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GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSIKLOPEDISl 
MualUmlerln ve mektep talebesinin en lruvveW yar. 

dımcısı. t0ct1ğun en zengin ktltOphanesldlr. Çocuğunu ıe· 

ven her babanın yavrusuna vercbll~dl en güzel hediye. 

dlr. MOessesemlz tarafından neşredilmiştir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Hatayaa üç gün önce yapılan muazzam tezahürattan bir görünüı ve Halaydan ayrılan Fransız aıkerlerinden bir kıımı ıehrin ıokaklannaan geçerlerken (Diğer re.imler •:>n aaylamızdaJır) 

Milli Şef imiz 1 
1 

• 
Inönü Ankarada 

Tezahüratla 
İstikbal Edildi 

Münasebetiyle Tebriklerini Bildiriyor 
. '.Ankara, 2 (A. A.) - Reisicümhur İnönü bugün saat 
11,40 ta şehrimize dönmüşlerdir. l\Hlli Şefi getirmekte olan 
iu~~si tren gara girdiği zaman başta Büyiik Millet Meclisi 
~sı Abdülhalik Renda olduğu halde, Vekiller, parti genel ı 

se reteri Fikri Tüzer, Parti müstakil grup vekili Ali Rana 

r 
'
T a r h a n, mebuslar, hariciye AN' ın Eld vekaleti genel sekreteri Numan ıvıe. e nemencioğlu, büyük erkanıharbiye 

Ett
-• v • ikinci reisi orgeneral Asım Gündüz, 

1g1 M u·. h. vekaletl.erle .. büyük er~anı harbiye 
1 m ve millı mudafaa erkanı, Ankara 

N 
mevki kumandanı general Kemal etice Gökçe, Ankara Deniz kumand~nı ve 
emniyet müdürü ve bu arada bır çok 
zevatın bayanları peronda hazır bu. 

T Ürk - İngiliz anlaşın . 
d·ıd· w. ası ıın-

za e ı ıgı zanıan Al man· 
1ar şaşırdılar. Senelerdenb . 
memleket dahilinde Yaptık}:~~ 
propaganda ile, onlar Türkiye
yi artık kazanmış olduklarına 
kani bulunuyorlardı. 

Türkiyenin demokrasilerle sulh 
cephesinde birleşmesi Almanlar için 
beklenmeyen bir sürpriz oldu. Bu 
şaşkınlıkla Alman radyoları ve mat. 
buatı Turkiyeye hücuma geçtiler. 
Bir türlü halledemedikleri mesele 
şuydu: 

- Türkiye niçin demokrasilere 
iltihak etti? 

Bu sualin cevabını da kendi ken. 
dilerine şöyle verdiler: 

- Atatürk sağ olsaydı Türkiye 
böyle bir karar vermezdi! Dediler. 

Bu cevnp, hem AtatürkÜ anlama. 
dıklarını gösteriyordu, hem de mem. 
leketin selametini demokrasilerle 
birlikte hareket etmekte gören bu -
günkü hükumete, bir hakaret teş -
kil ~diyordu. 

lunmakta idiler. 
Reisicümhur ve bayan İnönü, 

kendilerihi vilayet hududunda kar
şılamış olan Başvekil Dr. Refik Say
dam ve Ankara valisi Nevzat Tan-
doğan ile birlikte trenden indikten 
sonra kendilerini karşılamağa ge!en 
zevata ayrı ayrı iltifatta bulunmuş. 
lardır. 

Milli Sef müteakiben istasyo -. , 
nun iç ve dışını dolduran binlerce 
halkın c..oşkun ve içten tezahüratı a- \ 
rasında Başvekil Refik Saydam ile ı· 
birlikte otomobillerine binerek doğ
ruca Çankaya köşküne gitmişlerdir. 

I nönünün tefekkürleri 
Ankara, 2 (A.A.) - Riyaseticüm

hur Umumi Katipliğindcu: 
Kabotajın yıldönümü miinasebeti. 

le resmi ve hususi zevat ve kurum· 
lardan aldıkları tebriklerden çok 
mütehassis olan Reisicümhur Ismet 
Inönü teşekkür ve mukabil tebrikle
rinin iblağına Anadolu Ajansını me
rrcur etmişlerdir. 

~ 

Edirne, 2 (A.A.) - GeJiboluda Sa. 
varona yatında Reisi~ümhur MiJli 
Şefimiz Ismet Inönü tarafından ka
bul buyurulan Trakya umumi mü
fettişi Kazım Dirlk, Milli ŞC?fimiıin 
selam ve itibarlarını Gelibolu halkı-
na bildirmiş ve halk Büyük Şefleri. 
nin bu kı~~li iltifatlarını sevgi te
z~leriyle ·~şılamıştır. 

\ 1: 

Bir Hataylı nine, en meıul gününde evinin kapı•ını donatıyor 

Fransız askerlerini~ 15 
Temmuzda Hataydan 
Çekilmeleri Mukarrer 
Sabık Devlet Reisi 
Sökmen Ankaraya 

Tayf ur 
Geliyor 

Antakya, 2 (Hususi surcttt.'n 
giden arkada:;ııımzdan) - Alilka
darlardan öğrendiğime göre, Ha
taydaki Fransız askerleri 15 
temmuzda huradan ayrılacaklar 
' 'e merasimle uğurlanacaklardır. 

* Hatayın sabık De,·let Reisi 
Tayfur Sökmen, bu sabah aat 
9 da Ankaraya hareket etmis. İs· 
kenderıın istasyonunda mera'iim
le uğurlanmıştır. Tayfur Sök
men, bu sırada kısa bir hitabede 
bulunmuş, Hatayın kurtulusun· 
dan du;vduğu se\~lnci izhar et~İŞ· 
tir. Tayfur Sökmen, daha evvel, 
kazalara \•eda ziyaretinde bulun· 
mustur. 

Hatay Meclisinin verdiği ka
panma kararı miinasebetile ·Tay. 

fur Sökmen tarafından gönderi. 
len telgrafa milli Şef İnönünün 
verdiği cevap bütün Hatayda de. 
rin bir minnet \'e şükran ile k"'r 
şılanınıştır. 

Marefalın telgrafı 

Antakya, 2 (A. A.) - Hata -
yın kurtulu~u münasebetiyle 
çekilen telgrafa büyük erkanı • 
harbiye reisi mareşal Fevzi Çak. 
mak aşağıdaki ce\·abı gönder • 
mişlerdir. 

''Yurdumuzun öz parçası olan 
Hatayın anavatana kavuşmasm • 
dan dolayı mesai arkadaşlarınız 
la birlikte ulaştırdığınız sami • 
mi ve candan duygularınıza bü • 
tün ordu mensuplariyle beraber 
miitekabilen derin hissiyatımızı 

sunarız.,, 

Alman matbuatına verilecek, en 
susturucu v~k cevap, Almanyanın 
Türkiyeyi bir nüfuz mıntakası te • 
lakki ettiğini gösteren ve bu mak
sttda varmak kin takip ettiği pro • 
gramı tesbit eden Alman propagan
da nezaretinin hazırladığı planı neş. 
retmekti. Fakat henüz siyasi ve iktı 
sadi münasebetlerimizi idame etti • 

·.. Selin ~t iltifatları 
Ankara, 2ti~t-- Kabotaj bay-

(Sonıı; Sa. 10, Sü: l) ~ (~ Sa: 10, Sü.: 5) --------------------------------------------------------..... 

~. 
~.... İt 

Berline ihtar 

Chamberlain de 
MütecavizeKarşı 
Geleceğiz, Dedi 

"Lüzum HissediUrse, Tecavüze Mukavemet için 
Bütün Sikletimizi Teraziye Koymağa Hazırıı .. 

Londra, 2 (Hususi) - Başvekil hamberlain bugün mil
li hizmet tezahiirü münasebetile bir nutuk söylemiş, kralın 
bir mesajını okuyarak modern harpte bizzat sivillerin de ilk 
safta Y.er alacağını tebarüz ettirmiştir. Chamberlain daha 
sonra Ingiltereninı sulh arzusunu anlatırken Almanyanın ye-

ni bir tecavüz hareketine hazırlan .,-
dığı :ve D a n z i g t e bir em. v 
ri.vaki yapmak istediği yolundaki şa- on 
yıaları telmih ederek hükumetinin 

Papen 
Moskovaya 

Gidiyor 

tuttuğu azimkar siyaseti şu kati 
cümlelerle bir defa daha tebarüz et
tirmiştir: 

"Kritik ve tehlikeli bir de
virde YQfıyoruz. Bi:r. aulh ae-
ven bir milletiz. Fakat yanlıı ı . 
anlafılmaaın, ve lü:r.um h. • . ~a:ıs, 2 <}oiususn .. - Ha.v~s muha· 

. . ' u bırının Berlmden oğrendığine göre 
•edılırae, !e~ek. biz~ ~arfı ol- Almanyanın Ankara büyük elçis 
•un gerek ı•hklallerını garanti Von Papen, Moskovadu hususi biı 
ettiklerimize karfı ol•un yapı- vazife ile tavzif edilmiştir. 
lacak tecavüze mukavemet i- Pari• gazetelerine göre 
çin bütün •ikletimizi teraziye .. Bi~?ok Fransız gazeteleri, bugün
koymağa hazır olmadığımız ku nushalarında Von Papenin pek 
.a.nılma•ın yakında "ne niyetle yapıldığı tahmin 

B k·ı b.,, d edilebilen" hususi bir vazife ile 
aşve ı , un an sonra milli gö- M k , 'd . . .. ır·1 . .. . . os O\ aya gı eceğı şayıalarına say-

nu u erın gostcrdığı feragat ve falarrnda •er k 
vatanseverlik vaziyetinin her tiirlü .. ,; ayır~a tadır .. 
takdirin fevkinde olduğunu 

5
.. 1 Ordre gazetesı, bu şayıalardan 

. ı· oy e- bahsederken ezcümle diyor ki· 
mış ır. .. . 

Von Papenin Ankarada olduğu 
Kral, Chamberlain tarafından oku

nan mesajında, şöyle d~mektedir:: 

"Hepiniz biliyorsunuz ki, bizim mü. 
dafaa kuvvetlerimiz bir harp yarat. 
mak için değil, fakat sulhü muhafaza 
etmek içindir, Milletlerin hep' birlik
te arkadaşça ve ahenktar bir tarzda 
yaşamayı öğreneceklerine ümidimiz 
vardır. Maamafih memleketimizin 
emniyetini temin için hıçl\ir şeyi ih
mal etmemeğe azmetmiş bulunuyo
ruz. Milli hizmet gönüllüleri bu ese. 
re, medyunu şükranı olduğumuz bir 
tarzda yardım etmektedır.,, 

Danzige yeniden aaker geldi 

gibi Moskovada da muvaffak olamı
yacağını ümit ederiz. Fakat bu ta
yin. herhalde, çok kıymetli bir dersi 
de ihtiva eylemektedir: Verdiği söze 
hürmet etmek pek te adeti olmıyan 
B. Hitlerin, hiç olmn1.sa Bolşevik a
leyhtarı fikirlerinde samimi olduğu 
sanılabilirdi. Fakat bu noktada da 
hayal inkisarına uğramak icap edi
yor." 

Beşiktaş Feneri 

4 • 2 MağlGp Etti 
Lo.ndra, 2 (Hususi) - Danzigten Dünkü Milli Küme maçında Fe _ 

gelen son haberlere göre, Almanya, nerbahçe Beşiktaşa 4 • 2 yenilmiştir. 
yeniden 1500 kadar asker ve zabit Ma t 

Ç an sonra polisin müdahalesini 
göndermiştir. Bunlar, turist namı icabeden ba~ı hadiseler olmuştur. 
altında ve kafileler halinde sevkedil. Profesyonel güreşlerde Dinarlı Meh. 
!11iş~e~dir .. varşova, Danzigin askeri. met rakibini tuşla mağlup etmiştir. 
leştırılmesı yolunda Berlin tarafın _ Günün spor hareketlerine ait tafsi. 

(Sonu: Sa. 10, sii. 2) lat spor sayfamızdadır • 
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PENCEREMDEN 

Sayın Validen 
Rica Ediyorlar: 

Yaan: M. Turhan TAN 

17 öiretmen imaa11nı taııyan 

bir mektup aldım. İrfan or • 
dumuu memup bu kıymetli vatmı. 
dq)ar, llldn benim tarih aeverliiime 
ve btlttln yudanmda tarih çepıbi 

hlalettirmele çahımaklıiıma urif 
bir telmlh olarak ıu satırları yuı • 
yorlar: 

"Arnavutluk Tekr~t 
Arnavutların Olacak,, 

''Keçeci zade Fuat pqa kendisly. 
le çqdq veslrlerdea mtltercim Rtit

ttl papya neyaen balutı ile bakar ve 
onun medyetlerl.ni pek te henba 
katmaanıı. Doatlanndan biri bu ıi
riftla dolru ve o liri balupn haklı 
obnadıiım kendbine ihtar etmek la. 
temlı, Keçeeiude de ıu cevabı ver. 

mit: 

Arnavutluk Federasyonu Reisi· 

- Mtlterclm pap, binek tap bil. 
ytUdqtlnde bir elmua benzer. Ne 
bqta taıınır, ne ıöltlste. Yütlk ola. 
rak ta katlanılmaz. Böyle elman 
malik ohnanın faydası veya zevki 
bulunur mu? 

"Parlıte de vaktiyle adamın biri 
bir milyon dolarlık bir Amerika 
bankutu 1-ulmuş, sevincinden deli 
olayumış. Lakin banknotu bozdur • 
mağa teşebbüs edince o sevinç kede. 

Çapa Kız Muallim Mektebinin bu ıeneki 
mezunlarandan bir grup 

Kız Muallim Okulunda 
Bir Müsamere Verildi 

Genç Mezunların Müsameresi Büyük 

Bir Takdirle Karıılandı 
Dün Çupadaki Kız Muallim mekte

' 'Arnavutlar Vatansız 
Kalamazlar,, Diyor 

Bulgaristandaki Arnavutluk fe • ne karşı son derece memnun ve mil. 
derasy_onu reisi Adil Ali Serezi, bir tehassis bulunuyoruz. 
kaç gündenberi şehrimizde bulunu • Kralımız birinci Zogo ile müte • 
yor. Arnavutluğu tekrar istiklaline addit görüşmeler yaptık. Majestenin 
kavuşturmak maksadiyle lwrulmuş Paris ve Londra seyahati hakkında 
olan bu teşekkülün reisi, evvelki ak. bir şey söyliyecek vaziyette değilim. 
şam Romanyaya hareket eden eski Yalnız şunu unutmamak lazımdır ki, 
kral Zogo ile görü~müştür. Bugün _ Arnavutlar hiç bir zaman vatanıız 
lerde Sofyaya dönecektir. kalamazlar. Sonuna kadar uğraşmak 

Adil Ali Serezi, dün kendisiyh~ bizim en büyük vazüemizdir. 
görüşen bir muharririmize şunları Esaret devri çoktan geçmiştir. 
söylemiştir: • Yirminci asır milletleri hiç bir zaman 

bi mezunları talebe velilerine bir mu
re mlinkalip olmuş. Çünkü binlerce samere vermişlerdir. Hav.ınm sıcak 
franklık ahş veriş mukabilinde bile olmasına rağmen mektebin büyük 
e banknotu bozacak bir mağaza hu • müsamere salonu çok kalabalık ol. 

gör, Ferhunde rolünde Meliha Er
gün ile Güzin Saracoğlu, Sabahat Ta
şan ve Mualla çok muvaffak oldular. 
Temsilin hıtamından sonı'1l talebe ta. 
rafından yapılan dikiş ve nakiş mo
dellerinin teşhir edildiği salonlar da
vetliler tarafından ziyaret edildi ve 
ç:ok beğenildl. 

"- Bütün Arnavutların ikinci esaret zinciri altında ilelebet yaşa -
vatan olarak bildiaim'iz memleke • yamazlar. 

t> • i 
tinize kralımız Zogo ile görüşmek i. Bugün Arnavutluğun lt~~y~n. ç ~-
çin gelmiştim. İdadi tahsilimi İstan. mesi altında inlemesi ile umıdımız 
bulda ·ikmal ettiğim için bu vesile ile katiyen kınlmamıştır ve biç bir za. 
şehri tekrar görmekliğim beni çok man kırılmıyacakttr. Arnavutluk er. 
sevindirdi. Fakat hemen şunu söyle. geç yine Arnavutların olacaktır." 
mek isterim ki, büyük kardeş Türk Eski Arnavutluk kralı Zogo da, 
milletinin bizlere karşı bu acı günle- evvelki akşamki hareketinden evvel, 
rtmizde göstermiş olduğu yakınlığa Arnavutluğa ait bazı düşünceleri do. 
ve büyük sulhcü Türkiye Cümhuri • layısiyle seyahate çıktığını söyle. 

