevinçle Bağırdı 
" Buradayım Ekselôns, Huzurunuzda Eğilmek Üzere 
Hemen Geliyorum .. Dedi ve Misafirleri Selamladı 
Kendisi sofrada iki hemşerisini 
görürse, elbet memnun olacaktır. 

Deli Cafer, Karakndının yüzü
ne baktı ve onun gözle verdiği 
işaret üzerine şu cevabı verdi: 

- Çavuş Kabadı tanırız, yaban
cımız değildir. Sizin gibi mayası 
gülden alınmış. kanına anbeı-lc:-, 

miskler karıştırılmış bir güzelin 
yaptığı daveti de kıramayız. Du
çenize hem teşekkürlerimızi, hem 
ziyafette hazır bulwıacağımıu 

söyliyebilirsiniz! 

Bafa, yetmiş yaşını aşmış ol -
duklannı söylemelerine ve yai.ak
h kır bıyıklarına ragmen hcııiız 

otuz yaşında imişler gibi çevik ve 
kıvrak gör ünen Türklerin ellcti
ni sıkarken gözlerini onlnrın göz
leri içinde uzun uzun dolaştırmak
tan ve çelik mahfaza içine kon
muş zanbağı andıran bu sağlam 
yapılı, bukiılmez bilekli, yılm0;~ 
yürekli, fakat ıncc ruhlu adamla
nn özlerine yiıkselmeğe çalışmak
tan kendini alamadı. F akat onun ı 
bakışları her iki Türkün gözleri 
i~inde, engır gok lerde ô.varclcş -
nıiş bir çift guvercine benziyor -
du ve o eng:wigin nzameti ara
Eında sersemleşiveriyordu. 

D uçcler ı.oarn~·ında verilen zj . 

yafet gerı.t:l>:tcn mükemmel
di. Ven~r.iigır. mıJ ik olduğu canlı 

,.e t'ansıc: bütü n elmaslar, incl.!er. 
y;ılnıtlnr nrn.faydJ . Yeşil gozıer 

hı, iri zi.ıınriıtJeı le, kızıl duJatt· 
lar en zauf ) uJ,utlarla o ziyafet 
gecP.si yarışa Çlkmış gibiydi. Oy
le b~yuıılar "ardı ki, takmdık'an 
ınci gc:.·clanhki&n birer dizi ter 
t:ınesi zaımcttırmekteydi. Ve gö
renlere o tam: tane terleri bayı
la bayıla içmek için yanık bir iş
tiha getirmekteydi. Oyle alınlar 
vardı ki, taşıdıkları ?er katrebri 
uzaktan eşsiz birer inci gibi görül
mekteydi. 

Duça başta olmak üzere bütün 
siyasi şahsiyetler helecan ve bü-

tün kadınlar heycı-an içindeydi. 
Çünkü Türk elçisinl'ı b~ ziyafet. 

ten hoşnut veya mıhoşnut çıkma
sı Venediğin mukaclderat~ üz rin
de pek büyük tesir11.:r yapabilir-

Ressamı: Münif Fehim 

di. Osmanlı tahtınd;: vtıhua gelen 
değişikliği haber vermek lÇl?ı Ve
ncdiğc gelmiş godıncn bu elçi, 
bir çok ta ihtarlo.1 gc~imıişti Hü
kümct, elinden ge.diği. kadar b.ü
çiilerck, mümkün o 1duğu dt'IC'C<'

de dalkavukluk ederek o ihtorhırı .. 
ı,eçiştinnek ist iycır<lu, V<•ncdik 
r.uzellcrini de bu maksııtln scfer
};.(;:r etmiş bulunuyordu. Her dev
let ndamı, Türk el~·imrıin nrzuı.u

na göre oturup ksııJ:ıuokle , <lü -
~ünüp konuşmnkh mükellef ol • 
ctuğu gibi saray:ı gr~t·wmış l ·.!u
ll&n seçme gi.i?:e .tıJr de .radclcrini 
<:1cinin idaresine ran: ctml·k cınri
ni almışlardı. 

Kadınlar için böyle bir emre lü
zum da yoktu. Çünkü on beş ya
şına henüz girenlerden kırkını 

çoktan dolduranlara kadar her 

Veİıedikli dişi Tiirk elçisinden bir 
göz busesi, bir dil çimdiği kopara
bilmek şerefi uğrunda bir hayli 

şey feda etmeğc razıydı. Bu işti -
yak, onlarda irsi gibi bir şeydi. 

Fatih Sultan Mehmet devrinde 

Venediğe gelen bir elçi, bütün ka
dın göniıllerinde sönmez yangın
lar yaratmış ve bu yangınlar ne-

silden nesile geçerek Venedlk ka
dınları için müşterek bir hümma 

halini almıştı . Her yeni elçi bu gö
nül ateşlerini üç beş gün yelpaze 
!ediği cihetle hümma dediğimiz 

Reılmlerln her hakkı mahfuzdur 

yangın sık sık tazeleniyordu. 
Bununla beraber şu ziyafet ge

cesinde bir başkalık ve o müşte -
rek hümmada da taptaze bir feve
ran vardı. Çünkü Duçe namına 
hareket eden memurlar her ka
dının kulağına - perde diplerin
de, kapı aralarında ve koridor -
larda - bir vazife f ısıldamı:$~ar 
ve bu vazifeyi başaran kadın is
minin altın kitaba - müstesna o

larak - geçirileceğini anlatmış -
lardı. Venedik Cümhurreisiyle 
has müşavirlerinin vatandaş ka -
dınlardan istedikleri şey, Don Mi
kez adlı yahudinin Osmanlı tahtı
na henüz çıkmış olan İkinci Sul
tan Selim nezdindeki hakiki mev
kiini elçi Kabad Çavuşa söylet -
mekten ibaretti. Don Mikezin Ve
nedik aleyhine intrikalar çevirdi
ği İstanbul balyozu tarafından 
hemen her gün Duçeye bildirili -
yordu. Fakat bu muscvi siyaset 
dalaverecisinin mesela bir suik~s
ta uğratılması halinde pad~lnn 

mliteessir olup olmıyacağı, mak -
tul yahudinin öcünü almak kay • 
gusuna kapılıp kapılmıyacağı ma
lüm değildi. Venedik güzelleri iş
te bu meçhulü elçinin ağzında ma
llım yapmak vazifesiyle mükellef 
tutu !muşlardı. 

Elçiden gözel bir buse, hafif 
bir el okşaması, hlilyalı bir temas 
çalmak istiyen kadıncıklara böyle 

ı ................................................................................................... .... 
ı GlUınalh ~en<dle mn? 
ı • ........ Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA . No. 16 ...... 

Nasıl bir haleti ruhiyenin tesiriyle yerimden fır : 
!adım bilmiyorum .. Başımı kovuktan çıkararak iki 
kcıe: 

kalmamıştı. 

Lakin bizim tabur dundar (1) vazifesini görmek 
emrini almıştı. Bulunduğumuz "Zivin" mevkiini son 
nefcrimize kadar müdafaa etmek mecburiyetinde i
dik. 

- Nöbetçi! Nöbetçi!. Diye bağırdım. 
Lakin fırt;na o derece müUıış idi iki sesime cevap 

veren olmadı. Geri doperek yüzbaşıya: 
- Haydi çabuk, dedim. Karanlıktan ve tipiden isti

fade edin ... Ve parmağımla işaret ederek ilave ettim: 
- Şu istikamete süratle gidin .. Zaten huduttayız .. 

Bir saat sürmez karargfıhınıza vasıl olursunuz ... 
Yüzbaşı süratlc kaputunu giyindi. Ellerimi öperek 

teşekkür etti ve kovuktan çıkıp gösterdiğim cihete 
doğru koşarak ge<:enin karanlığına karıştı, kayboldu .. 
Şuurum uyuşuk bir halde idi. Yaptığım şeyin va

hametini idrak edemeden olduğum yerde mıhlanmış 
kalmıştım. 

Ncderece sefil ve düşkün bir ruh taşıyordum ya 
rabbi! .. 

Bir köşeye büzüldüm ve uykuyu taklit ederek kfi-
busl u düşüncelere daldım ..• 

4 . . . . 
Ertesi sabah esirin firan anlaşıldığı zaman bölük 

birbirine girmişti Nöbetçileri şiddetle tekdir ettim. 
Dikkatsiz bulundukları ve vazifelerini ihmal ettik
leri için bağırdım çağırdım. Lakin bütün bu ses-

Üzerimize ateş yağıyordu. Verdiğimiz zayiat tüyler 
ürpertecek derecede ziyade idi. Lakin ricat etmek, 
y~ni emir neferlerinin getirdikleri tahriri emirlere 
itantsizlik imkan haricinde bulunuyordu. 
Düşman istihkamlannı "Kötek" civarındaki sırt

lara kurmuş, durmadan siperlerimize gülle yağdırı
yor ve bu suretle bizi tamamiyle imha etmeğe karar 
vermiş görünüyordu. 

• Gerek maddi geı:ek manevi çektiğim bunca işken-
ce ve meşakkat, kalbimi delip geçecek bir serseri kur
şunla nihayete erebilirdi. Bir tek kurşun! Yahut bü
tün varlığımı uçuracak bir obüs, bir şrapnell .. 

Ben buna muhtaçtım. Fakat garip şey!. Ölüm bana 
yaklaşmadığı gibi ben de onu istemiyordum .. Yaşa
mak, daha çok yaşamak için çırpınıyordum. 

Evet, yaşamam lazımdı. Babamın intikamını al • 
mak için yaşayacaktım. Bunları düşünürken gözleri
min önüne yarı karanlık bir oda geliyordu. Beyaz ör
tüler arasında can çekişen bir hasta ve dimağımda 
hala akislerini duyduğum yalvarışlar ... 

Kuvvet. sıhhat. nes'e, enerii, kalori kaynağı 

Bununla beraber kadınları ilik
lerine kadar heyecan içinde tutan 
yalnız bu mesele değildi. Ziyafet
te elçiden başka iki '!'ürkün daha 
bulunacağı kulaktan kulağa ya • 
yıldığından bu aristokrat Hav\•a 
yavruları ayakta rüya görmeı{e 

başlamışlardı, annelerini ve büyük 
annelerini yıllarca kıvrandmın 

Türk kokusu hasretinden o gece 
biraz sıyrılabileceklerini umar ol
muşlardı. Çünkü her güzel Ce -
nedikli, gece yarılarına, belki de 
sabaha kadar sürecek kabul res -
mi, dans ve eğlence arasında iiç 
Türkten birini ağa düşüre<:eğini 

zannetmekte, bu zehap Jle de sar
hoşlatıcı bir hülya içinde uçup git-
mekteydi. 'Devamı var J 

(1) Romanımızda Don MlkMln rolU 
yoktur. Fakat bu adamın Osmanlı tari
hindeki yeri çok büyilktilr. Bu sebeple 
bir Frenk tarihinden ikübas ederek 
kendisini okuyucularımıza tanıtmayı 

gerekil gördUk. O tarih şöyle diyor: 
•Osmanlı siHlhlnnnın ikinci defa olarak 
Arablstanı !ethctmelerinden sonra Sul
tan Selim fYavuz Selim değil, Sarı Se
lim] vellahtliğl zamanındanberl arzu 
etmekte olduftu Kıbrıs meseleslle uft
rasmıya fınıat buldu. Ona bu işi telkin 
eden bir Yahudidir ki birkaç vezirden 
ziyade nilfuza, kudrete malik olmuştur. 
Jozef Nası denilen bu adam Portekiz
de doğdu ve orada Don Mlkez adile ya
şadı. GörOnüşte Hırl~taiyan olan ta
kımdandı. Kanuni Silleynuın devrinde 
lstanbuıa geldi, hem ıeng!n, hem gU
zel bir Yahudi kızına ll:ıık oldu, bu mü
nasebetle yalandan tasıöığı Hırlstiyan 
d inini bıraktı, yeniden Musevlllğe gir
di. Sonra kıymetli taşlar takdim etmek, 
ödünç para vermek, nefis şaraplar sun
mak sureUie Veliaht Selımin te\•ccc!l
hilnil kazandı ve bu wveccühten fsilta
de ederek vellnhdl Kıbrısın fethi ta
savvuruna alıştırmıya bafledı. Bu yol
da o kadar muvaffak oldu ki bir gün 
!azlaca Kıbrıs şarabı içmiş olan Selim, 
- eski dinine dönelldenbcri Joze[ Nasl 
adını alınış olan - nedimini ktıcaklıyn
rak ıBen padişah olursam sen de Kıb

ns kralı olacaksınıı dedi. Sarhoşça ve
rilen bu söze Jozcf Nas! pek kıymet 
verdi ve he.men evine uKıbrıs Kralı Jo
zeh kitabesini ve Kıbrıs annnsını astı . 

Türkiyenin her yerinde tutulmu' hir çocuk gıdasıdır. Saflık, 
temizlik ve ucuzluk prensiplerine dayanan bütün 

· HASAN müstahzaratı gibi 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 
da tabiatın yarattığı gibi saf unların özlerinden fenni bir 

surette yapılmıtlır. 

Selim, Kanun! SUleymandan sonra 
padlfiah olunca Jozef Naslyl servete 
boğdu, birçok mallkôneler verdi ve ni
hayet onun zorlle Kıbrıs Qzerine sefer 
açarak Adayı Vcnediklllcrden zaptet
tl. Ukln Sadrtlzam Sokullunun engel
liği yüzünden Jozefl adaya kral yapa
madı ... 
Şu hale göre Venedlk devlet ricali

nin Don Mlkezdcn kuşkulanmal:ırını 

yerinde bir hareket olarak kabul et
mek JAzım gelir. 

Baş, Di,, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii. kırıkhl<, ve bütün ağrılarınızi derhal l<eser. 

M. T. T. RIJij icabında CJÜnde 3 kaıe ahnablllr. i1AR 
nim sefil ruhumun harcı olamazdı. İkincisi ise tam 
karakterimin vasıflarına uygundu. 

Şerefli bir koca olamıyan Halnk, pekala şerefsiz 
bir katil olabilirdi...Lakin garip bir itiyat edinmiştim. 

İkide bir Nüvidin mektubunu çıkarıp okuyor ve bu 
si!ik satırları öpüp kokladıktan sonra tekrar cebime 
yerleştiriyordum. Bu yaptığım şeyin manasını idrak
ten bile acizdim. Bir zevki tabiiye tabi oluyordum, o 
kadar ... 