Gazetemize beyanatta bulunan 
Adil Ali Serezi 

Jamadığı gibi baş vurduğu banka • muştur. . 
lar da kendisini meramına erdireme. Müsamereye İstiklal marşı ile baş
miş ve adamcağız sonunda aç kal • landı. Mezunlardan Fikriye Tüziner 
mıı!.. tarafından bir nutuk söylendi. Bun-

"-.Sağ bulunduğumuz müddet. 
çe Arnavutluğun istiklalinin istirda. 
dı emelini terkedemeyiz." demiştir. 

Mektep bu sene 108 mhun ver· 
miş, bunlardan bir çoktan daha fim. 
diden muhtelif mekteplere tayin e
dilmişlerdir. yeti hü•umetinin misafirperverliği • miş ve: 

-----o 
Denizlide Bir Katil 

idam Edildi . 

Mahterem öiretmenler bu iki dan sonra Fahrinin idaresindeki or
fıkr•yı müteakip: "Mirhridadın tacı kestra heyeti tarafından alaturka ve 
da malum" diyerek en basit işe ya. alafranga muhtelif parçalar çalındı. 
ramayan kıymetli nesneler tarihin • Talebeden teşkil edilen bir koro da 
d orkestra refakatile muhtelif parça. en meşhur bir fıkraya daha i ... ret 
tt'kt :r- tar söylediler ve cok muvaffak oldu

e 1 en sonra maksatlarını şu şekil. lar. Gagavuz dan~ı zeybek ve karı-
de izaha · · · la ' 

" gırışıyor r: !i@re -~i ~1!!67r büyük bir mu 
Çubukluda İatanlını\ be\e4iye.t. nltaıyetıe • ~lb .. a t19y. 

nin malı olmakla tamnap 'büyük bir bek oyunu fevkalade gü2!eUH. ~urf
lıöşk var. Bağı bahçesi geniş. koru. lann hitamından sonra muallimler
su mükemmel, odalan bol bir yapı. den Vecihe Kara Mehmet tah~Iından 
Onun Mısır Hidivlerin-' .. n ı.· • • yuılan Fatma adlı 3 perdelik kome-

Şiddetli Sıcaklar 

Dün 50 Bin Kişi Plc)ilara 
~ rn ;,.J~ ~.., 

Ankarada Eğitmenlerin 
Sayısı Arttırılıyor 

Ankara, 1 (Tan Muhabirinden~ -
Ankara \iiliıyetindeki koy eğitmeni 
sayısını arttırmak için vilayet bu se • 

Deniz1i (Tan Muhabirinden 
Bundan bir müddet cvv~l Çal kaza
sına bağlı Hadımköyiinde bir cina· 
yet olmuş, Halil isminde bir köylü, 
karısını ve kayın validesini ve kayın 
valWqiAiP .Al\~SİAİ ıeçimsizlik yü. 

ve Bo9a2içın• Alı111 ~++i zünden ke~~rw ö\d4r.mUştü. r 

.. 5~ı:.~~.l}~~r.~_pe~}~_!i ağlr ceza mah
lil dün 1'@likUçıfilir riteydanmda_, ~sıl~ 
mıştır. 

'T'f~=- IJl'mnıa e. d' .. 'k u \ Bir kaç gündenber\ sıcaklar büs-Yi iken belediye tarahndan satın a. ı muzı a n telNft\ nlf1:>a~, 
. . Piyeste rol alan genç kızlar içeri. bütün şiddetlenmiştir. Halle plajla- Halil· son söz olarak "bıı ceza hak. 

k~;~~t~r~ -d'~Çe~;ı·;.ırı:r'dk' )~k?IT~~ 

1ın41ıiını bılmeyen hır yabancı mu. sinde bilhassa Fatma rolünde Nevin ra ve bilhassa Boğaziçine koşmakta
••ldutk ki bir sanatoryom karşısın • Sakman, Serap rofünde Şükran Esin- dır. 
da bulunduğunu sanır. Yapı, kom ·Her gün Boğaziçine 6 bin yolcu 

bin kişidir. Halbuki bu hat üzerinde 
adi günlerdeki yolcu miktarı aiti, ye. 

di bin arasındadır. 
Dün Köprüden Haydarpaşa ve Ka

dıköye kallcan vapurlar da hıncahınç 
dolmuştur. Halkın bir kısmı t~enle, 
Anadolu hattı üzerindeki sayfıyele
re, büyük bir kısmı da, \ioday.a, ~a
lamış ve Suadiye plajlarına ~ıtmı~ • 
!erdir. Bu havaliye gidenlerın mık
tarı da on beş bini müt~cavizdir. 

köy oku1le11utdab batk&·bft yıl yenı
den 110 köy okulu lnşaatıpa başlan
mıstır. Ankara vilayeti ile Maarif 
Vekaletinin şimdilik bu işe yardım 
olarak tahsis ettikleri para miktarı, 

40 bin lirayı bulmaktadır. Vilayet 
ders senesi başına kadar bu okulla
rın ikmal edilmesi için g<!rekli ted • 
birleri almıs bulunmaktadır. 

kımdır. Köyümdeki tarlamı çocuğu
ma bağışlıyorum,, demiştir. 

ve muhit bu zehabı uyandırır. Fa • ı• nakleden Şirketi Hayriye vapurları, 
kat o yabancı bu güzel binanın yıl • lr Günde Dört dün 15 bin yolcu taşım1şlardır. Şir
lardanberi bomboş durduğunu öğre. Ofomob•ıl Kazası keti Hayriyenin pazar günlerine mah 
nirse yine muhakkak ki hayretin • sus ve tenzilatlı tarifeye tabi iki te-
den parmak ısınr. -o-- nezzüh vapuru kafi gelmemiş ve sa-

"lliz, yabancılann b11 bot bina. Bir Çocukla Bir Şof Ör hah 6.20 den saat yediye kadar beş 
bu öksüz güzellik önün•e duyacak • vapur tahrik edilmiştir. Yalnız bu 

Muavini Ezildi vapurlarla dört binden fazla yolcu lan hayrete iştirak edecek deilliz. taşınmıştır. 
Çünkü belediyenin binlerce lira öde. Çatalca belediyesinin 26 numaralı Halk en çok Küçüksu plajına, A-
yerek satın aldığı bu köşkü niye ve p~akasını taşıyan bir kamyon, dün l"adolu ve Rumelikavağına, Beykoza, 

Boiularlıen lıurtarıltlı 

Kasımpaşada Kıble :ıokağında 3 
numarada oturan VitJtli, Floryada de
nize girmiş, boğulmak üzere iken et
raftan yetişenler tarafından kurta • 
rtlmıştır. Vitali baygın bir halde has
taneye kaldırılmıştır. 

Nevyork Sercıisin~ 
Gönderilen Mallar 

Nevyork beynelmilel sergisine ev
velce Sümerbank tarafından gönde
rilmiş olan bazı nümunelerin kafi 
gelmediği anlaşıldığından Sümer. 
bank fabrikaları tarafından sergi i
cin yeniden yapılmış bir çok eşya, 
Ncvyorka gonderilmiştir· 

nasıl faydalı bir ite tahsis edeceğini Sırkecide dururken şoför muavini lb- Sarıyer ve Büyükdeeye gitmt-ktedir. 
aenelerdenberi kestlremedltf ni bil.i. rahim makineyi çalıştırmak için kolu Dün Florya plajı da çok kalabalık 
yoruz. Otel yapılmak istenmiş. Kira. çevirdiği sırada araba birdenbire ha- olmuştur. Yalnız Sirkeci garından 
eı bulunamamış. Mekt2be çevrilmek rekete gelmiş: lbrahtm kamyonetle l Floryaya taşınan yolcu miktarı 20 
eiheti dütUnUhnüş. Talebe kesafeti duvar arasında sıkısarak kaburga ke. , =============::::ıı:::: 
bakımından muhit. bu düşUnceye ay. ~i~leri ezilmiştir. Yaralı imdadı 1th- \rafından k~llanılan kamycm arasında Tuzlu Barsak Talepleri Fındık Satııları 
kın görtilmüş ve daha bir ka.; ta • hı ıle ba.ygın bir halde Cerrahpaş'.l l Taksimde Cilmhuriyet caddesinde Tuzılu barsak talepleri yeni.den art- 'l'rabzondan bu hafta o~ bin kilo 
savvur beslendikten sonra kaşklin hastanesıne kaldırılmıştır. lb' 1 t . . O .. s r t 

* Şof" Abd 11 h "d . d k' ır çarpışma o muş ur. Her ıkısi de mıştır. Almanya için her gi.in talep iç fındık gelmiştir. n gı:n on a es-
boş bırakılmasına karar veritmis! or u a ın ı aresın e 1 h · ı· v f d • ' rdan 2800 

,, . • • 3717 numaralı kamyon Nişantaşın- e emmıyet 1 surette hasara ugramış, v fiyat muhabi!releri devam ediyor. lim şartile sıra iç ın ıi(ıa 
O güzel .ve ç~k ~zel bınanın dan geçerken o civarda oturan Alinin nüfusça ~yiat olmamıştır. p~ asa sağlam olduğu gibi fiyatlar da kilo, 101 kuruştan ve 1200 kilo elt>-

bu duruma düşmesı bıze binek taşı kı 8 d . 1 * Ad . .d . 1 • 2 ı'yyı'dı'r. Bı'rı'nci kaliteli barsaklar 55 _ tra iç fındık kilosu 103 kuruştan fop ltt1yiikTüiü d 1 1 b' . zı yaşın akı Neclaya çarparak emın ı aresınre.n 814 nu-
n e e masa ır mılyon başından ağır ve tehlikeli surette ya-1 maralı kamyon Harbiyeden geçerken 60 ve kinciler 45 kuruştan S'.itılmak- Giresun satılmıştır. r.

040 
k'l . 

dolarlık banknot fıkralarını hatır • ralamıştır. Çocuk Şişli Çocuk hastane\ birdenbire tekerleği fırlıyarak yolu tadır. Bu sene Anadolunun muhtelif Ünye ma~larından da~ tan ı 0 ~ıv. 
!•ttı ve ayni zamanda şu düşünceyi sine kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. I kapamıştır. Bu yüzden bu cadde iize- riııntakalarından toplanacak malların ri fındık kılosu 41 kur .ş verıl • 
ılham etti: Acaba İstanbul vilayeti * Vatman Recebin idaresindeki rindeki münakale yarım saat dur- gelecek seneye kalmı:ıdan tamamen\ miştir. Piyasamızda cevız ve fındık 
yUksek makamı _Çubukludaki köşkü tramvay arabası ile şoför Turan ta. muştur. satılcağı ümitleri artmaktadır. stoku kalmamıştır. · 

•yatak yatak ve otuz lira gibi bir ----------------------------------------------------
lcretle kiralanmak şartiyle • ilk. 
mektep öiretmenlerine yazlık pan • 
ıinyon olarak tahsis etmez mi? 

''Herkes bilir ki ilkınektep öğret. 
menleri arasında tatil mevıimini te. 
nıiz havalı bir yerde geçirmeie • he. 

kimlik bakımından • mecbur olanlar 
toktur. Fakat bunlann Adalarda, 
Yakacıkta ve milmuil yerlerde haL 
leriyle mütenasip birer istirahat kö. 
tHi kiralamalan daima mümkün ol. 
muyor. Halbuki bu Çubuklu köşkün. 
de iki yüzden fazla mualllmhı barın. 
muma imkan vardır." 

Dikkate dejer bulduium bu rica. 
J'I sayın Valimizin l6tufkbhtına 
tevdi ediyorum ve bu suretle ben • 
den beklenen vazifeyi yapmış olu • 
rorum. 

Mektup sahibi Bğretmenlere ve • 
r•etim cevap ta şudur: 

"İşte vali, işte ıiz. Bea çıtktım 
artık aradan!" 

S U A L 

S - Maliye meslek mektebine 
girmek için ne gibi şartlar lazım. 
dır, Tahsil müddeti ne kadardır, 
etraflı tafsilat nereden alınabilir? 

C - Orta mektep mezunları 
maliye meslek mektebine girebilir. 
Lise mezunları tercih edilir. Tedri. 
sat ve kayıt kabul muamelesi di. 
ğer mekteplerle birlikte başlar, 

tahsil müddeti iki senedir, fazla 
taf!ıilat Defterdarlıklardan ve ınal. 
müdürlüklerinden alınabilir. 

• 
S - Konya askeri orta okulu. 

na girme şartlan nedir? 
C - 12 • 18 yaşında olmak, 5 

sınıflı ilk okulu bitirmiş bulun • 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

mak, vücut teşekkülatı düzgün ve 
sıhhatli olmak, zenci ve siyahi ol • 
mamak, kekeme olmamak, kusur. 
suz bir ahlak ve seciye sahibi ol • 
mak, ailesinin kötü hal ve şöhreti 
olmamak, önce bulunduğu okul _ 
dan çıkarılmış olmamak ve bir ve 
li göstermek şarttır. 

• 
S - istanbulda ne kadar unıu. 

mi kütüphane vardır, iıimleri ne. 
dir? 

C - lstanbulda Maarife bağlı 
12 kütüphane vardır. İsimleri şun. 
!ardır: Beyazıt, Ayasofya, Nuru • 
oımaniye, Köprülü, Veliddin, Sü. 
leymaniye, Koca Ragıp paşa, Hüs. 

rev paşa. millet, Murat Molla, Fa. 
tih, Selimağa. Bunlardan başka şe. 
hir, üniversite, Arkeoloji, Topka. 
pı sarayı, Türk ve İslam daireleri, 
askeri ve bahriye müzeleri kütüp. 
haneleri de var~ır. 

• s - Evvelce iradı gayriıafisi 

30 lira iken yüzde yirmi bet ten. 
zillttan ıonra iradı gayriaafiııi 22 
buçuk liraya düten bir mesken i. 
çinde mal sahibi biszat ikamet et. 
mek ,artiyle vergiden muaf mıdır? 

c - Muaftır. Bu binadan ver. 
gi alınamaz. 

• 
s; - Hususi tahsille edebiyata 

CEVAP 
tamamiyle vakıf olan bir kimse 
yazdıA'ı şiir, roman ve hikiyeleri 
beğenildikten sonra istediği yere 
bastırabilir mi? 

c - Bastırabilir. 

• s _ Bir edebiyatçı olabilmek 
için tahsil derecesi aranır mı? 

C - Hayır. 

• S - Meşhur musiki üstatları • 
nın hayatını ihtiva eden bir eıer 
var mıdır? 

c - Vardır. Meşhur Adamlar 
Ansiklopedisinde de istediğiniz 
mallımatı bulabilirsiniz. 

Susam ve Zeytin 
Mahsulü Çok iyi 

Susam ve zeytin mıntaka-lanndan 
piyasamıza gelen malümata göre, bu 
sene müstahsil kilosu 28 kuruşa ka. 
dar tohumluk susam alarak ekmiş
tir. Bu itibarla ekiliş gayet iyi olmuş 
ve zamanında yağan )'1lğmurllll'dan 
mahsul çok istifade etmiştir. Bu se
ne geçen seneden yüzde otuz nisbe
tinde fazla mahsul alınacağ• söyle
niyor. Zeytinler de yağmurlardan is
tifade etmiştir. 

Yunan Mektep Gemisi 
On beş gün evvel limanımıza gele

rek bir hafta kaldıktan sonra Kös
tenceye gitmiş olan Aris Yunan mek
tep gemisi dün Karadeniz boğazından 
transit olarak geçmiştir. 

Ticaret Heyetimiz 
Fransaya Gitti 

Fransa tle aramızda yeni bir tica. 
ret anlaşması yapmak üzere Parise 
gidecek olan heyetimiz dün geceki 
ekspresle şehrimizden ayrılmıştır. 

TAKViM ve HAVA 

3 Temmuz 1939 
PAZARTESi 

7 nci ay 
Arabi: 1Ş58 

Gün: 31 

Cem. evvel: 16 
Güneş: 4.33 - Öğle: 
İkindi: 16.18 - Akşam: 
Yats: 21.47 - imsırk: 

Hızır: 59 

Rumt: 1355 
Haziran: 20 

12.17 
19.44 
2.14 

Hava Vaziyeti -
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malOmata göre, hava yurdun Kara· 
deniz kıyıları ile Kocaeli ve Orta Anadolu 
bölgelerinde çok bulutlu ve mevzii orajl1, 
Doğu ve Cenubi Anadolu bölgelerinde bu
lutlu diğer bölgelerde açık geçmiş, rnz
gArlı:r umumiyetle şimali istikametten 
orta kuvvette, Ege bölgesi ile Orta A~a
doluda yer yer kuvvetli olarak esmlştır . 