Bir kere yine ayni şeyi tekrarlarken kAğıda kır • 
mızı birşey bulaştı. Ter içinde kalan yüzümü elimin 
tersile sıvayınca parmaklarımın kana boyandığını 

gördüm. Galiba yütümde bir yara vardı ... 
Bir yara!.. Gülmek istiyordum. Fakat yüzüm bu 

hassayı kaybetmiş gibi kımıldamıyor. yahut kımılda
dığını, hassasiyeti kalmamış olan sinirlerim ımıır11mııı 
nakletmiyordu. . . . ; ; 

Taburun mevcudunu saydım. Tam dört zabit ve on 
dokuz nefer .... Bu yekun, bin kişiden kalmıştı ... 

Bundan fazla mukavemet. imkan haricinde idi. Za
ten düşman o derece yaklaşmıştı ki, seslerini duyu
yorduk. Çaresiz esir düşecektik. 

Biraz sonra, diz boyu kar içinde: "Horra! Horra!,, 
Diye bağırarak üzerimize koşan bir sürü asker gö -
ründü. Bunlar uzun kaputlu, beyaz kalpaklı ve dev 
gibi iri adamlardı. 

Derhal silahlarımızı !kırarak birer tarafa fırlattık. 
Üç zabit arkadaşımdan Sıvaslı Numan küfürler savu
ruyor ve: 

bulunuyorduk. 
Kumandan bilyük bir kayanın dibine oturmuştu. 

Yanında telefon makinesi, önünde bir ateş yığını ve 
bu ateşin üstünde bir çay güğümü varaı. 

Selam verdik ve neferler köyde olmak üzere dört 
zabit ateşin etrafına sıralandık. 

Kumandan güler yüzlü bir adamdı. Bize derhal çay 
ikram etti. Ve tercümanın delaletile kıtamızı sordu. 
Bu sualin cevabı biraz yüz kızartıcı idi. Yirmi üç ki. 
şiden mürekkep bir tabur olduğumuzu söylersek he
rif bize kahkahalarla gülecekti. Ben derhal doğrula
rak: 

- Biz bir keşif koluyuz, dedim. 
- Umarım ki 99 uncu alaydansınız ..• 
Birbirimize bakıştık. Kumandan gtilerek dedi ki: 
- Hayret ettiniz değil mi? .. Fakat biz her cephe-

de 99 uncu alayın harp ettiğini gördük.. Alayınız 
cidden şayanı hayret bir muvaffakiyet gösteriyor •• 
tebrik ederim ... 

Bu manasız takdirler bana gülünç görünüyor. Ar
kadaşlarım zaten hiç bir şey anlamadılar .. 

Geceyi hudut üzerindeki koyde geçireceğimizi öğ
renmiştik. Lfıkin o gece yılbaşı gecesiydi. Arkadaş
larıma: 

- Bu herifler her halde bir eğlenti tertip eder
ler .. dedim. 

Tahminimde yanılmamıştım. Çiinkii köye girer 
girmez esir zabitanı ayırdılar ve koy içinde ıki katlı 
ahşap bir eve götürdüler. 

Burada zabitan kendi aralannda eğleneceklerdi. 

Türlü içkiler ve mezelerle süslenmiş büyük bir sof
ranın etrafına toplandık. Kumandandan başka sekiz 
tanA Rus zabiti vardı. Yiyip içmeğe başladık. 

lerin akisleri ruhumun çıplaklığı içinde çın çın 
ötüyordu. Bütlin bu hücumları nefsimden b:ıska 
hiç kimseye yapmıyordum .• 

; ; ; 

Birkaç gün süren mevzii muharebelerden sonra 
diişman imdat kuvvetleri alarak tekrar taarruza geç. 
tL Kıtaatımız icin eeri cekilmekten baska çare 

İki vasiyeti yerine getirmek için ettiğim büyük ye
min vicdanıma ağır bir yük gibi abanmakta idi. ''Al
lahım bunlardan birini yerine getiremediğim için, ya
hut getirdikten sonra tekrar mahvettiğim için beni 
affet!" Diye inliyordum. Lnkin diğeri.. Onu yapaca
ğıma dair içimde bir kanaat vardı. Çünkü birincisi 
insanlılta yakısan dürüst, temiz bir vazife idi. Bu be-

- Beyaz ayılar! .. Kahrolsunlar!. Diye bağırıyordu. 
Hücum eden kıtanın bölük zabitanı yanlarında bir 

Türk Ermenisi tercümanla birlikte yanımıza geldi -
ler. Üzerimizde bulunan tabanca, dürbün kurşun ve
saire ne varsa aldılar. 

Ben Rusça bildiğimi belli etmiyordum. Tercüma • 
nın delaletile konuşuyorduk. Önüne katıldığımız bir 
miifreze bizi "lssısu" köyü istikametine götürmeğe 
başladı. Akşam ezanında "Kötek" civarında bulunan 
Rus Kazak alayı kumandanının yanına vasıl olınus 

(Devaıru ,·ar) 

(1) Askeri kılaların en sonunda kalan kısmL ,,. 
TASHiH: Evvelki gün çıkan tefrikanın on dokuzun

cu satırındaki ımahremıı kelimesi yanlıslıkla baska bir 
oekllde tıkmış ve cllmlenin mll.nasını bozmustur. Bu yan
lışlılı tashih eder, itizar ederiz. 
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H.ain Vahdettin Hiddetlenmişti 
Millet ve Memleket İşlerile Olan Alakasızhğını 

Açığa Vurmuş, Alçakhğını Göstermişti 
da .~,,,~~ ><.><>:><• ·~l<)<)C<,'< < < ~<• 

Püskürür gibi, bacasından kara 
dumanlara saçan düşman zırhlıları 
onu hiç ürkütmüyor, bilakis avuıı
duruyordu. 

E vet, o yalnız tatlı canıyla zev
kini, safasını düşünüyordu. 

Her gece, renk renk ince ince tül -
lere büründüğü genç, güzel cariye
lerine çaldınp çığırtıyordu. Oynak 
havalar, açık türküler, yanık gazel
lerin neşesiyle kendinden geçiyor
du. Değerli, nadide şallara sarınmış, 
yan çıplak körpe haspalann ve e
dalı, tombul yosmalann nazlı nazlı 
salınarak, krılıp kıvrılarak, güz siı
züp kırıtarak oynadıkları oyun
larla gönlünü eğlendiriyordu. 

İki gün evvel de, zevk ve sevgi 
kıymeti bilir hemşiresi Mediha sul
tan. ona, bir cülus hediyesi olarak 
gerçekten emsalsiz derecede güz-el 
cilveli bir gönül eğlencesi, gül gon
cası kadar zarif ve terutaze, nazır 

bir Çerkes kızcağızı takdim etmişt.L 
Kızın müstesna güzelliği, terbiye ve 
nazikliği, hoş ve cazibeli tavırları 

ve hele nazlı ve yakıcı bakışları. 

daha ilk görünüşte bu zevk ve şeh
vet düşkününün aklını başından a
lıvermişti. Bu güzellik melikesi o
na padişahlığının ananesini, saray 
adetlerini unutturuvermişti. Hemen 
bu dilber yosmacık ile, adeta can n
tarcasına halvete çekilmiş, hamam 
dairesinin nice esrarlı hatıralar sak
lıyan, nice bekaret kanları akıtılan 
kuytu bir bucağına kapanıvermişti. 