Dün istanbulda haiJa ekseriyetle bulut
lu geçmiş, rüzgar şimali şarkiden sani
yede 5 - 7 metre hızla eı;miştir. Saat 14 tc 
hava tazyikı 1012,7 milibar idi. S!lhun'-'t 
en yüksek 30,4 ve en dOşQk 19.6 santl;'(rat 
olarak kaydedllmi§tir. 
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Yazan: Omer Rıza DOCRUL 1 
\ Fon Neurath'ı:;ııı 

A imanların Danzig'e bir takını 
sevkıyat yapmalan ve yap

makta devam etmeleri, yakınlarda, 
burada bir emrivakiin beklenmesi ı 
lazım ieldiği hissini veriyor. Ve bu 
yüzden, bütün gözler Danzig'in üze
rine dikilmiş bulunuyor. 

1 

Muhafızları 
11 

fl
1 

---O- 1 

1 Çeklerin Karşısında 
Maneviyatı Bozulduğu 

İçin Değiştiriliyor J Vaziyete bakılırsa Almanlann he
defi, Danzig'in içinde asker toplıya j , 
toplıya günün birinde bu hür şehir · 
mıntakasım içinden fethetmek ve bu 
suretle maksatlarını tahakkuk ettir
mektir. Anlaşılan Almanlar bu şe

kilde hareket ettikleri ve Lehistan 
tarahndan bir mukavemetle karşı

landıktan takdirde, Lehistanı müte
caviz vaziyetinde gösterıneğe ve 
böylece müttefiklerinin yardımın

dan mahrum etmeğe teşebbüs ede
ceklerdir. 

Prag 2 (A.A.) - Bohemya ve ' 
Moravyaya gönderil~n kıtala
rın hiç olmaz~a bu havalide al
tı ay kalmaları hakkında Hitler 
tarafından verilen karara rağ
men Von Neurath'ın muhafız 

kıtası üç ay kaldıktan sonra bu
gün Prag'dan ayrılacaktır. 

Von Neurath'ın etrafında bu- · 
lunanlar, Çeklerin hasmane ta· 1 

vırları' karşısında Almanyadan , 
gönderilen kıtalarıo maneviya-

Almanların hedefi bu ise ve hede
fe bu yoldan varmak istedikleri mu
hakkak ise netice değişmez, yalnız 
neticeye varmak için tutulan yol de
ğişmiş olur. Yani Alman tecavfrıii, 
dıştan değil içten yapılmış olacak ve 
tecavüze karşı birleşen devletler de 
bu tecavüzü bertaraI etmek için ha
rekete geçeceklerdir. 

Tecavüzün dahilden vuku bulmuş 
olması, onun mahiyetini değiştirmi
yeceğine göre şekil oyunlarile Lehis
tanı tecrit etmeyi ve par~llamayı, 
onu da Çekoslovakyanın vaziyetine 
döndürmeyi düşünmek her halde 
manasız bir hareket olu.r. Bugün, 
bütün sulhçü devletlerin tekerriirü
ne mani olmak istediği şey, emriva
kilerle milletlerin mukadderatına 
tasallut etmek ve milletleri lıo~
nıaktır. Bu neticeye vurmak için ha
riçten veya dahilden tecavüz yolu tu 
tulınuş olması arasında fark olmadı
ğına göre, Almanya hangi hattı ha
reketi takip ederse etsin, ancak mii
tecaviz sayılabilir ve mütecaviz ol
mak sıfatile mukabele görür. 

Yoksa 1~~ut1thl~ı ~e1'retir-
yorsa, bunca zahmete, hazırlığa ma
hal kalmazdı. Sonra şekil yüzünden, 
sulh cephesinin vazifesini yapmak
t~n kaçınacağını sanmak, bu cephc
nın kuru bir ~österis savıldıilıııı 
anlatır. 

Acaba vazıyet bu 
midi;? 

merkezde mi-

Sulh cephf'stnın gecirdiği en mU-
him imtihan bu sual •.1 b .. 

_ ı e ası:rnster-

mektedir. 

Anlaşılan mihverciler ulh 
h 

, s cep-
esini teşkil eden ınernlek tl . b' e erın ır 

tecavüz vukuunda, yine bo -
YUn ege-

ceklerine ve tecavüzün vuk b 1 b 
_ .. . u u up 

ulmadıgı uzerınde miinak .1 . aşa ı e 
vakıt geçirerek harbe ırirıney· .. . ı goze 
alamıyacaklarına ınanıyorlar . 
b" 1 k ve~a 

oy e inanır görünme istiyorlar.' 

Geçen hafta zarfında sulh cephe

sinin ricalinden birkaçı bilhassa hu 

zannı bertaraf etmek için Uğraştılar 

ve tecaviize derhal mukabelede bu-

lunacaklarını anlattılar. / 

tı bozulduğu için bunların ha~ 
ka bir mahalle nakilleri lazım 
geldiğini söylemektedirler. 

Von Neurath'ı muhafaza et· 
mek üzere bugün Almanyadan 
yeni bir kıtanın gelmesi bek-

lenmektedir. ::::d_ı 

Yunanistan Devlet 
Bankası Müdürlüğü 

• 
Atina, 2 (A. A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Devlet Emisyon bankası genel 

direktörü Tsuderos, ailevi mahiyet. 
te hususi sebepler dolayısıyle istifa 

etmiştir. 
Vekaleten genel direktörlüğe ta. 

yin edilen genel direktör muavını 

Barbaressos, bu istifa hakkında de -
miştir ki: 

Tsuderosun istifasının devlet ma. 
liyesi ile hiç bir alakası yoktur. Bti. 
tün mali mesail üzerinde banka ile 
hükumet daima tam mutabakat ha. 
linde bulunmuştur, bugün de ayni 

ubha'k•t zne,,.,.. ... 4ct ... -

ispanyada Asker 
Terhis Ediliyor 

Madrit, 2 (A. A.) - Dün neşre. 
dilen bir kararname ile harp esnasın 
da silah altına alınan munzam İs .. 
panyol deniz kuvvetleri terhis edil
mektedir. 

Sivil hayata iade edilen İspanyol 
askerlerinin adedi şimdiye kadar 
300.000 kişiyi bulmuştur. 

Diğer cihetten Bilbao ccephesin
de "Siyah oklar" fırkasına kuman -
da etmiş olan İtalyan generali Piaz. 
zoni de temelli olarak İtalyaya dön. 
mek üzere Barselondan hareket et

miştir. 
-0--

izmirde Yine Fırtına 
İzmir, 2 (A. A - Dün 18,50 de 

limanda yine ansızın şiddetli bir poy 
raz fırtınası çıkmış ve hayli telaşa 
sebep olmuştur. Bu esnada mendire.. 
ğe girmek üzere bulunan bir Holan. 
da vapuru geri dönerek liman açı -
ğına demirlemek mecburiyetinde 
kalmıştır. Fırtına 10 dakika kadar 
şiddetle devam ettikten sonra bir za
rara sebebiyet vermeden tedricen 
Yatışmıştır. 
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Amerika 
Nazırının 

Hariciye 
Beyanatı 

Bitaraflık Projesinin Tehiri 
Hull'ü Müteessir Etti 

Vaşington , 2 (A.A.) -- Hariciye sürüklenmemesi yolunda silıihlar:ı 1 beynelmilel münasebP.tlerinin en 
Nazırı Hull, beyanatta bulunarak hü- ambargo konmasını derpiş eden şiın. aziz menfaatleri bakımından beni 
kumetçe tevdi edilen bitaraflık prcı- diki bitaraflık kanununda daha mil- müteessir etmiştir. 
jesinin uğradığı ademi muvaffakı- cssir olduğuna kaniim. Altı maddeden ibaret olan bu tek
yetten dolayı müteessir olduğunu Bu teklif, her iki meclis encümen- lif, yalnız harp zuhurunda memleke-
söylemiştir. • lerinin azası ve muhtelif partilere timizi muhafaza etmek bakımından 

N l. 1 · • · · ·· ı değil, ayni zamanda - ki bu daha azı:, . me~ ıs erı~ ııa:_ıcıye e.ncu- mensup kongre azası ile yaptığım u-
menlerının lıderlerıne gondermış ol- ·· rüşmelerden sonra meclisle- mühi.mdir. - şimdiki kanundan ve-

1 d b 'ld d' - · h. zun go ya onun muadilinden ziyade harp 
duğu mektup ar a ı ır ıgı. ~eç ı- . esul encümenlerine tevdi ed:J-
le, bitaraflık kanununun sılahlara rın m taraftarlarının cesaretini kırmak ba. 
ambargo konmasını derpiş etmemesi miştir. krmından da en iyi bir çareydi. Ay-

· - · • B teklı"fı"n kongre azasının veya · anda memleketı'n1izı· yu·· zde için sarfettıgı gayretlere devam ede~ u • • . nı zam 
ceğini kaydettikten sonra, şunları i- hükumet erkanının şahsı kanaatl~rı- yüz dünyaca tanınmış olan hukuku 
1.:c t · t· . ne tamamiyle tetabuk etmese bıle, düvel çerçevesi haricine çıkarmış o-
.Li:lVe e mış ır. , 

. şimdiki vaziyetin ıcaplarına uygun lacaktı. 
"Geçen 27 mayısta Pıttman ve olması ı·tı"bariyle kongre azasının ek- .. 

Bu şerait dairesinde benim ıçın 
Blomm'a göndermiş olduğum mek- seri eti tarafından kabul edileceğıni 

Y yapılacak şey , bu teklifin kabul edil-
tuplarda izah ettiğim altı maddelik ümit ve zannediyordum. Teklifin bir 

1 mesi hususundaki gayretlerime de. 
sulh ve bitaraflık programının sul- kaç reyle raddedilm'esi, gerek su hün 

h d 1 k t . · · h b muhafazası, gerekse memleketı" mizin vam etmekten ibaret kaiıyor. ,. ü i ame ve mem e e ımızm ar e 

Suriyenin idare Şekli 
Delegeler /çtimaının 
Kararı Anlaşılamadı 

Yunan Hükümdarları 

Dönüyorlar 
Floransa, 2 (A. A.) - Dük de 

Spoletein düğünü merasiminde bu -
lunmak üzere buraya gelmiş olan 
Yunan kralı ve Yunan prens ve 
prensesleri, Yunanistana dönmek Ü

zere bu akşam hareket etmişlerdir . 

Bunlar, yolda, bir kaç saat Venedik. 

te kalacaklardır. 
Eski Başvekil Hakkıyülazmın Hakimüddev\e • 

t ... ıu .. Lla ra T ........ : •• , v .. D ..... ı...,v.a Xral Naibi Prens 
P aul'ün refikası Prenses Olga, Bel-

Halep, 2 (Hususi) - Suriyenin 
bütün delegeleri Berut ali komiser
liğinde ve ali komiserin riyaseti al
tında bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda birkaç güne kadar Suri
yede kurulacak idare şekli etrafında 
görüşülmüştür. Yeni idare şeklinin 

bu toplantıda tekarrür etmiş olduğu 
bildirilmekte ise de kararın mahiye
ti henüz anlaşılamamıştır. 

Diğer taraftan Şamdan alınan son 
haberlerden anlaşıldığına göre müs
tafi Suriye kabinesi reisi Nasuhün
neccari Fransa ile uyuşarak tekrar 
kabineyi teşkil etmeğe çalışmakta

dır. Halepteki bazı avukatlarla siya
si şahsiyetler de Hakkıyülazmın Su
riyeye hakimüddevle sıfatile geti. 
rilmesi için mazbatalar tanziın et
mektedirler. 

GelJani A•urileı 
Halep, 2 (Hususi) - Bundan beş 

sene evvel Irak ve saireden Elcezi
reye hicret etmiş olan Geldani Asu
rilerin Suriye tabiiyetine girmelerini 
hakkettiklerini Şam d~legasyonu Su 
riye hükumetine bildirmştir. 

Hükumetin cevabı henüz anlaşı. 

lamamıştır. 

Mahkum olan nümayişçi 
gençler 

Halep, 2 (Hususi) - Üç ay evvel 
Lazkiyede bir nümayişe iştirak ve 
emniyeti ihlal ettikleri maddesinden 
ecnebi mahkemesinde muhakeme 
edilmek üzere Halebe getirilen bazı 
gençlerin muhakemeleri mevcuden 
Halep ecnebi mahkemesinde görül -
müştür. Bunlardan üç genç beraet 
etmiş ve altısı da iki aydan bir bu • 
çuk seneye kadar mahkum olmuş -
lardır. 

Alevi ve Dürzilere 
ob:>nomi verildi 

Şam - Suriye fevkalade komise
ri bugün Alevi ve DürziJere daha ge. 
niş otonomi verileceğini ilan etmiş • 
tir. 

grada hareket etmiştir. 

Sabık Bulgar Kralı Ferdinand dıı 

Almanyaya gitmek üzere bu akşam 

Floransayı terketmiştir. 

Nobel Sulh Mükôfatı 
Roosevelt 'e Verilecek 

Albany, 2 (A.A.) - Burada topla
nan Polonya klüpleri kongresi, No
bel sulh mükafatının Amerika Bir
leşik Devletleri Reisi Franklin Ro
osevelte verilmesini ileri sürmüş ve 
bu hususta bir talep Norveçe gönde
rilmiştir. Theodore Roosevelt'in 1907 
de, W. Wilson'un 1919 Sulh Nobel 
mükafatını almış oldukları hatırlar

dadır. 

ln9iliz Hükümdarları 
Mısıra Gidecek 

Kont Cianonun Londra, 2 (A.A.) - "Sunday Ex-
lspanya Seyahati press,, gazetesinin Londra diploma-

Madrid, 2 (A.A.) - İtalya Harici- tik mahfillerden aldığı malümata at-
• ye Nazırı Kont Ciano, 10 temmuzda fen bildirdiğine göre, İngiliz kral ve 

Barselona gelecek ve İspanyadaki kraliçesinin önümüzdeki sene baş
seyahati, 23 temmuza kadar devam j hmgıcında Mısırı ziyaret etmeleri 
eyliyecektir. pek muhtemeldir. 

- - - --------- - - ----

Tarifeler 
Hakkında 

Yazan: B. FELEK 

B ilhassa vapur tarifeleri, hele 
Şirketi Hayriye tarifeleri 

hakkında sırası geldikçe bu sütun • 
larda yazmış olduğum yazıların ma
alesef göze çarpacak bir tesiri olma
dığını görmekle müteessirim. Otuz 
seneden fazladır bu idarenin aşinası 
olmakhğım hasebiyle söyledikleri -
min tesirsiz kalmasını adeta vefasız. 
lığına haınledcceğim geliyor. 

Efendim, davamız şu: 
Şirketihayriyenin iki işi var: Bi

risi şehrin içi sayılacak olan Boğa -
zm birinci mıntakasıyle şehir arasın. 
daki yolcu nakliyatı. 

İkincisi Boğazın daha uzak mın
takalarındaki nakliyat, 

Bunun birinci kısmı mevsim te. 
beddülünden ancak yüzde otuz ka • 
dar müteessir olur. Çünkü, Üsküdar. 
da, Kuzguncukta, Beylerbeyinde o • 
turanların yüzde sekseni kış yaz ora. 
da otururlar. Binaenaleyh, Şirketi • 
hayriye vapur tarifelerinin bu iske. 
lelere ait olan kısımlarının büyük bir 
değişikliğe uğramasına lüzum yok • 
tu.r. 

İkinci mıntaka ise daha ziyade 
sayfiye yerleri olduğuna göre bura. 
)ara yaz mevsiminde daha fazla va. 
pur işletmek lüzumunu kimse mü • 
nakaşa etmez. 

Ne olursa olsun, dünyanın her 
yerinde tarifeler yaz ve kış olarak 
tasnife uğradığı için bizim Şirketi • 
hayriyemizin de böyle yapmasına 

kimse ses çıkarmaz. 

Yalnız, bizde göze çarpan şu sa. 
kathklar var. Bunların ilk fırsatta 

değişmesini idarenin mantığından 
ciddi surette dilerim. 

Dünyanın hiç bir yerinde sene -
nin dört mevsiminde dört ayrı tarife 
yapılmaz. Yani bizdeki gibi ilkbahar, 
~'az, sonbah ar, kış diye bir şey yok • 
tur. 

Bunu ortadan kaldırmak hem i -
dare için, hem müstahdemler için, 
hem yolcular için büyük bir kolaylık 
ve nimet olacaktır. 

Sonra da kış ve yaz tarifesi biz -
deki gibi her sene değişmez. 

Daha sonra her tarife d~ğişişin -
de \"apurların hepsinin saatleri yer. 
lerinden oynatılmaz. Bizde her tarife 
değiştirilirken mesela; saat 14 teki 
vapur yerine ilkbaharda 13,55 te 
bir vapur koyuyorlar. Yazın bu va. 
pur 14,5 oluyor. Sonbaharda 14.15 
oluyor. Kııım 14,20 yapılıyor. Bu • 
nun sebebi ne olduğunu bilmem. Be). 
ki teknik, belki ekonomik sebepleri 
vardır. Lakin her şeyden evvel yol • 
cu~un rahatını dü~iinmek gerek de
ğil midir? 

Şimdi, acizane, ve naçizane tav • 
siyelcrim şunlardır. 

1 - Bir kere vapur tarifesinin 
hiç değişmeyen asgari ve anaç kıs. 
tn.ını tespit etmeli. 

Öyle ki; kryamet kopsa bu vapur 
]arın saati değişmez. 

Sonra senenin muhtelif mevsim. 
lerinde ilave edilen vapurları da a. 
raya sıkıştırmalı ve hizalarına hangi 
aydan hangi aya kadar işleyeceğini 
yazmalıdır. 

Kati bir azmi ifade eden bu söz
lerin tesiri, tecavüzün alacağı vazi
yetle belli olacaktır. Muhakkak o
lan bir nokta; sulh cephesinin kuv
~etinden bir şey kaybetmediğidir. 

Bu cephe zorbalığa son vermedikçe 
kendini vazliesini "aooıııı savmıva
caktır. 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 

Böyle ~·apılan tarifeyi bir kere 
halk öğrendi mi artık bir daha yerin. 
den oynamaz, rahat olur. 

Sonra her sene yaz ve kış baş1a. 
rında tarifenin tatbikatında görülen 
güçlük ve aykırılıkları tespit için 
her iskeleden bir memur iki de 
yolcu çağU"ıp reyini sormalı ---=-

Gemlikte iki Sergi 
Gemlik (TAN) _ Bayan Hanife 

Karadumanın açtığı dik!ş yurdu, do
kuz aylık bir çalışmadan sonra, 20 
talebesini terzi yetiştirmiş ve kendi
lerine diploma vermiştir. 

Talebenin vücude getirmı~ olduk

ları eserler halkevinde bir sergi ha

linde teşhir edilmiştir. 
Yine halkevimizde ortamektebiıniz ta 
lebesinin bir ders yılı içinde yaptık
ları resimlerden ve dikişe ait eser· 
lerden mürekkep bir se.rgi açılmışt~r . 

Geçen yıl açılan ve birinci smıfın

da 125 talebe okuyan orta mektebin 

önümüzdeki ders senesiade tam dev
reli olarak tedrisata başhyacağı ha· 

ber alınmıştır. 

• Franko i8tikraz akdi için Londra ve Pariı nez;-
' dinde yeni bir teıebbüıte bulunmuftur. Yakında 

buna ait müzakerelere başlanmaıı ihtimali vardır. 
Fran•anın Jıpanya Büyük Elçi•i Mareşal Peten, 
•on defa Pariıte Bonnet ile yaptığı görüfmede 
Frankonun tekliflerini kendisine bildirmiştit. Fa
kat, Fran•anın bu teklifleri i•af etmeai ve müza· 
kerelerin açılması bazı şartların tahakkukuna 
bağlı görülüyor. 

* 

rek Hitlerle görüştüğü teeyyüt etmiştir. l:.ıasen, 
ltalyan Propaganda Nezareti bu haberi tekzip e-

dememiştir. Bu mülakatta, Almanya ve ltalyamn 
müıtakbel hattı hareketleri üzerinde durulmuş ve 

bu arada bilhaS&a Danzig meıeleai konuşulmuş
tur. Hitlerin, Danzigi Almanyaya ilhak etmek ka-

rarını Muısoliniye bildirdiği zannedilmektedir. 
Fakat, Maısolini vahim ihtilaflar doğurabilecek 

olan bu teşebbüsün münasip bir zamana tehirin
de ı•rar etmiştir. 

Nasrettin Hocaya gelip· sormuş. 
lar: 



• 

TAN 3 - 7 - 939 ........... , ........................... .. 
' 

RADYO 
. -Reportaj 

Pazartesi, 3. 7. 1939 
f Hata~dan 
\... 

Büyük Bayram 
Vapurların Haftallk Hareket Tarifesi 

3 Temmuzdan 1 O Temmuza kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkıJ CJÜn ve 

saatleri ve kalkacakları rıhhmlar. 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği -
Pl. 13 Memleket saat nyan, aJans ve me

ı leoroloji haberleri. 13.15 - 14 Milzlk 
(Karışık program Pl ) 

19 Program. 19.05 Muzik (R9ssini sc
vilya berberi operasının uvertürü - Pl.) 
19.15 Türk miıziği (İnce saz faslı) 20 
M(!Jllleket saat nyarı, ajans ve meteora• 
lojl haberleri. 20.15 Konuşma (Doktorun Gününde "Hatay 

'' 
Karaden iz h attma Sah 12 de (Cümhuriyet), Perşembe 12 de 

(Güneysu). Pazar 16 da (Tarı). Galata rıh
tımından. 

Bartın hattına Salı JR de (Antalyaı, Cumartesi 18 de (Bur. 
sa). Sirkeci rıhtımından. 

j saati). 20.30 Türk rnüzli?i: 1 - Uşşak 

peşrevi. 2 - Arif Bey - Uşşak şarkı -
Bir melek simn peri gördilm. 3 - Şevki 
Bey - Uşşak şarkı - Dilçnrı hicri yiır 

Antakya, (Hususi surette gi-
d en a rkada ımızdan): 

S on aylar içinde bayramların 
en büyugünü kutlulıyan 

Antakyaya, bir minare serefesin. 
den baktım. lçi insanla tıkanma
mış tek sokağı, her penceresine bır 
bayrak asılmamış lek hanesi 
yoktu. Zaten şehri bu halde bula
cağım bir akşam evvelden belli i. 
d i. Zira şehrin bir tarafından kur
şuni r enkli kamyonlar, fesli Fran
sız neferlerinden bır kısmını şim. 

d iden Halep yoluna götüriirlerken 
şehrin diğer tarafından gelen kam
yonlar bu bayraklarla ve bu gece 
renkli bir kahkaha gibi gôkyuzun
de patlıyacak olan fişeklerle dolu 
id i. Kendi köylerinin il.Y yıldızlı ve 
suslü dugün bayraklarile, renk 
r enk milli kıyafetlerile, karıları, 

çocukları, anaları, hatta kundakta. 
ki yavrularile davullarını, zurna
larını çalarak şafakla beraber An
takyaya giren koylüler şehrin so. 
kaklarını canlı ve renkli birer çi
çek gibi süslediler. Sesle, kahkaha 
ile ve renkle doldurdular. lçlerin
de tam bir gün yol yürtimüş kafi. 
leler vardı. Onlardan bir ihtiyarla 
konuşurken: 

- Yorulmadınız mı? dedim. 
- Alay mı ediyorsun evlat de-

di, biz buraya yürümek için l;irmi 
yıldır kıvranıvQt.uz. 

B en caddelerde hora tepen 

Türk L-'"'ax..-- L--u,an uu,,. ........ l'CU1I Hatayın gürbüz ya"ru•u 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir Siir'at hattına -

Mersin hattına 

NOT: 

Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğurı 

Tophane rıhtımından. 
Pazartesi 13 de ve diğer gunler 8.45 dC' 
('l'rak) sistemi vapurla~an bıri. Cumartesi 
ayrıca 13.30 da ve Pazar ayrıca 20 de (Sus). 
Çarşamba postası Tophane rıhtımından ve 
cliğcı postalar Galata rıhtımından. 

Pazcıı tesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus), 
ayrıca Çarşamba 20 de (l\ler.sin), Cumartesi 
20 de (Antalya). (Sus) Galata rıhtımından, 
dığcrlcri Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh· 
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından 

Çarşamba 15 de <Saadet), Cumartesi 15 de 
<Bartın) Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de <Ege) Galata r1htımınrlnn. 

Salı 1 O da (Dumlupınar). Cuma 10 da (Ana
fnrtaJ. Sirkeci rıhtımından. 

Vapur seferleri hakkıııcla her türlü malumat aşağıda telefon nu
maraları yazılı acrhtelerden oğrenilir. 
Karııköy Acenteliği Karakiiy, K i.iprii haısı 423G2 
Galata Acentdiği Galata, İstanbul Liman 

Sirkeci Acenteliği 

reisliği binası alt,ndu 

Sirkeci Yolcu salonu 
(819) 

4013!1 

22740 

Kamplara Ait Eksiltme ilanı 
Nevi 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu " 

Sade yağ 

Miktarı 
Kilo 

34200 

5600 
2400 

2980 

Muhammen fiatı 
Kr. Sa. 

9 50 

48 
45 

95 

) 

) 

İlk teminatı 
Lira K r. 

251 03 

282 60 

212 33 

, olalı. 4 - Ut taksimi. 5 - Mnhmut Cc-l 1aıctlln Paşa - Uşşak ı.arkı - Nar! fir-

ı kat. 6 - Mustafa Çavuş -Uı;şak ııarkı-: 
Canım tezdir sabrcdcm<'m. 7 - Şcvkı 

1 Bey - Hicaz şarkı - Bilmiyorum bana 
1 noldu. 8 - Refık Fcrsan - Hicaz şar-

1 

kı - Cihanda biricik sevdiğim scns.in. 
9 - Re!ık Fersan - Hicaz şnrkı -
GöğsUmden kaçıp gittin. 10 - Şemsettin 
Ziya - Şehnaz şarkı - Denizin dalgası

! nı dinliyorum. 21.10 Konuşma. 21.25 Nc-

1 
şeli plaklar ....- R. 21.30 Müzik (M. Ra-

1 
vel - Telli kuartet. Çalan: Pro Arte Ku
arteti - Pl.) 22 Müzik (KUçfık ~rkcs-
trn - Şef~ Necip Aşkın) 1 - Helnz 
Munkel - Venedik hatırası (Serenad). 
2 - Bcethoven - Op. 27 No. 2 Mehtap 
sonatının adaciyo sustenutosu. 3 - J, 

1 Strauss - Hayat size neşe versin. 4 -

1 
Christion Ryming - Entermezzo. 5 -
Beethovcn - Patetik sonatının adaciyo 

1 kantabilesi. 6 - Erich Trnpp - Fujlsa-
1 nın etrafında müzık sesleri (Fantezi). 

7 - Humphrics - Mazinin hulyaları. 8-
Lcopold - Yeni dünyanın eski şarkıları. 
23 Son ajan haberleri. ziraat, esham, tııh-

1 

\ ıH'ıt, kambiyo - nukut l;ıorsası (fiyat), 
23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 - 24 

1 Yarınki program. 

............................. 1 
l Y eni eserler : J 

• 

y ::~~:~E~:;::'.i 1 
• 1 • .. roman haline ko~ muş \'C o ıe- • 

t
. ·ıı: \'CcanJı vakılh 1 en on \'Csikn. . . 

lara gfüe tasvir ctmis olan M. 

Turhan Tan'ın " Dc, ·riten Ka. 

bir milletin manzarasını an
latamam. GelmcJi, görmeli idiniz! 
Onumden geçen kafil~leri seyre. 
derken gozlerim yammdaki ihtiyar 
kadının buruşuk yüzüne ilişti. O
nun yan sönmüş gözlerinden yaş
lar, mübalağasız, musluğu açık u. 
nutulmuş bir çeşme suyu gibi do
kutuyordu. Bu gôzyaşı peı desi ar
kasından bir şey göremediği mu. 
hakkaktı. Gulümsiyerek: 

hakkın: yani kuvvet, cesaret sabır, 
zeka ve hak demek olan Türkün 
zaferidir. 

tanmadan ağlıyorum. Bu sessiz he
yecan knsırsa11ının oria,..rndp. .::ıfah 

gözlerimin öniine Atatllrkün kah
raman silueti geliyor. Bu silüct bü
yüyor, büyüyor ve gür sesi radyo 
mikrofonuna muhtaç olmadan, 
kendisini dünyanın en uzak 
bucaklarına duyurabilecek ka

dar heybetli, bir hal alıyor. O dağ 
gibi yumrugunu sıkıy\)r ve yenil
mez, yıkılmaz, sarsılmaz iddiasını, 

isbat edilmiş olarak, tekrarlıyor: 

-----------------------
Fasulye çalı 
Dolmalık doma. 

"'"nn 
500 g 

6 
5 

5 
2 
3 

j 
) 

) 
) 

) 
) 

) 
) 

) 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

t 2.an ,, ı Kanaat Kitabevi tarafın. : 
t <lan hasılınışhr. Fiyah (125) ı 
'f ••' &M •-•• f' 

t ......................... ...ı 

- Valide, dedım, gözüniin yaşı
nı sil de bak! · 

Yuzıime, yapacağı gayreti iyi 
bilen bir insan edasile baktı ve: 

- Onun da sırası var, dedi. 
Ben manasını anlıyamadıgım bu 

cevabın uzerinde fazla duramadım. 
Çiınkü gozlerimin i:>nunden ardı 
kesilmeden akıp giden insan neh~ 
rl, alakamı daha fazla çeken sah. 
nelerle dolu idi. 

E min olun ki, insanların nes
li bila istisna hiçbir bay

ramda esarete katlanamıyan erkek 
bir milletin istiklaline ka\'uştuğu 

gun duydugu sevinç, hiç bir vakit 
bu günku sevinç gibi çılgınca de
ğildir. 

Nıçin saklıyahm, Ti.irk milleti, 
bugune kadar ne istiklal kavgasın. 
d an kazandığı emsalsiz zaferin, ne 
de sonra kavuştuğu huyu~ isliklfıl
lcrin saadetini ve gururunu yure
ginc sindire sindire taciamamıştır. 
Cunku bugiine kadar yürcklerimız
de bir uk te halinde kalmış olan 
Hatay, kutladığımız her bayramın 
havasına keskin bir zehir katıyor
d u. Türk milleti, bu 20 y ıllık uk
tesinden de bugün kurtulaıı bu er. 
kek millet, mllli bir namus, milli 
bir izzeti ncns davası saydığı Ha
tay uğruna neler vermez, neler ya
pamazdı. 

F akat cgcr, bız bu buyuk dn. 
vayı ugrunda knn dokerck 

kaznnsavdık, bu bayramı kutlar -
ken, içimizde yine bir ukte kal mı, 
olmıyacak mı idi? 

O zaman da yiıreklerimiz, istik
lali gorememiş, şehitlerı.1 acısı ile 

sızlamıyacak mı idi? 

Bu sabırlı millet, tam yırmı yıl 
gözyaşı döktü. Sadece bu zaferi, 
kan dbkmeden kazanabilmek için. 
şu anda Hataylılar, gözlerimin ö
nunde yirmi yıl siırmuş vakur bir 
sabrın ruhlarına birikmiş olan bu
t un zehirlerini boşaltıyorlardı. 

Bu zafer, sade kuv\•ctin, sadece. 
;aretin değil, sabrın, zekanın ve 

Ş imdi bayramın tarih~ anını 
yaşıyoruz. Hiıkurne~ kona -

ğının balkonundan Hatay bayrağı 
iniyor, yerine ömrünu en şanlı za. 
ferlerin uzerinde dalgalanmakld 
geçirmiş olan bayrak çekıliyor. 

Benim bulunduğum yer, ihtiyar 
bir kunduracının kuçucuk dukkfı
nıdır. O da bayrağını indird: ve 
tekrar, ellerile kiıçiıctik dukkanı
nın kapısına, dukkamndan daha 
buyuk bir bayrak astı. 

O anda, yan ımda biraı evvel 

Kırk asırlık Türk yurdu, esir 
kalamaz. 

Naci SADULLAH 

bahsettiğim ka.?ın ~ardı. Hala yaş. ,-- • 
la dolu olan gozlerıni kunduracı _ B lk y k ld Ü 
nı~ astığı yepyeni bayrağın bir kıs-\ a on 1 1 1, ç 
rrıııle kuruladı. Şimdi gözlerimde, K d y 1 d 
on yaşında bir çocuk bakışı gibi a ın ara an 1 
ll'.a.:um, diri, tasasız bir sevinç Dün Fatihte bir kaza olmuş 3 ka-
oırıldıyordu. dın vücutlarnın muhtelit yerlerind<?n 

- Işte geldi! dedi. ağırca yaralanmıı.lardır. Vaka şöyle 
Hala elinde tuttuğu bayrağı gö- olmuştur: 

z:une uzatırken, kcndlsıni daha faz- Sinanağa mahallesind" ibadethane 

la tutamadı ve hıçkıra hıçkıra ılfı- sokugındaki 33 numaralı evde slinnct 
ve etti: duğ~ıniı yapıldığından ev haylı kala-

- Buna silecektim. Bu bayraga balık olmuştur. Bir aralık bahçeye 
silecektim. bakan ikinci kat balkonu gurültiı ile 

yıkılmıştır, Balkonun uz.er indekı 25 

yaşında Arabi, 60 yaşında Halime ve 

700 
1900 Sıra domates 

Kabak 
Patlıcan er. 

1900 
20500 Adet 

Limon 
Taze barbunyc 
Dolmalık bi. 
ince biber 
Sarmısak 

Maydanoz 
Dereotu 
Taze bnmye 
Hıyar 

Taze soğan 
Nane 

Kesilmiş odun gür~<>n 
Mangal kömü. 
Kok kömürü 

2700 Adet 
250 Kilo 

1300 .. 

100 " 
110 il 

1450 Demet 
630 .. 

1000 Kilo 
3300 Adet 

600 Demet 
275 " 

107 Çeki 
1350 Kilo 

17 Ton 

lO 
7 
5 

12 
l . 