İki günlük bir acemi k~ın ka -
zandığı bu büyük muvaffakııyet, 
riş 'ği müstesna rnaıhariyet, şev

ketlilerinin yıllardanberl iltifatlı bir 
işaretini bekliyen ikbal düşkünü 
diğer cariyelerin ümitlerini yık
:nuş, gönüllerini kırmıştı. Hepsint, 
dallarından koparılan goncalar gi
bi sarartıp soldurmuş. boyuncuk
lannı büktürüvennişti. Yeni göz
desinin bir gecelik cünbüşlü vu3la
tına kanamryan Vahdettin, o gün 
de tatlı halvetini bozamamıştı. Şeh
vet bucağından, nazlı Çerkesin ku
cağından ayrılamamıştı. 

Akşama doğru idi. Mebeyin da
iresinden telaşlı bir yürüyüşle ge
len harem ağalanndan biri, kara 
bir hamam böceği sessizliği ile, ha
mam dairesinin dış kapısına sokul
muştu. Korkudan moraran yana
ğını yapıştınr gibi kapıya daya -
mıştı. Biraz dinledikten sonra, tit
reyen elinin parmaklariyle, çekin.? 
çekine, birkaç fiske vurmuş ve ar
kasından cırlak sesi duyulmuştu: 

- Şevketlü arslanım, kusuru
mu af buyur. Başmabeyinci kulu
nuzun ısrariyle geldim. Kafirlerin 
zırhlıları limana girmışler, toplan
nı sarayımıza çevirmişler padişa

hım. Başmabeyinci mubarek ayak
lannı öpüyor, iradei şahanenizi 

bekliyor aralık dairede. 

V ahdettfnfn o an<l:ı kanı başı
na sıçramıştı. Gösterilen bu 

büyük saygısızlığa karşı kızıp kö
pürmüştü. Halvetinin kubbesinde 
hırçın akisler bırakan bir sesle: 

- Şu küstahlığa bak hele. Ge-
mileri ben karşılayacak değilim a. 
Sadrazam icabına bakacaktır el -
bette. Böyle bir şey için nediye be
ni taciz ediyorsunuz .. Defol oradan. 

İtabiyle harem ağasını koğmuş, 
başmabeyinciye de atıp tutmuştu. 
Millet ve memleket i~leri ile olan 
alakasızhğını açığa vurmuş, alçak
lığını ve hainliğini ortaya koymuş
tu. 

Vahdettin başmabeyinci Lutfi 
Simavi beyi hiç sevmezdi. Sevme
diğini de hissettirmezdi. Onu ken
dine bir merasim rehberi, İttihat
çılara karşı da bir emniyet siperi 
edinmişti. Yüzüne güler, arkasın
dan çekiştirirdi. Fakat. zaman ve 
siyaset icabı onu kırmaktan, kız -
dırınaktan çekinirdi. Lütfi Simavi 
bey ınilletiniı memleketini çok se
~en, dalkavukluktan pek iğrenen 

özü gibi sözü de doğru bir zatb. 
Terbiyesi, her hususta bilgi ve gör
güsü kıt olan, tabiat itibariyle de 
hiç nazik olmayan Val•dettin gibi 
bir padişahın başm.abeyinciliğinc 

katlanan bu zat, ona bayağı hoca
lık ederdi. Resmiyet kaidelerini 
öğretir, muaşeret yollarını göste
rirdi. Dalkavukluğu hiç sevmez, 
sırası geldikçe dokundurarak taşı 
gedij!ine kovmaktan da cekinmez
di. 

O gün de duşman zırhlılarının 
birer felaket timsali gibi 

limanda dizilip sıralandıkları, bü
tün bir şehir halkının korku ve u
mitsizlik içinde cırpınıp sızlandık
ları bir sırada, padişahın harem 
dairesinde kapanıp oturmasını hiç 
te hoş görmemişti. V ahdettini küp
lere bindiren o haberi göndermiş
ti. Nezaketle umumi teessüre işti
rake davet etmişti. 

Vahdettin yeni gözdesinin sıca
cık koynundan, yumuşacık kuca
ğından öyle pek kolay kolay çık
mazdı. Fakat harem ağasının sara
ya doğru çevrildiğini sciylediği top
lardan ziyade, başmabeyncisinin 

savuracağı baş örtülü tarizlerden 
çekinmişti. ister istemez N azeni
ninin bucağından aynlmış, yorgun 
argın mabeyn dairesine çıkmıştı. 

Lutfi Simavi Beyi uzaktan görün
ce, bir haile artisti maharetile bir
den acılı, kaygılı· bir tavır takını
verınişti. Geçirdiği şehvetli gece
nin yorgunluğundan, uykusuzlu
ğundan kızaran süzgün gözlerini 
yaşartmıştı. Baygın bir eda, ağlı

yan bir sada ile: 
- Gördün mü başımıza gelen

leri beyefendi, demişti. Bu kara ve 
yeisli günleri görmek talisizliğı ba_ 
na mukaddermiş meğer. Rahmetli 
kardeşimin yerine keşki ben öl

ne kadar korkmuş, telaşlanmışlar
dı. Hepsinin yüreciklerine ateşler 
düşmüş, dimağlarına kuruntular ü
şüşmüştü. Kolaymıydı ya? Bunca 
yıllık velinimetlerinden, üzüle, ü
züle bekledikleri, ancak yeni ele 
geçirebildikleri saltanatlı mevkile
rinden, doyamadan ayrılmak elbet
te çok acı, acıklı bir şey idi. Hiç bi
risi daha şöyle rahatça bir oh diye

memiş, saltanatın safasmı süreme

mişlerdi. Hele ölümlük dirimlik bir 
mangırcağız da edinememişlerdi. 

Elbette ağlar, yanarlardı. Fakat u-

lu Mevla döktükleri göz yaşlarına 

işte acımış, şevketlilefini kebdileri
ne bağışlamıştı. 

A rtık Vahdettin rolünü bitir
miş, tamamile kendine geL 

mişti. Baş ucunda çırpındıklarını 

gördüğü yaşlı gözJü bendelerinı se
vindirmişti. Hele çok şükür esvap
cıbaşı Ibrahim ile, ikinci musahip 
Mazhar Afanın ağlamaktan sara
rıp solan yüzleri gülmüştü. Ya baş 
mabeynci Lütfi Simavi Bey ne ka
dar da sevinmişti bilseniz. Çünkü 
zırhlıların geldiğini bildirmekle, 
hünkarın baygınlığına, çektiğı azap 
ve ıstırabına o sebep olmuştu ve 
bu duyulmuttu. Uzerine çevrilen 
hırslı gözler, hışımlı yüzler karşı
sında, zavallı ne kadar da üzülmüş 
ve korkmuştu. Has bendelerinin 
yanında bulunmalarından istifade 
ile odasına gitmek, biraz dio1 "nip 
heyecanını dindirmek istemi~ti. Mü 
nasip sözlerle teessürünü bÜdir
miş. Adabı veçhile biraz da ömrü 
şahaneye dua ile, huzurdan çıkmak 
müsaadesini dilemişti. Fakat, hiın
kar baygın gözleri ile Lutfi Simavi 
Beye yalvarır gibi bakmış ve: 

(Devamı ııar) 

1 nsanlarla konuşmağa ihtiya
cım var, dedi. Pencerenizde 

ışık gordüm. "Burada uyumamış 
insanlar bulunuyor." diye diışün
düm. Kapınızı çaldım. 
Kapıyı yüzüne kapatmak gibi 

bir hadisenin mevcudiyetinden bi
haber olduğu belliydi. 