1 
13 

2 
1 
1 

250 
4 

1800 

) 

) 

) 

102 43 

47 06 

Vefa, İstanbul erkek, Pertevniyal gündüzlü liselerin talebesi için 
kurulacak kamp ihtiyaçları olan nevi, miktar ve muhammen !iatile ilk 
teminatı yukarda yazılı yiyecek ve yakacakların ~ '1'emmıız/1939 çar
şamba günü saat 14 de Beyoğlu istik li'ıl caddesi 349 numarada liseler 
muhasebeciliğinde işbu okullardan müteşekkil komisyonda açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

İstekliler yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuz\lc 
birlikte sözü geçen komisyona gelm clcri. 

Ve şartnameleri görmek ve liseler muhasebeciliği 
cakları teminat tezkeresini almak için Galatasaray B u heyecanı tatmak için bu-

5 ları. O yaşında Cemile muhtelif yerlerin. 

''czncsine yatıra
lisesinc miiracaat

(4401) 

den yaralanmışlardır. Yaı ahların her p 1
•••••••••••••••••••••••••••• 

Daima 
Daima 

Genç 
Güzel 

lngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Krem Balsamin 

KANZUK 
ile 

raya gelmclı, burayı görme
li. idiniz. Insaniar, tam yirmi yıl i. 
çınde yaşadıktan derin bir zindan
dan çıkmış gibi idiler. Şu 
anda yırtınırcasına, çıı·pınırca
sına, delirircesine h!lykıra, ba
ğıra bayrakları open, biribirlerinı 
kucaklıyan ıı;okaklarda deniz a
naforu gibi fıkır fıkır kaynayan 
va tnndaşla ra bakıyordum. 

üçiı de imdadı sıhhi ile Haseki has-1 ~ı
tanesine kaldırılmışlardır. Kaza et- I} 
rafında zabıta tahkikat yDpnuıktddır. \ ~ 

, Eksir Balsamin 
I' 
1 1 isi~! 2 ~es~ bi~n d~ynn~ en 

Onlar arasında anlatılamaz bir 

ruh sarhoşlugu içinde, taassubu u
nutup, çarşaflarını paraiıyun ka _ 

dınlar ve anlatılmaz bir ruh dirili. 

gi içinde canlı birer top gibi zıp, 
zıp sıçrayan ak sakallı ihtiyarlar 
var. 

lste etrafımda, toplar güm-

bürdemeden kazanılan bu zafer şe
refine davullar gümbürdı.iyor. Ve 
hıçkırarak adını hatırlıyamadığırrı 
bir Rus müellifinin soziınu hatırlı
yorum: "Ağlamak utanılacak bir 

şeydir.,, Fakat burada duyulan he. 

yccan o kadar yerinde ki, ben u-

'ı 1 V E F A T ~ 

1 
Kemaliyeli Kara Vczıroglu sabık 

maarif nczaretı veznedarlarındnn ı 
Bay Ali Rıza Pamır vefat etmiştir. 1 

Cenazesi 3 temmuz Pazartesi gıiniı 

ll, mükemmel güzellik milstahzarları-
0:@;,f,$$ dır. ötedenbcri memleketimiz kibar 

Bostancıdaki ikametgahından kaldı-1 
rılarak ögle namazı Eyüp Sultan ca. 
miinde kılındıktan sonra aile kabris-
tanına defnedilecektir. \ 

~1-- L A N-, ı 
Binalarınızı boyamadan 

Alabastone 
Hakkında malumat 

ahnız. 
Deposu 4 üncü Vakıf han 

~·-- asma kat 1 9 --•' ı 

Mütehassıs kimyagerler tara
fınd.ın senelerdenberi tetkik ve 
tetebbü edilen ve bi.itun dlinvn
da tesir ve faydası mühim olan 
yeni bir. 

KEŞiFTiR . 

Kürkleri, elbiseleri. çamaşır
ları. hahları, ve saireyi tahrip 
eden GÜVELERİ köki.inden yok 
eder. 

Yemek salonuna. yatak odası· 
na. ban:vo odasına. mutfağa, ap. 

Piiskürtmeye lüzum yok. tesanelere koyacak olursan ı z. 

Yakmak lüzumu hissetmez. SiNEK • SiVRiSiNEK 
Hiçbir zahmeti yok. ı ve bütün haşeratı uzaklaştırdığı 
Yalnız odanızın veya elbise gibi fena kokuları da izale eder. 

dolabınızın herhangi bir köşesi- Sari hastalıklar mikroplarını 
ne asılması kafidir. taşıvan haşerattan korunmak kin 

Sizin başka bir meşı?aleniz oı- EVİNİZE, APARTIMANTNT7.TN 
madan ASEPTA tableti vazifesi- içine bir veya birkaç ASEPTA 
ni kendi ~örür. tableti asmak kafidir. 

Eczanelerde ve biiyük bakkaliye ma~azalarında satılır. 
Sark İspenciyari Ln boratuvarı, İstanbul. 

1 aleminin takdirine mazhar olmuştur. 
Krem Balsamin Ka nzuk 

ı Kadın ~iızelliğinin sihrini terki
binde saklıyan en ciddi ve şayanı iti· 
mat markadır. Gene ve ihtiyar bü
tün kadınlar için zaruri bir ihtiyac· 
tır. Cilclin letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem cins
leri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 

eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir scrinli 
verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi ·------· BEYOGLU - iSTANBUL 
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MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıra.siyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değtştırmck 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşlUk 
pul utıvc ı Uı:ıımdır. 

GÜNÜN MESELELER& 

lngiltere 
~ 

SilCihlanıyor 

1 ngiltere sulbü korum.a~ ve tc. 
cavilzü durdurmak ıçın olan

ca hızile silahlanıyor. Bu hummalı 
hazırlığı, geçenlerde Türk gazefoci
lcrl ile birlikte İngiltereye giden 
Biirhan Bel~e, mü_ahedelerinc i ti
naden şöyle anlatı~ or: 

"İngiltere~ i terkcderken bir de

mirhaneden çıktır gibi idik. Sanı~ o

nım ki, İngiliz tarihinin hiçbir dev

rinde, hugiinkii kadar demir di)kül

memiş, demir döviilmemiştir. Tay

yare adedi, aydn 1.000 i geçmekte

dir. Tezgahta İtal~ an donanmasııu1 

olduğu gibi muadil bir donanma in-

a edilmektedir. Londranın park· 

larına kadar, ~erin altı, tayyare hii

cumlarına kar ı delik deşik edilmiş· 
tir. Ve Londranın en biiyiik eğlen

celeri, askeri mahiyettedir. Tntoo· 

ya gittiniz mi? Bunu tercüme eder

seniz: "Her gece bir fırka askerin on 

binlerce eyirci önlindc tekrarladığı 

mane\'ralan, gördiinüz mi.i?" demek

tir. 

"Biitiin hu silahlanma Canli~·etl de

vam ede dur un, sakin İngiliz, her 

günkü işini görmektedir. 

"İngiliz de\ Jet adamları sulh ten 

bahsediyorlar. Harp istcmedikleri-

,rJ\Td ~hırını "kızclıracak derec;;le 
ihtiyatlıdır. Fnkat İngilizin kendisi, 
sokaktaki adamdan tutunuz da da
\'ctinin ku ur uz ecre~ nn etmesi için 
bir umum miidiir kadar hazırlıklı 
\•e dikkatli dnvrnnan lady'yc kallıır, 
herkes, harbi, soğuk kanlılıkla bek
leınektedlr. İngiliz milletinin sulhtc 
Pek Üınidi l oktur. 

d 
't'lngiltercdc bulunduğumuz mi.id

e ·e, in ·ı· 
hakkın gı ı~ - Ru müzakercleı i 
fa ·dalıd~· halkın fikrini öğrennwk 
h lt b" 

1 ı. nu tınizakerelerin ıniis-
c ır §Ckild , .. 

h k . e hıtme ını, hemen 
er csın arzu et k 

d. d b'I' , ille te olduğunu id-
ıa e e ı ırım. 

"Esasen "sulh 
• d ik.'d hl ' sulh,, di\'e kendi-

sın en ı c rde hah : . 
,, 11 •1 h" b' scdılen !le~ ın 

u ı,, ı e ıç ı~ alakası bulnnın:ı· 
dığını, gazeteci ı politik 

• w acısı satıcı-
"' dıplomatı, erkcgi kadı ' "d . . . . . nı, mu rık-
tır. Herke bılıl or kı, "suıı 

1 d. . •,. rn ıal-
<'R \'e en ıse ızcc teneffüs d'I h' 
h d i . . .

1
. c ı en ır 

a\ a ır. çıne gırı ıp tüfek eld . 
. . e lllll• 

dafaası yapılan bır ıper degwil-'' 
"S lh b" " 1 · k uır, u ., ır per •• e ın ılap etti mi 
onun belki müdafaa edilir bir tarar: 
''ardır ama, evilecek 'e iizerine tit
renecek bir tarafı kalmahlı demek
tir. Günün birinde, na ıl ol a ona 
bir tekme atılarak, harp lO}U ile da. 

hi olsa iyi' inin 'e gerçek'nin teda
rikine çıkılacaktır. Bunu böyle bu 
sekildc, hangi Jngilizc söylerseniz 
Anlı~ or. "Edebiyatı ~·apılan 'e dip
lomatik manevralarla tutulan sulh" 
Un hiçarcliği hususunda hiç kimse
nin şiiphesi yoktur. 

"Uzaktan da, İngilterenin. silahla
nan bir meınleket olduğu hi si gn. 
liı>tir. Binaenalcl h, İngiltereli gör
mek, bu hu u ta, maliımatıın!'·" 
.hiçbir şey ila' e etmiyor. Fakat. In
giltere~ c ayak ba .. ':lak ,·c orada 
dolasmakln şunu öğrenmiş oluyor
sunuz ki, "sokaktaki adam". kendi 
hükumetinden önce, dövüşmek ka
nnnı vermistir. Ve biliyor ki. miite
madiyen lafı geçen "sulh", çoktan 
vefat etmJıtiı:. fşln bir, ilanı kalmış· 
hr." 

Bursada Sıcaklar 
Bursa (TAN) - Şehrimizd.-? sr._ 

caklar artmıya baslamı tır. Hararet 
gölgede 33 - 34 u, gune~te 50 derece
yi bulmaktadır. 

TAN 

Muharrir, Bu Yazısında Uzak Şarktaki Son Hadiseleri Ele Ahyor, Mevzii Gibi 

Görünen Bu Yakaların Şumulü Üzerinde Durarak Japonyanın Gayelerini Anlatıyor. 

• ' 

UZAK ~ARK 
~ 

VEJ PDNVA 
U zakşark .... Artık bu tabiri ortadan 

kaldırmalı. Dünyada her şe
yin değiştiğ.i, her kıymetin 
yeni yeni istihalelere uğradı
ğı bir devirde coğrafya anane 
Perest ve muhafazakar kal -
makta ısrar etmemeli. 

Nakil vasıtalarındaki süratin 
bilhassa hava yollarında "emni -
yetle azami derece" ye ulaşması 

Uzakşarkı ve Uzakgarbı esassen 
kaldırmıştı. 

Telsiz telgraf ve radyo muhte
lif merkezler arasındaki son uzak. 
lıklara da nihayet verdi. Dünyada 
şimdi uzak veya münferit hiç b~r 
şey kalmamıştır. Bunu bilmeyenı. 
miz yoktur. 
Artık ne münferit kiıltür, ne yal
nız tek millete ait musiki, tiyatro, 
ne de büyuk insanlık aleminden 
yalnız bir parçayı alakadar eden 
heyecan var. 

Hepsi müşterek. Dune kadar 
yalnız kaşiflerin, alimlerin binbir 
zahmetle şöyle boyle sezebildik -
]eri şeyleri şimdi az çok hepimiz 
biliyoruz. Herkesin her şeye ku -
lak dolızunluğu var. 

Fakat. Uzakşarkın uzaklığını 

ortadan kaldıran sebep ola
rak bunları ileri sürecek değilim. 
Hayır. Uzakşark, artık bizden u. 
zak değildir. Zira hadiseler, bu 
coğrafi sahayı metropollere bağla 
yan siyaset ve ikhsat halatlaf.l.n.j. 

hayı Parisin ve Tiençini Londra
nın bir parçası haline sokmuştur. 

Ve bu uzaklık kalktığı içindir 
ki h e r memlekette efkarı 
umumiye, dune kadar lakayt ol _ 
dugu "Uzakşark hadiseleri" ni 
şimdi buyuk bir dikkatle ve mut. 
laka çok heyecan la takip etmek. 
tcdir. Zira herkes biliyor ki :\fon. 
çukuo dış Mogolya arasında pat -
!ayan toplar kiıh Londra ve Paris 
borsalarında bir koç bin demet 
eshamı yakmakta, kah "Berlin -
Roma • Tokyo" müsellesinin bazı 
anlayışı kıt muhitlerde bulduğu 

son sempatileri kavurup kul et • 
mektedir. 

Bunun icin ortayerde bir Uzak. 
şark meselesi yoktur, ortada bir 
mesele vardır ki Avrupalılar için 
bir Avrupa meselesi, Amerikalı -
lar için bir Amerika meselesi, Af
ri~alılnr için bir Afrika meselesi. 
dir. Hatta daha ileriye giderek 
soylcncbilır kı bu bir dunya me
selesidir. Dunya için bir olum di. 
:rirn mesPle~i 

1 nsanların tarıh boyunca bir 
çok kanlı harplere giriştik. 

lerıni biliriz ve sebep olarak dai -
ma §Unu gorüruz: 

Bir kiır temin ctmt>k. 
İnsanlar, olumü goze aldıkları 

zaman daima bir menfaat gözet • 
mişlerdır. Acaba "Uzakşark" ı ka
v~ran hv.rp bu ana kadar kime 
kar temin etmiştir ve bunun de
vamından kim karlı olabilir? 

Evvela Japonları ele alalım: 
Bunlar Almanlardan ve İtal • 

Yanlardan once hayat sahası da
vasının bayrağını açmışlardır. Ci
ne saldırışlarını nasıl haklı göster. 
meğe savaştıkları meçhul değil • 
dir: 

1 - Nüfusumuz artıyor, kim • 
se muhacir kabul etmiyor. 

2 ~Malımız çok, hiç bir yer
de muşteri bulamıyoruz. 

3 - Fabrikalarımız çoğalmış • 
tır. İptidai madde bulamıyoruz, 

Binaenaleyh, nufusun fazlnsını 
hicret ettirecek yer olarak ta kendi 
.kontrolumuz altında iptidni madde 
yeti tirccck yer olarak ta malla • 
rımızı satacak pazar olar~k ta Çi. 

11 • Yazan: 

Nizamettin Nazif 

Çindeki ütilci. harbinde büyük güçlüklerle karşılaşan Japon 
askerleri bir ileri hareketi eınasında 

... uuıunuyoruz. e pa a • 
sına olursa olsun burası bizim ola
cak. 

Büyük Okyanusta menfaatli o. 
lan veya menfaat peşinde dolaşan 
belli başlı biıyük tacir devletler 
düne kadar şoyle sıralanırdı: 

1- İngiltere: 

Hindistandan bol ve ucuz ipti
dai madde temin ediyor. Metrepol 
fabrikalarında bunları işleyip Çi -
ne sevkediyor. Biri Hong - Kong
ta, biri Şanghayda iki Cite - ticari 
merkez kurmuştur. Demir yolla. 
rın bir kısmını kontrol altında tut 
tuğu için limanlardan Çin hinter -
landına mallarını ucuz ve rakipsiz 
tarifelerle sevkeder. Muhtelif yer
lerde imtiyaz mıntakalarına sahip 
tir. Buralarda da Çin dahili siya • 
setine istediği gibi hulul ve nuruz 
eder Yüksek maliye elindedir Japon 
ordu ve donanmasını kendi emrin
de bulundurur, 

2 - Amerika: 
İmtiyaz mıntakası vardır. Çin. 

de bir sürü misyoner bulundurur. 
Bunlar vasıtasıyle Çini hıristiyan
Jaştırarak Amerikan dostu mu • 
hitleri genişletmeğe çalışırdı. mal. 
ları temiz ve daha ucuz olduğu i. 
çin muşterisi boldu. İngiltereye 

Avrupa politikasında müzaheret 

vaat eder ve İngiltere de, muka -
bilin<le Uzakşarktaki menfaatle • 
ı·ini ihlal etmemeyi temin ederdi. 

:ı - Alman) a: 

Ç indeki beynelmilel muhtelif 
hareketlere iştirak etmiş ve 

daima eli boş kalmıştır. Umumi 

Harpten evvel Çingtav kasabacı • 
gınr ele geçirmiş ve burasını siyn. 

si ve iktısadi gayeleri için bir rasat 
merkezi halıne sokma~a çalışmış. 
tı. 