Paltosuz ve şapkasızdı. Seyrek 
saçlarından bir tutamı alnına ya
pışmıştı. Sırtında bir eski lacivert 
kostüm vardı. 

lçerden bizimkilerin sesi geli
yordu. Bundan cesareUenerek: 

- Buyurun! dedim. 
Kocaman ve emin adımlarla yu

rüdü. Aynalara bakmağa, kendine 
çeki düzen vermeğe lüzum gör • 
müyor, bir yabancı yere girer -
ken hepimizin 'mutlaka yaptığımız 
gibi elini saçlarında gezdirmiyor • 
du. 

Salonda kadınlı, erkekli on ki-
şiydik. 

Eşikten geçince, kadınlan cid
diyetle selamladı, reveransı usta
lıklı ve nazikti. Karşısında kimse 
yokmuş ta kendi kedine konuşu -
yormuş gibi - fakat yalııız ba
şımıza ve yüksek sesle konuşurl;cen 
delileri düşünüp korktuğtiınuz i
çin, o halimizden bile serbest ~ sö
ze başladı: 

L Ben bir insanım bayanli!ir, 
dedi, bu gece, bu saatte itısenlara 
anlatacak şeylerim oldu. Konuş

mak ihtiyacı ... 

Herkes şaşırmıştı. İzahat ver • 
dim: 

- Bayın hakkı var, dedim, ben 
de bir tesadüfle bu ihtiyacı duy
muştum. İnsanlarla konuşmak, 
arada bir, zaruret haline gelir. f n
san o zaman, birisini bulup bir 
şeyler anlatmadan yapamaz. 

Yabancı: 

- Değil mi ya! diye beni tasdik 
etti. 

Epey sarhoştuk. Kadınlar işi 

varyete zannederek gulüşmege ha
zırlandılar. Meliha~ 

- Buyurun centilmen, dedı, nF 
içersiniz? 

- Burada ne içıliyorsa ... 
- Şu halde Baya rakı ver<?lim. 
Bir kadeh doldurdular. Çocu -

gundan su istemiş bir baba gibi 
vakur ve sakin aldı. İçti. Gülüm
siyerek teşekkur etti ve kadehi 
"'lasanın kenarına yavaşça bıraktı. 

- Anlatacağım hikaye pek ba
sit, diye başladı, çok daha fedle
rini okudum, çok daha anlatma -
ğa değerlerini yaşadım. Doğrusu

nu isterseniz, burada mühim olan 
hikaye değil, konuşmak ihtiyacı. 

Anlaşıldı mıydı?. Konuşmak ıhti

yacı. 

Avukat dostum, yarısını iuda
ğının ucuna sakladığı alaycı bir 
gülüşle: 

- Konuşalım, efendim, konuşa
lım, diye cevap verdi, yahut an
latın da dinliyelim. 

- Bu akşam saat sekizde içme
ğe başladık. Bir kaç arkadaş var
dı. Hepsini birer, birer kaybettim. 
Ben meyhanecileri pek severim. 
Uykuları geldiği zaman, ev sahip
liği edip, saklamazlar. İnsanın yu
züne karşı geniş geniş esnerler. 
Bizim Barba da esnemeğe başladı. 
Anl~ldı mıydı?. İyice, doya 

doya esnedi. Nihayetinde "Haydi 
uğurola adamım, dedi, bir aylık 
zıkkımı birden içecek değilsin ya, 
bunun yarını da var,, istikbalden 
emniyetle bahseden adamlara ba
yılırım. Dükkanı kapatmasına yar
dım ettim. Yollanmız köşe başın
da ayrıldığı için Dante'den okudu
ğum şiirin neticesini beklemedi. 
"Gecen galimere,, deyip ayrıldı. 

seydim de, memleketimin bu acık- -, - ~ 
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Bir yudum rakı içti. İtalyanca 
bir şiir okudu. Bu lisanı bilmedi
ğim için hareket eden ellerine ve 
yumulup açılan gözlerine bakıyor
dum. Ve inandım ki, palavra yap
mıyordu. 
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bayağı inandırmış, onun da nemli 
gözlerini büsbütün yaşartmıştı. 

Hem ağlıyor, hem de münasip söz_ 
ler, tesellilerle padişahın kederini 
dağıtmağa, teessürünü azaltmıya 

uğraşıyordu. Desiseci hünkar daha 
oyununu bitirmemişti. Zırhlılara 

dalgın dalgın bakarken, birden 
baygınlık eseri göstermiş, oturdu
ğu kanapeden yere yığılıp serilmiş
ti. Ansızın ve bir kasırga sürat ve 
şiddeti ile bütün saraya yayılan bu 
baygınlık haberi mabeyn dairesini 
telaşlandırmıştı. Bütün has bende
ler, sadık köleler şevketlilerinin 

başı ucuna yığılmışlardı. Düzme 
baygına kolonya sulan ile masaj
lar, kanfir şırıngalan yapılmış, 

kordiyaller içirilmiş, eterler kokla
tılmıştı. 

Şevketlinin baygınlığı zaten 
heyecanda olan harem dairesini de 

altüst etmişti. Aralık daireye ko

şuşan saraylıların feryatlan, çığ

lıkları taş koridorlardan taşıyor, 

salonlarda boğuk akisler yapıyor

du. Yeni gözdenin kazandığı mev
ki ve payeyi çekemiyen kıskanç, 
hırslı cariyeler bu felaketi, zavallt 
acami kızın uğursuzluğuna, düz ta
banhğına hamletmişlerdi. O aralık 
hamam dairesine atılmışlar, bu sal
tanat şehvetinin suçsuz ve yeni 
kurbanım dişleri ile didiklemiş, 

hırpalamışlardı. Biriken öçlerini rJ_ 
mış, sanki ferahlamışlardı. Harem 
ağaları gözdeliğin bu ateşli, hicran
lı hasretlilerini ancak kamçılarla 

dağıtıp kaçırmışlar, zavallı kızca

ğızı zorlukla kurtarmışlardı. 
Beri tarafta biribirlerine giren 

mabeyn halkı, ancak efendilerinin 
biraz ayılıp açılması, süzük gözler
le etrafındakilere bezgin bakın
ması ;le yatışmışlardı. Ya bu sada
katli, vefalı bendeler şevketlileri
nin y eğine inip ölüvermesinden 

FAZLA HORMON ÇIKARIRSA ••• 
f poflz 1r11ddeslnln (ıkardığı hor

mon lüzumundan az olunca cü
celik geldiğine göre, fazlasının da 
vücudü pek ziyade iri yaparak 
devlik vereceğini, tabii, tahmin e
dersiniz. Bunun da mi!lalleri ~ü
celer kadar çok değilse de- epey
ce vardır. 

Bu hormonun çoğalmaın kimi· 
sinde daha çocuklukta başlar, fa· 
kat billiiğ yaşına kadaT meydana 
çıkmaz da çocuk o yaşa gelince 
birdenbire ve pek c:abuk uzar. 
Çocuğun boyu biiyiir. büyür, Hd 
metreye kadar, hazılannda o ka
dardan daha ziyade olur. Bununla 
beraber (OCUk hali değişmez. O 
kadar uzun adam yirmi yasından 
sonra da hala çocuk slmahdır. 

Galiba kadınlar dalma erkek· 
)erden daha kısa boylu olduklal'I 
için böyle genç devler kızlar ara
sında erkeklerden daha az rcörü
lilr: Bir istatistiğe göre 46 erkete 
karşılık ancak 5 kız. 