Umumi Harpte, bugünkü müt
tefiki Japonya, İngiltere nam ve 

hesabına Çingtavı zaptetti. Müta. 
rekeden sonra Almanyanın bütün 

faaliyeti Cinde dahili harpler do. 
gurmak ve her iki tarafa silah sat. 
makla huUısa edildi. 

4 - İtalya: 

Çinde beyhude yere yorulmak. 
tadır. Hem dünkü hem bugünkü 

dostları tarafından mütemadiyen 
atlatılmıştır ve atlatılmaktadır. 

5 - Rusya: 

Çarlık devrinde, bir aralık U -
zakşarkta eğemenlik iddia edecek 
gibi olmuştu. İngilterenin teşvik 
ve yardımı ile Japonya bu iddiaya 
nihayet vermişti. Rlili ihtilalinden 
sonra Moskova, Çindeki dahilı 

kavgalardan istifade edebileceği • 
ni, Çinde sol fikirleri kuvvetlen -
dirmek mumkun olacağını sandı. 

1919 • 1928 arasında Çinde 4zami 
f~dakiırlıklarla bir çok çalıştı. Bu. 
nun neticesi şu oldu: 

Çin, Avrupa ve Japun Kornıs -
yoncusu olan irtica taraftarlarının 
elinden çıktı. Fakat içtimai müf • 
rit hareketlere de yüz vermedi. 
Bir Çin milliyetpeı-verliği doğdu 

ki bayrağını hiıliı Kuomintang par. 
tisinin yiıksek sefi sıfatıyle Çang 
Kay Çek tutmaktadır. 

8 ununla beraber Moskovanın 
Çinde kazancı azalmadı. Çin 

milliyetperverleri • velev çok çe. 
kingenlikle, ihtirazla dahi olsa -
yine Moskovaya zaman zaman el 
uzattılar ve Moskova, Çinde men
faat giıden devletlerin hiç biri ta. 
rafından yenilemiyecek, hatta haz. 
medilemiyecck derecede miıhim 

toprak parcalarını tam nufuzu al. 
tına aldı. 

(i - f<"ransa: 

Kah Rusyanın dostu olarak, 
kah İngil terenin dostu olarak ve 

A vrupadaki her siyasi temewüç. 
ten istifade ederek Çinde ufak u. 

fak yayılmış olan Fransa. Çinde -
ki her Avrupa duşmanlığı karşı -

sında asker gonderip çarpıştığı i. 
cin İngiltere tarafından iyi gozle 
gorulmiış, menfaatlerine müsama. 
ha edilmiş bir rakipti. 

Bugün vaziyet ne oldu? 

Fransa yalnız Çindeki menfa • 
atlerinden değil, Hindi Çinideki 

müstemlekeleri üzerinde hakimi
yetinin devam edebileceğinden da. 
hi emin değildir. 

İngiltere, tarafından şıınartıl • 
ınış \'C yetiştirilmi ohm Japonya • 
nın yalnız Çinde değil Hindistan. 
da da kendisini tahribi kati suret 

• te tasmim ettigini anlamıştır. 
Amerika, Buyuk Okyanus~a 

her yeni Japon ussunün, kendisini 
Çinden ebediyen uzaklaştırmak 
maksadiyle belirdiğini anlamış ,.c 
Çin pazarlarını kaybettiği takdir. 
de Amerika endüstrisinin yarı ya. 
rıya müşterisiz kalacağından hak -
lı olarak endişeye düşmüştür. 

Almanya ile İtalya, metrepol. 
}eri yakından tehdit edip felce uğ. 
ratmak suretiyle Uzakşarkta ken. 
disine yaptıklnn yardımı Japon -
yanın unutmıyacağını ve günün 
birinde Cinde Amerika ile İngil -
tere ve Fransadan boşalacak yerin 
kendilerine miras olacagını san • 
maktadırlar. 

A \'rupada yapılan her emri. 
vaki akabinde t:zakşarkta. 

ki hiıdiselerin bir kat daha feci bir 
renk alışı gostcriyor ki Berlinle 
Romanın bugune kadar yaptığı 

her hareket, aşağı yukarı. Çındeki 
Japon heyeti seferiyesi erkimıhar. 
biyesi namına yapılmı bir "istik • 
saf" tan başka bir şey olmamış • 
tır. 

Habc hadiseleri karşısında 

metropoller kımıldanamamıştır. 

Japonya yürümuştur. İspanya ha. 
disesi karşısında metropoller kı • 
mıldnnamamıştır. Japonya yiıru -
m[ıştur. 

Avusturya ve Çekoslovakya 
ııiıdiseleri karşısında metropoller 
kımıldanamamıştır. Japonya yü • 
rumiıştür. 

Bu ~urüyüşten Japonya ne ka
zanmıştır? 

Az sey değil 
Ya ne kaybetmiştir? 

Yine az sey degil. 
Ru~lar di~ orlar ki, 
"Butün altın stoku gitmiştir." 
Amerikalılar eli~ or ki; 
"Butıın terbiye gormuş ordu 

kadroları mahvolmuştur 

ingilizlcr diyor ki; 
"Japonyada dahili vaziyet bu. 

gune kadar asla bu derece bozuk 
olmamıştır." 

Fakat ortada bir realite var: 
Japonya Çindedir. 
Bir muddet e\·vel metropoller

dc bir kımıldanma başladı. Berlin 
ve Roma da derhal bir sinme se _ 
zildi. Ayni sinme Japonyada da 
göriıldiı. Fakat birdenbire Rus • 
İngiliz <ınlaşmasının tahakkuku 
gecikecegi anlaşıldı. O zaman Ber
lin Moskovayı:ı bir ticaret muahe. 
desi teklif etti ve akabinde şark • 
ta hadiseler başladı. Ve yalnız 

Çang Kay Sek'in karşısında değil, 
Moskova karşısında dn Japon tc _ 
cavuzü artmak istidadında. 

Sebep? 

Sebep gayet açıktır: 
Rus • İngiliz anlaşması ol • 

madan once bir Rus • Japon harbi 
patlatmak ve böyle bir harp baş _ 
]ayınca İngiltere ile Fransaya dô. 
nup; 

"- İ;,k fırsat ... Bırakınız ~u 
J\Ioskovayı temizlf'yivcrelim" de
mek. 

Moskova bunun farkında de -
ğil mi? Gösterdigi teenni ile ispat 
ediyor ki manevranın farkında • 
dır. Ve Uzakşark hadiselerinin 
Londra ile Pariste miıtalca edili • 
şindeki tarz gösteriyor ki İngilte. 
re ile Fransa son kararını vermiş 
bulunuyor: 

Ne olursn olsun, Berlinle ve 
Roma ile birleşmek, anlaşmak yok. 

İngiltere ile Fransa ve mütte. 
fikleri A vrupada olduğu gibi As. 
yada ve dünyanın her noktasında 
milli menfaatlerini ve diledikleri 
sulhu temin için artık kafi kuvve. 
te sahıp bulunuyorlar. 

Para ile tutulmuş Mercenairc 
ordulara ıhtiyaçları yok. 

5 

B·!~?Jtt~ 
Çin Haftası 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

l. ngilterede 1 temmuzdan 8 tem
muza erişen hafta, Çin haf· 

tası olarak ilan edilıni tir. Ayni haf
ta Amerlkada, Kanadada, A' ustral
yada da Çin haftasıdır. Fransada hu 
hafta zarfında Çin dostları cemi) eti 
ve halk tarafından bul lik nüma'\ ;..,. 
ler hazırlnnmı tır. Demokrasileri 
Çine yardıma te 'ik için tertip edi· 
len bu haftanın ıniiteşebbisleri gal e
lerini izah ederken di~ orlar ki: 

"Çinde harbeden nefer, diın:\ a 
sulhü ve hepimiz namına harbedi
yor.' 

Bu iddiayı, Almanya \'e Japon~ ı:ı 
da kendi gazetelerinde çıkan yazılar 
ve nutuklarla tevsik edebiliriz: 

Japon Profesörii Chikao Tudshn, 
neşredilen bir nutkunda diyor ki: 

"Harp, sulh ~oludur. Muzaffer ol
madan sulhe varılmaz. Bizim içhı 

zafer yalnız Çinin i tilii ı değildir. 

Biitün Şark, Jnpon hegemon~ası al
tında bir ithenk meydnna getirmeli
dir." 

J nponl ndn nesrcdilen innaka me
morandumu şu ciimlelcri ihth a edi
yor: 

"Japonların hakiki gn:\ clcri. Çini 
znptet ınt'k i~in e\' clii l\Jançuri ve 
:\1ogoli tnnı znptctmcktir. Diinya~ ı 

zaptctmek için, Çini zaptetmeliyiz.'' 

Die Deut cher Wehr adlı Casist ac;
keri, iyasi Alman mecmuası, daha 
1934 de, Alman~ n ile Japonya askeri 

anlasma"'I me\'zuubahs olduğu za
man, Japon~·anm teca\ iiz planını su 
ciiınlelerle izah etmişti: 

"Japon~ anm A ~ada takip cdere
ği iki sık \'ardır. Biri ~ alnız Çini is· 
tila ile iktifa etmektir. Bu şekilde 

So\ yet Rus~ a \'e diğer A l n millct
lerilc mücadeleden çekinecektir, ;\ n· 
hut fasist miittcfiklerile beraber Çi
ni ihatn ettikten onra, l\Jogoli tanın 
şimalinden l\1ogol memleketlerine 
inmek, TUrkiyeye lrndnr yayılıp sark 

ularında hakim ietini tesis etmek
tir. Şarkta hat, lUançurlden Mogn· 
listana, Tiirki tana, Afgani tana. A· 

cemistana, 'e Tlirkiyeye ilerli ·ecek· 
tir. Bu memleketlerde Rus niifuzn 
tamaınile ortndan kaldırılacak. İn
giliz, Amerikan tesirleri kökiinden 
kazınacaktır. Birçok amiller Japon· 

ları hıı ikiııd ıkkı kahule m~cbur 
etmektedir." 

20 eyl(ıl 1938 de Volkischer Beo
ha<'hter lazdığı bir mnkalcde . .Tn
ponl anın tnkip edeceği tcca\ iiz sil a
setini sö~ le tarif ediyor: 

"Japonya, aralarında Alman ve 
İtalyan fa ist ajanlarının mmaffaki-

yetle çalıştığı l\liislümanlar iizerinde 
dalın biil iik bir niifuz te is etmeli
dir. Jnponyanın menfaatleri, yalnız 
Çin, Tibet. Hindi tan, So\' et Rusya, 
Sinkiang'tan ibaret değildir, Japon-

ların ıncııfoatlcri Çanakknledcki top
raktan ba lar, tu Samicnize kndnr 
uzanır. !$iıualde So\'yetler Birliği, 

renubi A Yada İngiliz nıiistcmlckc
leri \'e Jınhri ii leri Jnponların elino 
geçınclid ir. Tok~ o İ lam milletleri· 
ııin merkezi olmalıdır." 

Öniimiizdeki harbin, ne kndar bft
' iik megalomaniler altında hazn· 
lnndığını anlnmak i in, bu ta an nr 
\e hul~aları gözöniinden geçirmek 

kafidir. Totaliter de, letlcrin harp 
plfmına göre, iiç kıta iiç milletin ma

lı olacaktır. A' nııın Alınan' anın, 
As~·a Jnııon~ anın, Afrika İtalyanın ... 
Artık kiiçiik milletlerin i imleri hu 

' diiıı~ a taksimi ara 11Hla cımın kar-
nında nokta gibi kalacaktır. 

Dünyanın mukadderatını, iiç ah-
ın hodgnın kuınandalarilc ta in ccll'· 

mi) ecekleri, realitenin knnunlnrınn 
hul) alarla kar ı ko) amıvacakhırı 
mutlak olduğu icin, bu tnsa\ vurl ı· 
rın tahakkuk ctıniyeceO.ine eminiz. 
Fakat hu httl\'alar pesinde diim·anm 
ikinci bir harbe siiriiklenmesi ele lc

tinabı miimkiin olmıyacak bir afet 
halini almıştır. "Bug.lin Çindc çar· 

pı an nefer, dünya sulhii ''e hepimiz 
namına carpışıyor" iddiası bunun 
için doğrudur. 

Ciinkii hu teca,·iiz Jıarihmnın 
içinde hepimiz 'arız. Çin neferi ora· 
da bi7.iın i in dl' h:ırhl'db .. r. Ru "C· 

heple Çin hafta ını, biz de kutluln
) abiliriz. 
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Be,iktaşın 4 - 2 galebesiyle neticelenen dünkü Beşikta~ - Fener milli küm e maçına ait iki ayrı enstantane 

Milli Küme 

Beşiktaşlılar 
ener bahçeyi 

4 - 2 Yendiler 
Maçtan Sonra Seyirciler Sahaya Hücum Ettiler, 

Hadiseye Polis Müdahale Mecburiyetinde Kaldı 

D ün Beşiktaş - Fen erbahçe 
milli kume maçını Kadıköy 

stadında yaptılar. Bu maçın şam
piyona üzerinde tesiri olme.ması 

dolayısile saha ümit edildiği ka
dar kalabalık değildi. 

Maçın tafsilatına geçmeden ev
vel bir kaç nokta üzerinde dur -
rnak istiyoruz. 

Dün Sarı lacivertliler diyebi -
liriz ki, mevsimin en bozuk oyu -
nunu oynadılor. Fenerbahçe takı
mının bu kadar isteksiz bir takım 
karşısında bu kadar aciz vaziye
t~ düştüğünü görmedik dersek 
mübalağa etmemiş oluruz. 

Fenerbahçe takımında, Hüsa -
mettin ve Yaşar dünkü mağhiöi
yetin başlıca müsebbipleridir. 

Hüsamettinin yediği dört gol
de de hatası vardı. Yaşar müda
faada çok bozuk bir oyun oyna -

dı. Hücum hattında ikinci devre
de Fikret hiç oynayamadı .. Yal -
nız çalışan Melihti. 

Beşiktaşlılar Fenerbahçenin 
bu bozuk oyunundan çok güzel 
istifade ettiler. Oyunun ilk on da-

kikası içinde üst üste çıkardıkla
rı iki gol bunun açık bir delilidir. 

Zaman oldu ki Siyah beyazlılar 

artık galibiyetten emin bir vazi -

yette ve hasma ehemmiyet ver -
mez bir şekilde oynadılar. Ve ha
kikaten kolay denecek bir galibi
yet elde ettiler. 

Maçın tafsilatı 

T akımlar sahaya çıktığı va -
kıt Fenerbahçelilerin E -

sattnn, Beşiktaşlılann da uzun za
mandanberi sakat bulunan Hus
n üdcn mahrum olarak şu kadro -

!arla oldukları görüldü: 
FENERBA HÇE: Hilsamcttln - Yas:ır, 
Lcblp - Muzaffer, Ali Rıza, Reşat -
.Naci, Basri, Melih, Rebll, Fikret. 

BEŞi KTAŞ: M. Ali - Taci, İbrahim -
HU eyin, Bedii, Feyzi - Hııyati, Hak
kı, S;ıbrl, Şeref, Eşref. 

Hakem: Ahmet Adem. 

Oyun başladı. Her iki taraf da 

ilk dakikalarda isteksiz. Oyunun 

zevksiz olacağı gözüktü. Beşiktaş 

lılara nazaran daha canlı, Sarı la
civertliler m açtan bıkmış, topa 

gitmeğe istemez b ir vaziyette oy-

nuyorlard1. 'Üçüncü d ak ikad a l"c
nerbahçeliler bu durgun oyunun 

cezasını çektileı: .. ıI;Iakkı b}r hü -
cumda topu Hayatiye geçirdi. Ha

yati topu ortaladı. Şeref yetişerek 
vuruş yaptı. Hüsamettinin tuta -
bileceği bir şekilde top ağlarn ta
kıldı. Bu suretle Beşiktaşlılar ilk 
gollerini kazandılar. 

Siyah beyazllar güzel bir oyun 
oynamağa başladılar. Hücumlar 
birbirini takip ediyordu. V c on bi 

rinci dakikada Fenerbahçc müda
faasının hatasından istifade eden 

Sabri topu kaleye gönderdi. Hü -

samettin çıkış yaptı, fakat topu tu 
tamadı. Direge çarpan topa yeti-

şen Şeref Beşiktaşa ikinci golü de 
kazandırdı. Bu ikinci gol, Sarı la
civertlileri bir parça harekete ge

tirir gibi oldu. Ve oyun süratli bir 
şekil aldı. Fenerbah çeliler Melih 
vasıtasıyle Beşiktaş kalesini teh -

dide başladılar. Fakat Mehmet A
li bir kaç hücumu güzel kurtarış
larla neticesiz bıraktı. Beşiktaşlı-

lar bu tazyıkten çok geçmeden 
kurtuldular. Bu arada Sabri bir 
gol fırsatı dn kaçırdı. 