Kız olsun, erkek olsun, bazısı
nın vücudii pek uzun olmakla be
ra ber, bütün bası mütenasiptir. 
Bazısı da biçimsiz olur: Gövdesi 
kısa, bacaktan uzun... Bu kadar 
uzun bovlunun kadmbğı veya er
kekliği de nafile oluT. Evlenseler 
bile mahsul vermeleri pek şüphe
li kalrr. Zaten flklrce de hep ço
cuk gibi kalırlar. 

ÇMoklukta gelen bu hermon 
fazlalri"ına bir hastalık denilemez. 
Bununla beraber, dev gibi deli
kanlı yahut kız vücutça pek daya
nıksız olur. Çoğu otuzuna ~etme
den veremden yahut başka bir 
atesll hastalrktan ~derler_. 

Hormon fazlahfl çocukluktan. 
sonra gelirse o vakit bellt başlı bir 
hastalık olur. Fazlalık insanın bo
yu henüz uzayablleceli yaşta ge
lirse boyu da uzar. Fakat daha 
sonra baslayınu, bov uzamaz. el
lerle .ayaklar bir de yüz uzar. Bel 
kemitl uzryamryacağından bükü
lür, kamburluk verir.- Bu hasta-

hkta kadınlarla erkekler arasında 
fark yoktur: Ayni derecede. 

Bu hastalık lpofiz 1r11ddeslnde 
hasıl olan bir urdan ileri geldiği 
için, oek yavaş yavaş meydana çı
kar. İlkin ayaklar büyür, insan a
yafma ~öre papuç bulamaz. Son
ra eller gittikçe büyür, kadın o
lursa eldiven de bulamaz. Burun 
da büyür, bereket verıııin ki burun 
için bir kap aramak adet olma
mıştır. 

Kafatası ic:lnde,kl ur . büyüvüp 
te lpoflz guddesinin hormonu faz
lala~hkça, buna tutulan inırıan bir 
görüşte unutulamıyacak bJr şekil 
alır: 

Upuzun bir viiz. kouman ve 
ileriye doğru ('lkrk <'ene. dar bir 
alın. fakat gözün üzerindeki ke
mikler çıkık, kouman ve ucu ba
sık burun. kalın dudaklar, elma
cık kemikleri crkık. vapuç kadar 
dil. yelken gibi kulaklar ••.. 

Kollar normal kaldı~ halde el
ler bilvilr ve daha ziyade genişler, 
parmaklar yumnı yumru. 

Ayaklar da büyür ve uzamak
tan ziyade genlsler. Ayak bilekle
ri kalınlaşır, fakat bacaklar nor
mal halde kalrrlar. 

Bütün vücudiin kıllan kalmla
Şlr, sertleşir, bazılarmda çoialır 
da. 
Hastalıb sebep olan urdan do

layı baş ağnsı, gözlerde bozukluk 
ta olur. Kadın olsun, erkek olsun 
yumurtahklan bozulur. fpofiz 1r11d
deslnln başka 1r11ddeler üzerine 
hakim olmasmdan dolayı tiroit 
guddest De böbrekler üzerindeki 
guddeler de bozularak onlar da 
marifetlerini mevdana çıkanrlar. 

Bereket versin ki. bu kadar çir· 
kinlik ve rahatsı~bk veren hasta
lıl"rn tedavisi vardır. İpoflz gudde. 
si Röntıen rşıklanndan müteessir 
olduğu için. onlarla tedavi edilin
ce hormonlannı azaltır. Ameliyat 
yaparak hastahia sebep olan uru 
da çlkanrlar. 

Kadehini bitirerek devam etti: 
- Yollar tenha diyordum değil 

1 mi, tenha ve kirli... Birdenbire ö
nümde iki insan peydahlandı. Bi
ri kadın, biri erkek iki insan. A
dımlarımı sıklaştırdım. Benim 
memleketimde herkes biribirini 
ve herkes beni tanırdı. Orada 
"Merhabaaa!,, dedim miydi, bol 
bol konuşurdum. Burada pek ol
muyor. ''Hiç olmazsa sözlerine 
kulak veririm,, dıye düşündüm. 

Yalpalamamağa cehtederek yaklaş
tım. Yalpalıyan adama: "Belki 
düşer,, diye pek emniyet etmiyor
lar. Dimdik yürüdüm. İnsanlara 
iki adım kala, "Kadın - İnsan,, 
bağırmağa başladı. Evvela: 

- Ah yandım, dedi. Sonra: 

- Gençliğime acı, diye yalvar-

dı. Daha sonra: 

- Polisi diyerek bastı feryadı. 
lnsanlann işine kanşmağa pek 

gelmez. Fakat kadın bıçaklamak 

insan işi değildir. Herifin sağ eli
ne saldırdım. Sol yumruğunu, bir 
Akdeniz dalgası gibi, goğsüme çar
parak kurtulmak istedi. Dümeni 
hafif sancağa biıktüm. 

Herifin silahı kötü bir sustalıy· 
dı. Hanginiz olsanız, bir insana 
karşı kullanmağa sıkılırdınız. Hem 
de açmamıştı. Galiba sapile vu
ruyordu. 

Polisler yetiştiler. Kadında kan 
var mı, yok mu, dikkat etmedim. 
Kadın galiba adamı seviyor, 18-

fı ağzında gevelemeğe başladı. 
Bana sordular., Adama gözüm 

ilişti. Hemen farkettim: Korku • 
yordu. 

Korkak adam, bana her zaman 
kötü bir resmi hatırlatır. Kabaha
ti yalnız ressamına ait bir hata. 

Bırdenbire ve budalaca karar 
verdim: 

- Ben bir şey görmedim, Bay 
komiser, dedim, bunlar galiba a
ğız kavgası yapıyorlardı. Ben bi
raz sarhoşum. Olanı biteni pek 
farkedemedim. Zaten şuna bakın 

komiser Bey, şu adama bak1n. 
Korkağın bın. Boyle sapsarı bır 

yüzle kırmızı işler becerilir mi? 
Yolda sustalıyı polislere sez

dirmeden fırlatıp atacak kaaar 
ferasetli hareket ettiği halde şiın· 
di korkak adam: 

- Tabii efendim, tabii! diyerek 
korkaklığını tasdik etti. Kadına 

baktım. Herifın itirafını duyma • 
mış gıbiydi. Kadın kısmı severse, 
yalnız kor olmuyor, mükemmel de 
sağır oluyor, anlaşıldı mıydı, miı 
kemmel sağır. 

Karakoldan tekrar, boş ve kirli 
sokaklara çıktım. Gene yalnızdım. 
Uyumamış insanlan arıyarak 

yürüdum. Pencerenizde ışık var
dı. Kapıyı çaldım. 

Dolu bir kadeh daha uzattılar: 
- Kafi, dedi, çok içmenin fay

dası yok. Artık mesudum 

• 
Onunla alay etmenin imkAnı 

kalmamıştı. 

Köşede, mukavvadan bol renkli 
bir insan maskesi takmış yorgun 
bir kadana gibi oturan ihtiyar, 
fakat zengin bayanın, 22 yaşında
ki tüysüz, fakat kustah kocası bi
le susuyordu. Halbuki· 

- Kel tip monşcr. dıvc ?n :-

racağına bahse gırebılıı - ı. 
Yabancı misafır: 
- Bana mi.ısaade, ded eve ı~-

meliyim. Çocuklar bekler. 
Meliha hayretle sordu: 
- Ay! Siz evlı misinız 
- Bekar olsam, bu mubarek 

.:umartesi gecesı, bo) le bır l:i.