39 uncu dkikada sağdan açılan 

bir Fener hücnmuuda top Melihe 
geçti. Melih iki müdafiin arasın • 
dan topla beraber sıyrılarak Fene

re ilk golü kazandırdı ve vaziyet 
2 - 1 oldu. Çok geçmeden 40 ıncı 

dakikada Bşiktaşın bir hücumun
da Şeref topu Sabriye geçirdi. Sah 
ri bir şütle üçüncü Beşiktaş golü
nü de kaydetti. 

43 üncü dakikn soldan bir hü
cumda Beşiktaş aleyhine bir korner 

oldu.Bu korner atışını Melih güzel 
bir kafa vuruşile gole çevirdi. Fe-
nerbahçeliler bu suretle ikinci gol
lerini kazandılar. Ve devre de 3 - 2 
Beşiktaş lehine bitti. 

l kinci J evre 

O yuna Fenerlilerin h ücumiyle 
başlandı. Fakat ktrıldı. Rüz

garı arkasına alan Siyahbeyazhlar 

dakikalar ilerledikçe oyuna hakim 

olmıya başladılar. Oyun bundan 
bir parça sertleşir gibi oldu. Bu a
rada iki taraf oyuncuları arasında 

ağız münakaşasını geçen , ufak te-

r 

Milli Küme Puvan Cetvel) 
... ... 

Takqn Maç G. B. M. A. Y. P . 
G. Saray 14 11 o 3 43 19 35 
A. Gücü 14 9 ı 4 34 21 33 
Demir S . 12 8 2 2 32 15 30 
Beşiktaş 13 8 1 4 36 16 30 
Fener 14 6 2 6 31 26 28 
Vefa 13 3 2 8 28 34 21 
Doğan S. 14 3 1 10 13 49 21 
Ateş S. 14 1 l 12 11 44 17 

Dünkü profesyonel güreşlerde rakip pehlivanlar minderde 

fek hadiseler de baş~österdi. Ha
kem müdahale etti. Bu hadise <.le 
y.atıştı. 

8 inci dakikada Hakkı güzel bir 
fırsat yakaladı: Sıi<ı bir şiit direğe 

çarparak geri geldi. Fenerliler de 

canlanır gibi oldular. Fakat bu 

-:anhlık bir semere vermedi. 
25 inci dakikada Lebibin bir ıs

kası Fenerbahçcye bir gole mal 

oldu. Hakkı topu yakahyarak Be

şiktaşa dördüncü golü de kazan
dırdı. Bu dördüncü golden sonra 

Beşiktaşlılar oyu na hakimdi. Fa
kat gol kaydedemediler ve maç da 

4 - 2 Beşiktaşm galibiyeti ile ne
tice lendi. 

Maç bittikten ve merasim yapıl
dıktan sonra bir kısım seyirciler 
sahaya hücum ettil~r. Bu arada 
k avga çıktı, bazı oyuncular da bir
birlerine girdiler. Ve hadiseye po
lis mi.ıdahaleye mecbur kaldı. . .....,,...,.,,~, .. 

F enerbahçe - Beşiktaş maçından 

evvel Hilal - Kurtuluş muhteliti 
Kasımpaşa - Galatasporla oynadı. 
Bu maçı Hiliıl - Kurtulu~ 5 - 3 ka
zandılar. 

Göksuda Bir 

YÜzme Havuzu 
Şirketi Hayriye Göksudn yap

tırdığı pliıj yanında 50 metre bü
yükluğünde ve 20 metre genişli

ğinde bir yüzme havuzu yaptınnı
ya karar verdiğini Beden Terbi

yesi Genel direktörlüğüne bildir

miştir. 

Haber aldığımıza göre, bu ay 

sonunda inşası bitirilecek ve İs

tanbulun yüzme sporları bakı

mından büyük bir ihtiyacını kar.şı

lıyacak olan bu havuzda bölge, 

grup ve Türkiye yüzme birincilik· 

!erinin yapılması muvafık görül

müştür. 

Güreşlerde 

Dinarlı Mehmet 
Rakibini Tuşla 
Mağlôp Etti 

Kara Ali ile Bulgar Güreşçisi Berabe~e Kaldılar, 
Mülayim, Babaeskiliye Karşı Galip ilan Edildi 

I aksim stadyomu nda dün ya. 
· "lan profesvone ı!iires mü. 

sabaka arından şu neı ceıı::ı luııı~u. 

İlk güreş Arabacı Mchmetle 
Kumkapılı Celal arasında idi. A
rabacı Mehmet tuşla galip geldi. 
İkinci güreşi Dinarlı İsmail ile İz. 
mirli Hüseyin yaptılar. Dinarlı 
tuşla galip geldi. 

Üçüncii giircşe Mi.ilayimle Ba. 
baeskili İbrahim çıktılar. 17 n,ci 
dakikada Mülayim Babaeskilinin 
ayağınn bir Amerikan makası vu
rarak incittiğinden dolayı Baba
eskili güreşi terke mecbur kaldı. 
Bu suretle Mülayim galip ilan e

dildi. 
Dördüncü giireşi Bulgar Ferişta

nofla Kara Ali yaptılar. 45 dakika. 
da muhtelif oyunlar gösteren bu 
iki güreşçi halkı epey heyecana 
düşürdükten sonra berabere kal. 

dılar. 

Son güreş Dinar1ı Mehmetle. Ha. 
beş Teferya arasında idi. Alafran. 
ga ve serbest güreşin muhtelif o. 
yunlarını birbirine ~atbik ederek 
ve envai çeşit Amerikan hünerle
rini yumruklaşma ve boğazlaşm1. 
ya vardırıncaya kadar tatbik et
mek suretile halkı adamakıllı he. 
lecana düşüren bu çiftten Dinarlı 
tuşla galip geldi. 
Halkın bu son gi.ireşe gösterdiği 

alaka ile de anlaşılıyor ki, profes
yonel serbest giireşlerin mukadde. 
ratı. ciddi ve durgun müsabaka
lardan ziyade hareketli oyunlara, 
heyecanlı sahnelere bağlıdır. 

Dün Taksim stadyomunda top. 
lanmış olan binlerce kişinin gürc>ş. 
lerden duydukları heyecan bakı
mından en ziyade son güreşi ter
cih ettikleri hissediliyordu. Bu i
tibarla badema yapılacak güreşle
rin de mecburen ciddiden ziyade 
fazla oyunlu müsabakalara dayn. 
nacağı şimdiden tahmin edilebilir. 

Dekatlon Birinciliiji 

Istanbul atletizm ajanlığı ta
rafından tertip edilen İstan-

bul dekatlon birinciliğine Fener. 
bahçe stadında devam edilmiş ve 
yapılan on miisabaka neticesinde 
Fenerbahçeden futbolcu Melih 
5317 puvanla birinci, Beşiktaştan 
Şerif 4473 pU\'anla ikinci, Galata. 
saraydan Yaver 4457 puvanla Ü

çüncü oldular. 

K üçüklerdo de Fenerbahçeden 
'tı ~ ~y~J:lJl] ~ , v l qçjL Gala. 

oldu. 

Tenis Müsabaliaları 
Dağcılık klübünde tenis turnuva. 

sının finalleri yapıldı. 
Telyan - Alyotiye 0/ 6, 1/6, 10/ 8, 

7 / 5, 5/ 7 galip, tek erkeklerde İs
tanbul İzmire galip geldi. 

Tek kadın: 
Bayan Grodeski, Bayan l\Iezbur

yana 1/ 6, 0/ 6 galip geldi. 
Çift kadın: 

Grodeski, Çelise çifti, Kornelli 
Desanti çiftine 0/ 6, 4/ 6 galip geldi. 

Karışık müsabakalarda Grodes
ki Hasan çifti, Desanti - Vedat A
but çiftine 4 / 6, 5/ 7 galip geldi. 

Çift erkek müsabakalarda İstan
buldan Kris - Arevyan çifti, İzmir. 
den Alyoti - Agriyandis çiftine 3/6, 
3 76, 3/ 6 galip geldi. 

Müsabakalardan sonra İstanbul 
valisi tarafından galiplere kuoaları 
verildi. 

Beden Terbiyesi Genel 

Direktörlüğünde 

Tayinler 
Beden Terbiyesi Genel Dirck

törlüğii eskrim federasyonu işleri· 
ni bugüne karlar vekalet suretile 
ifa etmekte bulumm Hariciye Ve
kaleti memurlarından B. Rıdvan 
Bora bu vazifeye asaleten tayin e
dilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, Genel Di 
rekti.'ırlük, atletizm f.:-derasyonu 
işlerinin tcdvirini de Dr. Adnan 
Hüne tevdi etmiştir. 

Bor Gençlerinin Seyahqti 
Bor, <TAN) - Halkevi reisi Ra • 

sih Şehabın idaresinde otuz kişilik 

bir heyet, buradan 22 kilometre uzsk 
taki Ortaköy nahiyesine gitmiştir. 

Gençler orada "İstiklal" piyesini 
muvaffakıyetle temsil etmişler, mu
allim Fuat tarafından frengi hakkın

da bir konferans verilmiştir. 
Sıhhıye memuru Şevket, muhte. 

lif, tablolar gösterip izahat vererek 
konferansı itmam etmiştir. 

Halkevi gençleri, Ercğliye ve ha. 
valisine gitmeğe hazırlanmaktadır 

lar. 



3. 7. 939 

Bir Yaşını 
Yeni Bitiren 
Çocukların 

Gıdaları 
--

Muzır Olan Şeyleri 

Çocuğa Bildirmeli 

Çocuk yapııı bitirdiği gün
den itibaren hayatında j. 

kinci devre baılar ve bu da besle
me bakımındau en güç devirdir. 
Butun çocuklan iştahlarına göre 
üç grupa ayırabiliriz. Hiç iştahsız
lar, oburlar ve orta derece iştahlılar. 
burlar ve orta derece iştihalılar. 

Bunun için her anne çocuğunun 
hangi sınıftan olduğunu tayin et
meli. Çok iştahlı ise or~ derecede 
yedirmiye, iştahsızca f:lldasını ca-
zip gbsterP.rek alıştırmıya, orta de. 
recede iştahlı ise oyun zamanları
nı bozmamıya çalışmalıdır. 

Yemesi mmır olan feyler 

Bu devrede çocuk sulp gıdayı is
temediği takdirde ya fazl~ süt ve. 
rihniştir, yahut ta mama arası bre
akfaat veya bisküvi gevelemekle 
Vakit !eÇİl"bıiye alıştırılmıştır. Bu
nun · · ıçın doyurma, oyunları ara. 
sında bir şey vermek 1lsla caiz ola
maz. Ayni zamanda çocuk büyük
lerin sofrasına alınıp yemesı mu. 
tat olan şeyleri tattırmak tecrübe
sine dahi gitmemelidir. Bilhassa ye-
mekler mütenevvi old:ığu zaman 
Çocuğu ayrı doyurmalı ve muzır 
teyleri gozu önünde bulundurma. 
malıdır. 

l 5 aylılr ~ocufan ııtlaı 

Çocuk on dört, on b'!ş ay lıx o
lunca yalnız süt, günde bir defa
ya indirilerek üç defa da başka gı. 
dalar verilmeli. Çocuğun bu dev
redeki gıda listesi ve oyun müd
detleri aşağıda gösterilmiştir· 

Sa 

Sabah 7 - 8: Kahvaltı: Uç saat 
kadar sütle kaynatılmış şekersiz 
hububat unu maması (kullanılacak 
hububat unu her gün değişi:( ol
malıdır.) Fincanla süt, bisküvi. 

Ojle, 12 - 12,30 da öğle yemeği-
1 - Sebzeler: Fırında pişirilmiş 

patates ve havuç, ıspanak, bezel
ye, kuş konmaz gibi sebzeler. 

2 - Yumurta: Kayna .. suya kı. 
nlmıı yumurta. ilk gün bir iki ka
fık vermiye baflayıp hafta sonun
da bir yumurtaya çıkarınatı. Bunu 
müteakıp haftalarda her gün bu 
tarz yumurta vermeli. 

3 - Fincanla süt. 
4 -Bisküvi. 
Oğleden sonra saat 5 te akşam 

yemeği: 1 - Fincanla süt, 2 _ 

Bisküvi, 3 - Piımiı ıneyv11. ( el
ma ve erik ezmesi)· 

'Gece saat 10: Şi,e ile 225 gram 
•üt. 

Her liln hiç olmazsa Çoeuğa ya. 
rım kilo süt içirmeli, fakat yemek 
aralarında vermemeli. 

[ Gece Baı Tuvaleti ] 

lSaçlar omU%1an tecavüz edecek de
recede arkadan uaatılmıı ve hafif dal
aalarla ten kıvrılnıııtır. Yanlar kısa 
olup birbirine zıt latlkamette iki sıra 
nDılnı11tır. 

TAN ===-==========================:::=:================- ' 

Çizgili Kumaşlardan Şapkalar 

1 . Çok ince dokunmut siyah hasırdan yapılmış bir şapka. Tepesi 
boru Jibi üstüvani şekilde yükselmiştir. Şapkanın kenarlan 

da beyaz çiçek ve yapraklarla don atılmıştır. Tepe biraz genişlediği 
yanlar darlaştriı takdirde silindir erkek şapkası halini alacaktır. 

Tavsnve 
Orta Yaşh Kadınlar 

Tuvaletlerinde 
Çok Dikkatli Olmah 
Bu 

s 
Y aıta Yapılacak Tuvalette Esas, Göze 

Belirsiz Olmaktır. Çarpmak Değil, 

açlan beyazlanan ve göz kapaklarında senelerin çizgi
leri çoğalmağa başlayanlar, güzelliğµı yalnız eneli" 

2 . Yukarıki model. çizgili elb ise ile fiyilttek ayni desende fakat 
beyaır: çizgileri dar olan ku maştan yapılmıştır. Çiçek yerine 

ön kısımda yine kendisinden flyon ıa yapılmıştır. Sadeliği ve elbise il 
e olan ahengi itibariyle çok ıöze çarpar. 

CgütDer 
~------------------------------

Saçları Korumak 
için Allnacak 

Başhca Tedbirler 
Güneıten, Rüzgardan ve Deniz Suyundan 

Saçları Nasıl Muhafaza Etmeli? s ı.çları deniz suyundan korumak için şu tedbirlere riayet 
etmelidir. 

. denk 
er yapn en ine mahsus ayn güzelliği vardır. Bilhassa kırk suyunun kirini ve tozunu çıkarmak icin denizden cıkar çık-

yıllık bir ömür gibi orta ya~ı idrak etmiş yüzlerdeki, karak- maz sade su ile saclan J?ayet dikkatli calkalamalı ve güneşte 
ter, anlayış ve annelik çizgilftinin lr ----------.....;.--------------

-, bırakılmıı ve ısınmış bir havlu ile li~~Uğimana.~~deb~genç ~·---·~-------~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] 
kızın ma ·· U'ğ' d h L V '7 ktırulamalı. Bundan sonra da ·--
çok ı..y..:::~_ıu .. · m en c1a • ı azlık 1Jigaret Kıgaf eti iıcia terkibini -11m1z ~ 

Yalnız kendini ihmal etmemek _ meyi bir eczahaneden tedarik e • 
yahut ta başına uymayan tuvalet. dfp kanftu'dıktan sonra saçlara 
le bu güzelliği kavbetmemek en sürmeli. 
mühim noktadır. Bu :'ıususta ap. ı.ao .... m HfntvP'1. J ırram 
ğıdaki tavsiyelerimizi gözden ge- Choıe.terlne, 10 gram kloroform, 
çimıek faydalı olur kanaatindeyiz: 

Esas nokta ıu ki: Yaşı 40 ı bulan 30,3 cm. gram Alcool de citroa. 
her kadın kullandığı tuvalet mal. 30 gram Alcool de jaborancll JO 

zemesinin rengini, saçının değişen gram Acetone anhydre, 300 gram 
rengine uydurmalı. Bu devrede saç 90 derecelik ispirto. 
kırlapr. Bu kır saça göre yapıla • Kumral ve keatane renef sa~ 
cak tuvalet cildin esas rengine gö. Iaı;ın «(bı.,ten korunması için fil 
re değişir. tedbirlere baş vurmalıdır: 

1 - Buğday renkli veya koyu 
kumral olanlar için; Brunett pud. Kumral saçtan güneşin tesirin 
ra, Carmine kırmızısı yanak ve den korumak için, yıkandıktan son 
dudak boyası. ra son su da papatye suyu ile çaL 

2 - Açık kumral olanlar için: kalamah ve hemen günefte kurut. 
Naturel pudra, açık al renk du - malı. Cünlril "'1neırıfn papatvaya 
dak boyası ve biraz daha koyu ya. teliri, saçbJ k!mralbjını muhafa-
nak boyası. za etmesine blzmet eder. 