•alık sakalla dolaşır mıydım 
- Şu halde, bu saatten l.l ı· a 

,;okaklarda insan arı) acagı:u:z 

başınıza gelenlerı gidip kcıruııza 

anlatsaydınız ya. 
- Şüphesiz ve gider gitmez. o

na da anlatacağım. Bunlar açık 
saçık fıkralar olmadığından sıze 

de, karıma da anlatırım. Bonsu
var, Bayanım. 
Kapıya doğru yürüdü. Kendi 

evinde gibi rahat ve alışıktı. Ge
niş adımlıarını dinliyerek pence -
,eye yaklaştım. Sokak kapısı açı
lıp kapandı. Yıldızı bol kış gece
sinin içine, şapkasız, paltosuz ve 
tek başına çıktı. 

(Bitişikte) bir taksi şoförü otu· 
rur, arabasını gece yansına doğru 
getirip kapısının önüne bırakırdı. 

Bizden çıkan adam, paltosiyle 
şapkasnı boş otomobilin üstıine a
tıvermişti. 

Paltosunu koyduğu yerden hızla 

aldı, omuzuna attı. Şapkasını ba
şının ustünde çevirip karnına doğ· 

ru getirerek otomobili eğilip se

lamladı. Ve bir yere, yetişmek is

tiyenlere mahsus hızlı adımlarla 

köşeyi döndü. Gözden kayboldu. 

Pencereden aynlamıyordum A
dını bilmediğim, ve belki bir da· 
ha hiç mi, hiç karşılaşmıyacağım 
dostumla, mısafirlerimin alay e
deceğinden korkuyordum. O za
man paltosiyle şapkasını nereye, 
nasıl bıraktığını anlatmam J.izım 

gelecekti. Ve ben bunu gizli bir 
hediye olarak saklıqnak istiyor
dum. 

Halbuki hepimizi pervasız sa • 
mimiyeti ve dehşetli cesaretiyle 
ezip geçmişti. 

• 
Bir daha, ondan, bir hikaye gi-

bi de, bahsedilmedi. 
Şimdi ne zaman, "İnsan ihtiya. 

cını,, bir diş ağrısı ve uzun bil" 
açlık gibi hissetsem, paltosiyle 
şapkasını sokakta bırakarak ka -
pımı çalan o adamı, bir de sabah
ları evden çıkarken eşikte gördü
ğüm çöp tenekesinin çalınabile
ceğini adi bir üzüntü ile hesaplı
yan kendimi düşünür, gülümse
rim. 

Anlaşılıyor ki, insan ihtiyacını 
gidermek için de, hiç olmazsa, pal· 
tomuzla şapkamızı sokakta hıra • 
kacak ve pencereleri ısıklı bir ya
bancı evin kapısını çalacak ka • 
dar. cesur olmamız lazım. 
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Hamiyet •Jgidu 

Beıtktaıll Kemal f• lfta 
COLUMBIA Plikllriiltli 

İntİf&l' etmittir. Bir kere aıw. 
,tniz, gülmeden kablacakalnll. 

~Saç bakımı 
1 Gilzellilin en birinci .. m. 

1
1 Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri mücerrep biT 
lllçtır. 

İstaalttil lkhael thA• memurlujun
dan: 

Romati tıUı Nezle, Baş, Diş 
bl di keser, sıhhatinizi iade eder. 

D.ıliçekapı Salih Necati 

D.vletHava Yolları Umum Miidiirliiiiinden: 

Mobilye Yaptırılacak 
1 =- lc:'aremlz için kapah zarf usullle mobilya yaptmlacaktır. 
2 - Mnbaynmen bedeli 12.594 liradır. 
3 - İhale 10/4/939 pazartesi günü saat 11 de Tayyare meyaanmdald 

Umum müdürlük Bfnasmd.a toplanacak komiayonda yapılacaktır. 

4 - Fenni ve hulUSI ptnamelerle projeler ve res1mıler umum mO.
dürlükten alınabilir. 

5 - Muvakkat teminat 944 lira 55 kurul oluıt bu teminatı nakit ola
rak vermek isteyenler Ziraat Bankaamdaki :i887 sqıll hesabımıza yatı
rarak aJacaklan mal:'bU!U ikaz etmelidirler. 

6 - Teklif mektuplnnm ihale saatiıM!en bir saat evveltne kadar ke>-
misyona verilmesi JbDndır. (2036) (1086) 

İf1bına karar verildiği 4.3.939 
tarihinde i1lD edilen Beyoliunda t.. _.. _ _., _ _,.~ • ._-ıııı11s•m.,..,.;.;;·._---::::===~===37=::::. 

tikW caddes~ 169 No. ld maia!a- yr-N 'ı r•ı-tıM AT 
da manifaturacı Y ervant Serveryan 1:. ~~ 1-\ 1 
hakkındaki iflisın kaidınimasma .-ı . • M ·z 
5.4.939 tarihlMe ~ar verildiği nan ILMUJ.IA BE NLSa 1 
olunur. c1513) 

Pariaift id IOD model 
kadm taıtltlllll Beyoilunda 

B A K E R 
aiüllAriftm yeni 
Kadı• $ pkalan 

dairesinde te,hir edilmek
tedir. Geliniz, intihap 

ediniz. 

---sATILIK --•I 
Müfrez Araılar . 

Klliftllt tttifi ltYliiMi. MU· 
raeüt: lttiiltöltfii. RletWe ıio · 
k8 4if' Ne. da Mico İelüdile 

zAtt- iM -.115 ..,iı>A ~ 
1• Süatiat '*1dütilba -:arı . 
had~ •at--- .. 

D 

ANK-UNI lacağımdan hükmü yoktur. l 
Mehmet l'brabim ----------~ ... ---------

Gayrimenkul Sallı ilanı 

........ ..,.. 1 it t 
öıı Jiayllft ftattce §eı•nta it830 he;ap No • .Ue ~ atch

·lı (8400) liraf• kartı ldtltlel aerMlte itMMJt tillp fttlilblde böftnmu 
vennedlflndetı 3~02 Na. iü Uııunua 46 et nıac:tclesiıılit mattdu 40 eı ilüld
iestne jete lliithöMı ~ Böl~ ıttMnü ttıahtl\ieti ..._ itiıuill-
8. ,_i 0811tti ~- edı 8. ıt. 11 161 il. lö. ıı !fe.ıu- ilfltunıcitt aaı 
mahallini müştemil ahşap bir bap maa ahır ve bahçe sahilhane ve nh
tım mahallerinin tamamı ile derununa cari yanın masura mailezizin se
kizde yedi hissesi (Abut efendi yalısı namile maruf) bir buçuk ay miıd
detle açık şrttırmaya konmuştur. Satış tapu sacil kaydına göre yapıl
maktadır. Arttırmaya girmek isteyen (1490) lira pey akçası verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik
miş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 
ve telliliye rüsumu bqrçJuya aittir. Arttırma şartnamesi 6/ 4/ 939 tarihin
den itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde a
çık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izaha ta şartna
,mede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tet
lıflc ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş 
a.ı ft itibar olunur. Birinci arttırma 23/ 5/ 939 tatjhine müsadif salı gü
nit Cağaloğlunda kiin Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapıla
caktır. MuYakkat ihale yapılabllmeld ~ teklif edilecek bedelin tercihan 
dİiiJman icabeden gayrimenıttt1 mWt&llellyett lle sandık alacağını tama
men ~I olmalf '8ritıt. AJtil tiıltdirde IOD arttıranın taahhüdü baki 
ıaınıaıt ,.ttt1e 9/8/939 Wihine ma...dtf Cuma günü ayni ma
ıwcte Ye a)'tif laattf! son lfttıftfiası yapılacaitır. Bu arttırmada gayri
qıeıiltul en çok atttiNittii üstünde bşrakılacaktıt. Haklan tapu sicilleri
le labtt dlmıtlfi alakAdarlar ve irtifak hakkı Uhlplerinin bu haklanm 
.e huiti9lle fatz ve masarife dair iddialarını ilin tarihhtden itibaren Jir
ttil jOfl t~e evrakı müsbitelerlle beraber daireliltze bıtatrmeıeH lhiiD
dü' ıiu Wtetle haklannı 1'fldhmemiŞ olanlarla haktan taptı sicillerile 
Wbtt obnıyaiılar satış bedelinin paylaşmMında11 hart, ltihrlaT. Daha 
fd1a ma14hıat ahnak ~erin 938/ 948 d""a nunıatülle aandığımız 
huhk !fleri MrvWne müracaat etmeleri lil*wnu nan olunüt. 

* DlliA't 
Emtılyet Sıtıdılt; Sandıktan aluıü ıa;rbnenkulii ipotek ~

liteyenlere ttıuhammlnleriınizin koymuı olduğu kıymetin msfıni tkavüz 
etmemek ilzere ihale bedelinin yamuıa kadar borç vennek suretile ko-
laylık ıa.terttıeldedlr. (2811) 

ti,. , id. 

Git aun N... iğlnden : 
ı - ibtıtlm;t hiiiilan ltt \+Ültfl Menelllıde kirgir W Mtonarme 
~ tatili '81t1İiml olaD IOJ1 Arshanell üul binaSHWi ahşap 
ltft b61A ..,.lf ~ iıJiasıdir. Kesif IQ153 lira Bes ku-
tuftür. 

2 - Bu t~ aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme prtnamesi, mukaftlename, &yıttdirhk itleri genel 

prtnamesl., 
8 - Fenni husust şarlttimelerli! proje. İsteYtnler bl rirak ti Pfffıa

iöeleii bedelstz olarak Gireson Nafıa Dairesinden alal.ilirler. 
3 - Eksiltme jb/4/ 939 Petşembe günü saat 15 d4 Hususi Muhasebe 

Müdürlüğü binasulda toplaiiacak olan Viliyet Daidil Encümeninde Ya
pılacaktır. 

4 - Eksfltml kapalı llllf mullle yapıı.-. 
5 - Ekslltlfıeye ~ilmek için isteklinin ı•ıı Ura 48 kurut ımink

kat teminat \rermesi Ye bunctan bqka apiJcjfkt veaikalan haiz oluP JıÖll
terilmeld ıbımdır. 

A - diri sene1' ald Ticaret odası 'Nilkı11. 
B - Biıllyet ~11. 
Ehliyet vesikası alabilmek için llteklinin elindeki referanslarla ihale 

gününden en az sekiz gün evvel istida ile VilAyet Makamına müracaat 
etmesi lhımdır. 

8 - Tfkllf mektuplan yultirda üçüncO maddede yazıh natten bir sa
at evveıihe kadar Villyet Dalmt Eııcihneni Retslifine makbuz mukabi
linde verfleoektir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2298" 

Salllbi va N--.rlyat M8dİr8 Bam L6tftl OOaoCNCO Gueteelllk .. 
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YENi BiR TEN 1 
GÜZELLIQiNE 

dılfu atalıcak 

!ADIM 

Bunıpldat 
isale e :Hlebillr. 
Vl1aa• OaiYeralte.ındee bir Prof~.ör'"
Bioeel - Tabir ettikleri Ge•çlitin ea• 
&İp bir UDMH'llDU ketfetmittir. Bu 
ee•laer haliheaırda penbe realCteld To
kaloe kre•i terlribiade ınenattur. 
Cildi• bu JeP aanra1111 •kf-•lan 

1ataıaadu .... ı tatbik edim • a,an... o ; eildhrisi 
......, .. .-c! .. tirU 

İemerai 
ıayet emle" 
mema11ııi1et belttdıt., ~ -
40 yaflannda prllııebWrJer. Y ... 
itlerini tidirerek bir Geaç ~· d
ael cildini ikame eder. Cildıa ..... 
olan Tokaloa kremini• Mmereal ... 
, ... haJrettir. MemDUD uı-...ı. 
,.,..... seri alabilirler. 

TÜRKiYE COMHURIYET MERKEZ BANKASI 
1 NiSAN 1939 VAZiYETi 

.AITIP. 
KASA: 

Altın: Safi ld1olrlm l'l.112.tll lf.H0.114.80 
BANKNOT t.588.07S.-
Ul'AKL11t 1.071.715 85 

Dahildeki Maı.a1tMm 
Tart Una r -'A!fJI 
Hariçteki MahahlfleP. 
Altm: Saft klloıram 9.ftk.114 U.TH.OS8.SS 
Altına tahvili kabil .erbelt 
dGvnı., 10.082.89 
Dfter dlSvlzler ft 1*-ctl Uı1nı 
bakl7elert . f.851.191.38 

Rulae Tahvilleri: 

Deruhde ed11eD ~ ... 
kartıhll 118.'t'48.Hl.--
ltanunun ı - ı tnei lftadılıderl-
ııe tevfikan hazine tarabndan 
vtkl ted17at ll.S9'1.J18.-

Senedat Ctbdana 

HAZiNE BONOLAB7 
TİCARi SENEDAT !Ol.582.752.55 

Esham ve TahvDlt Cth:dam 

(Deruhte edilen 9"'8ID ~ 
A - (df7enln Jmrplılı Esham w 

(Tahvlllt (ltlbarl Ja7metle) 41.181.841.lt 
B - 8erbe1t e1bam ft tahvillt 7.922.442.t 1 

Avanalut 
..... .. ftM 
- "Öliftt ..... Ta8•t tlzertae ....... 

...... 
ılt.Mltt 

- 7Sff2.-.. 

PASiF. 
Senna:re: 

lhdyat Ake-1: 
14.'198.855.25 Ad! ve fevkallct. 

Rusml 

•.._.tttla\r814eld Iİdimodar: 

Deruhde edilen evraE nakdiye 
ltanunun ı - 8 lncl maddelerine 
tevfikan hazine ~ vlkl 
tecll7at 

21.IOUlt.18 Derubde edl1e8 Wftti nakc1bt 
bakl:vell 

Kftllhlı tamime iftm pıarü 
DAveten teda..nıe Ytilldllen 
Reeskont muki~lii ttlhten tedL 
vazecL 

ıu.ssuo17- Tflrk Lfraa tİtlatl 
Döviz Taahi'6tiı 

Altına tahvDI kabD dlMzter 
108.582.'152.15 Dllr dövizler ve aıae1kb klirlnl 

baldyelerl 

ıl&tt.• 

üo.ooO
llMı.a.-tM 

•• 

llahte& 

S0.000.000 



===ız ============================rAN==================--===== 6-4-939 = 

' 

Tane Kuruş Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 Sipahi 25 Madeni kutu) 50 
Samsun 20 30 Sipahi 20 35 
Salon 20 35 Yaka 20 30 
Çe"Şit 100 145 Çeşit 50 72,5 