3 - Esmer renkli olanlar için: 
Zeytuniye bakan koyu pudra, a - Koyu renkli saçlara gelince, 
taç çileji renk yanak boyuı ve al Flnefin tellrl bilhassa koyu saç • 
dudak boyası. lann rengini bozar. Bunun için bu 

En mühim tavsiyelerimiz sun- renk sa~n yazın sirke ile kına kı. 
lardır: nayı kanı~ bir ınahhll yaparak 

Bu yaşta yapılan tuvaltte esas, h bah 
göıe çarpmak değil, belirsiz ol • er sa bu suya batınlınıt fırça 
maktır. Çünkü fazla mübalAğalı ile fırçalamalıdır. 
her yq için muvafık olmamakla Saçlann rüzgArdan korunması 
beraber bilhassa. bu yaşlarda insa- çaresi de şudur: 
nı liilünç vaziyete düıürür ve ya. Kuvvetli rüaglr, güneş \'e toz 
§lllın verdiği •lu'hk ve olgunlukla uçlan kurutur. Halbuki saçın ku-
kablli telif olma,z. rutulmuı sıhhat bakımından fena. 

Cevoplar11rt1•: dır. Bunun içlil apjıdakı terkibi t 
Kadıkoyünde "F ~ ye· 

.. Kirlenen oyun kl~İ~rı~ı temiz. 
lemek için tereyağı kull:ınılır Be
yaz bir bez parçasını tereyağma 
batır&1ak Bilmek kilidir. Sonra bir 
bezi una batırarak kurulamahdır. 
Bu hususta geçen haftakı Kadm 
sayfamızda tafsillt vardıt'.,, * Şiflide "Fahire., imzasile mek
tup gönderen okuyucuya: 

"'P.atlıcan beğendisini pişirirken 
tahta kapk kullanmak IAzımdır. O 
zaman betenclinin religi yerine ae
lir.,, 

Y ukardakl kıyafet, biraz tada para ile temin edilebilmekte beraber çok lllr
tır Düz siyah etek ve lnee siyah bl(iz üzerine be)-az zeminli mtıhtellt 

renkte ıeritıe dolnınmuı bir cak~tten ibarettir. bkadakl ince orpntl parçalar 
)'8ZUl bQtOn bafillltlni hlaettirmektedir. Siyah bıı.aır tapJwun tepeainde,n ar
kafa dillen ipek parça, kıyafete anı bir zenainllk veriyor, 

verecejiz. ı 

Bir b!'iyantin bazır1avıp saçlara 
hafifçe sürdükten aonra g'Linefe ve 
ya rilzgira çıkmalı: 

100 gram vazelin, 0,25 gram 
Hintyajı, bir kaç damla lavanta çi
çeji esansı. 

Kadınlar, ~netten saçlannın 
rengini korumak için bilhassa iti
na etmelidirl9. Çünkü güne§in 
kavurdutu saçlar, yukarda da 
söylediğimiz gibi kuvvetini kay
beder ve zamanla qökülm.eje yüz 
tutar. 

Ev Kadını 
, için Pratik 
ve Fayd~lı 

Bilgiler 
-o-

Çerçeveleri Nasıl 

Temizlemek L&zımdır? 
Resim çerçevelerüıln süıek pis 

liğinden muhafaza11 için 1Q 
usulü biliniz: 

Çerçeve ve yağlı boya rethnle. 
rin üzerine sinek konarak leke et. 
mesine mini olmak için küçük bir 
fırçayı soğan suyuna batırarak bu 
yerlere gezdirmeli ve bunu arada 
bir yapmalı. 

Şişelerden kok,yu ~abrmak: 
İçinde kolonya ve esans libl ko
kulu maddeler olan şl,elerden ba 
kokuları çıkarmak için Javel ıu • 
yu ile yıkamalı ve temiz bırakma. 
lı. 

Seccadelerin muhafazası: Sec. 
cadeleri iyice süpürüp fırçaladık. 
tan sonra terepantin sürüp sarma. 
lı ve öylece bırakmalı. 

Mutfak takımlarının muhafa • 
zuı: Gerek yatak takımı, gerek 
masa ve etejer örtülerini yerlerin. 
de bırakıp yıkayıp ütüleyerek kaL 
dırınalı. 

Farelere karşı tedbir: Mutfak 
döşemesinin üzerine bir tarafa fa. 
re zehirleyen ilaç bırakmalı. 

Biblolann muhaf azuı: Bütün 
biblo gibi küçük eşyanın, tozlan • 
nı alarak içinde marangoz tozu o. 
lan bir kutuya yerleıtirmeli .. 

Eşyanın muhafazası: Salon ve 
yemek odası eşyasının tozlannt 
alıp ~zerlerini bir kaç kat örtü ile 
sıkı sıkı kapamalı. 

Güneı yanığı olmak 
uti7enlere 

Yazın deniz suyu ve guneş fn. 

sanın cildini yakarak kızartır ve 

karartır. Bu yanık rengine bronz 
reqi tesiri vermek 1~1n •fatıdatı 
ta\'Siyelere dikkat etmek lizım • 
dır: 

ı. Makyaj renst. 
Yanak boYUI - Hafli DOrta • 

kal rengi, 
Dudak boyuı - Daha aÇlk 

portakal rengi, 
Pudra - Roze. 
Z. Gibaef9 karp: 

Bronz rengi yanan ciltler ekse
riyetle yağlı olanlardır. Bunun t. 

çin cildi gilneı yanıtı yapan Yal· 
larla yajlamalı, yüze de gilnefe 
kar_şı gelen pudra ıürüp günep 
öyle çıkmalı. 

3. Cilde itina: 

Gündüz ve akpınlan kullam • 
lan makyajı temizlemek, mesama
tın açılmuma mini olmak için 
bir yumurta sannnı bir kapk sey 
tin yağı ile kanştırıp yüze sürme. 
li ve üç dört dakika durup yilztl 
çalkalamalı, ayni zamanda sabah 
akf81'11 yüze kavun veya şeftali dl. 
limlerini sürerek bir çeyrek kadar 
öyle bıraktıktan sonra tekrar dıaı
rulamalı. 

[ Bir Şapka Modeli ] 

Bu IBPka, haaırdan ,..pı1mıfbr. Pnb
llde hafiftir. Bap eerin futtutu lfbl ıt• 
neıe kartı da muhafazaya yarar. Xonle
llaı aöz ahcı bir renkte HCIUne cek 
IÖSteritll olur. 
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Rüşvet Mütehassısı Vezir 
Padişahların Halktan. Rüşvet Aldıkları Bir Devirde 

Memuriyetlerin de Para ile Satllması Tabiiydi 
- Cürmü bir değil, yüzdür. O 

cümleden biri de Kırım Hanı 

maddesidir. Koca bir ülkeyi şuriş 
içinde kodu, kardeşi kardeşe kır
dırdı (1). 

- O halde ıilsileye riayet bu
yurulsa nice olur? İkinci vezir 
Cerrah Mehmet Paşa. yolu lle bi
rinci vezir olmak lazım gelmez . ., 
mı .. 

- Silsile öyle icap ettirir ama, 
Cerrah Mehmet Paşanın Çendan 
tasarrufu yoktur. Benim hatırıma 
Hadım Hasan gelir. Ben seferdey
ken o, İstanbul muhafazasını hak
kiyle başardı. Bir hoş sültık eyle
di. Sizin de rnalümunuzdur. 

H ü?~a~ın :çık konuş~ası .ve 
ıçını açıga vurması uzenne 

şeyhülislam efendiye, yarın sad. 
razam olacak zatın methini yap
mak ve borusunu çalmak düşü
yordu. O da bu vazüeyi hemen 
yapmak istedi: 

- İsabet buyurdunuz, keramet 
gösteriyorsunuz. Hadım Hasan pa
şa kulunuz, mührü hümayununu. 
za gerçekten layıktır. Çünkü şev. 
ketlu efendimize sadıktır. Devlet 
işlerine de aklı erer (2). 

Hadımın sadrazamlığı bu suret
le tahakkuk etti, İbrahim paşa Sa
lacıktaki sarayında oturmağa me
mur edilerek İmparatorluğun ida. 
resi bu tüysüz vezire verildi. Fa
kat Hadım Hasan, daha ilk tün. 
lel'de isi azıttı. Valilikleri, muta
sarnflıkları, timarlarr, zaameileri 
- o güne kadar görülmemiş bir 
küstahlıkla - müzayedeye koy
du. açıktan satmağa koyuldu. 

Padişahların halktan rüşvet al
mayı adet edindikleri bir devirde 
onun her memuriyeti parayla sat. 
masında fevkaladelik yoktu. La. 
kin (İbadet te gizli. kabahat te) 
düsturuna sadık kalmak istiyen 
o gunun zihniyeti. bir valiliğin, 
bir timarın, bir tevliyetin, bir ka
dıhğın açık arttırma veya aleni 
pazarlık usuliyle satılmasını na
hoş buluyordu. O sebeple dediko
du başladı. Hadım vezir aleyhine 
umumi bir nefret husule geldi. 
Rüşvet mütehassısı vezir, hedef 

olduğu nefreti sezmiyor değildi. 

---

Fakat kimseden perva etmiyordu. 
Hatta bir aralık işin içyüzünü de 
ortaya koymaktan çekinmedi, her 
alış verişin sonunda, kendilerin
den para sızdırdığı adamlara şu 
yolda dert yanmıya başladı: 

- Sizden çok şey aldığımı bL 
liyorum ama, vebali benim değil. 
Çünkü sizlerden alıJığımı - bir 
habbesini alıkoymadan - valide 
sultan aliyyetüşşan hazretlerine 
takdim ediyorum. Kendileri beni 
kısta bağlamışlardır. Her gün bir 
miktar akçe takdimine mecburum. 

B u sözler de ağızdan ağıza ge
çerek, bütün Istanbula ya. 

yıldı. valde sultan aleyhindeki 
hoşnutsuzluğu arttırdı. Safonun, 
olup biten işlerden haberi yoktu. 
Alemi kör ve herkesi sersem sa
narak, sadece hazineler toplama
ğa çalışıyordu. Onun bu gafleti, 
Hadım vezirin gasbu gareti bir 
hayli devam etti ve vezirle Top
kapx sarayı kapıağası Gazanf erin 
arası açıldığı gi.rn iş değişti. 

Gazanfer, Üçüncü Sultan Meh
medin dedesi Sarı Selim zamanın. 
da - kardeşi Caferle beraber -
has odaya girmişti. Parlak ve iş
lenmiş bir fikre malik olduğu L 
çin - Selim ve Üçüncü Murat 
zamanlarında -- derece derece 
yükseldi. odabrışı oldu ve nihayet 
mabeyin müşirliği demek olan ka. 
pıağalığına çıktı. Odabaşılıkta yir.' 
mi, kapıağalığı~da otuz ,Ytl kai
m ıştır. Alimleri, şairleri, sanat. 
karları himaye ettiği için, mü. 
nevver zümre üzerinde de nüiu. 
zu vardı. :Bir çok müellifler eser
lerini onun namına ithaf etmiş
lerdir. 

İşte bu adam, Üçüncü Mehmet 
devrinde ve Hadım Hasanın sad. 
razam bulunduğu yıllarda nüfu. 
zunul'l en kuvvletli günlerini yaşı
yordu. Vezir, valde sultana güve
nerek, bazı işlerde onun kazancı
nı baltaladı ve bir takım iltimas 
}arını hasıraltı etti. 

Gazanfer de, buna karşı onu 
tezyife. istihzaya ve merasim sı

ralarında mühimsememeğe başla

dı. Hadım, gizleı;ımesine lüzum 
görülmiyen bu düşmanlıktan er 

Beşinci cismin meyhane döşemesine düşüşünden 
sonra, pencerenin dışındaki ayak sesi yine yavaş 

yavaş uzaklaştı: Fakat Fitil, pencerenin önünde, 
bir müddet daha durdu. Benli Melahat te yanıba
şındaydı. !kisi de, karanlıklarda, hiçbir şey göreme
den susuyorlar. ve nefes almaktan bile çekinerek 
etrafı c!inliyorlardr: Karanlık o kadar kesifti ki, 
birbirlerinin siloetlerini bile seçemiyorlardı. 

Ftil Kadri, Benli Melahatin kendisine çok yakın 
bulunduğunu, burnuna gelıen koyu briyantin koku. 
sundan anlıyordu. 

veya geç zarar görebileceğini dü. 
şündüğünden kendini korumak is. 

tedi, bir cuma namazı sırasında 

Ayasofyada padişahın yanına so

kuldu, Gazanferin köleliğe yakış

mıyan işlerini sayıp döktü, valde 

sultan aleyhinde dolaplar çevir. 
mek istediğini söyledi; 

- Hain bir adamdır, ferman 
buyurunuz, bugün kellesini kes. 
tircyim. 

Sultan Mehmet, hiç ses çıkar -
madan onu dinlemişti. Söz bitince 
başını hafifçe çevirdi; bir kelime 
söyledi: 

- Olmaz! 

H adım Hasan. hayran ,.e piŞ
man geri çekildi. Baltayı 

taşa vurduğunu görnyor ve ıçm 
için titriyordu. Bununla beraber, 

bir şeyler yapmak, yeniçerilerle 
uyuşarak Gazanfere galebe etmek 
çarelerini düşünmekten geri kal-

mıyordu. Padişah ise camiden sa
raya döner dönmez, anasının ya

nına koşmuştu, heyecanla haber 
vermisti; 

(Devamı var) 

(1) Kırım Hanının Çigale oğlu zama
nında değiştirilmesi ve yüz gösteren 
ayaklanma emareleri ilzerine İb
rı:ıhim Paşanın aldığı tedbir. Osmanlı 
tarihinde mukayyet olan idari rezaletle-

rin en bilyilkle.rj~n biridir. Clcale Za· 
de. Kırım Hanı Gazi Girayı adetmiş, 
yerine Fetih Girayı tayin eylemişti. Kı
rımda bu değişiklik lıiraz dedikodu u
yandırırken İbrahim 'PatJa sadarete geç
ti ve baş müteferrikayı iki (Hattı Şe

rif) ile Kırıma gönderdi. Padişahın ka
leminden çıkan bu hatların biri Gazi 
Girayı Hanlıkta lpkaya, öbUrü de Fetih 

Girayı Hanlığa tayin ediyordu! . Baş mü
teferrika, hangi Hanzadeyi kun·etıi 

görlırse ona ait hattı ortaya çıkaracak
tı. Fakat kendisi Gazi Girayın dostu 
idi. Onun Hanlığını iltizam etti, öbür 
hattı sıı'cladı. Halbuki Fetih Girayda 
da daha evvel Çigaloğlunun yolladığı 
tuğralı ferman vardı. Bu sebeple Kı
rım ahalisi ikiye .ayrıldı. Birisi ferman 
sahihtir, diyip Fetih Girayı Han tanı
dı. Öbür fırka, Hattı Şerifin tarihi da
ha yenidir, diye Gazi Giraya bağlandı. 
Neticede kanlar döküldü ve Fetih Gi
ray zavallısı ---ı:oluiu ile, ~ocuğu ile
kılıçtan geçirildi. 

(2) Solakzade tarihi: S: 644. Naima 
tarihi: C: 1 - S: 185. 

e OKUYUCU MEKTUPLARI, 
- • J -- - • • ' .... ... • 

Kandillinin Göbeğindeki 
Ahırlar Kaldırılmalıdır 

Kandilliden C. Akbaş imzasile aldı~ı

mız bir mektupta ezcümle kandillinin 
dört derdinden bahsedilmekte \'e bu dert
lerin izalesi ic;in alakadarlardnn ricalar
da bulunulmaldadır. Bu zat diyor ki: 

Belediye kanun ve nizamlarına göre şe
hir dahilinde ahır bulunamaz. Halbuki 
Kandillinin göbeğinde kocaman bir ahır 
hali faaliyettedir. Giibre kokusu saçan ve 
her cinsten yetiştirdiği sineklerle biitiin 
Kandilli halkını izaç ,·e sıhh;ıtlerini teh
likeye koyan bu ahırn son günlerde kuru 
ot ta depo edilmektedir. 

Maazallah ahır miistahdemininden bi
risinin dalgınlıkla atacajiı bir sigara bir
kaç dakika içinde evvela ahırı, sonra da 
Kandilliyi yakabilir. itfaiyeye gelinı:e 
kara itfaiyesi Üsküdarda Doğancılarda, 
deniz itfaiyesi ise istinyededir. Herhangi 
bir yangın zuhurunda her an için şimal 
rilzgfırına maruz bulunan Kandilli en az 
yirmi dakikada gelerek olan bu iki itfa
iye grupundan biri yetişinceye kadar ta
mamen değilse bile yarı yarıya yanabilir. 

Evvelce Küçüksuda bir motopomp var
dı. Sonradan lüzumsuz görlilerek kaldı
rıldı . Bu biricik itfa aleti hiç olma1.sa Kan
dillileri teselli ediyordu. Herhangi bir 
felaket zuhurunda dıı asıl itfııiye gl'Upl:ırı 
yetişinceye kadar yangını önlemeğe de 
yarardı. 

Buranın bir de ezt>U kömür derdi var
dır. Tam yaz ortasında getirilme.<>i adet 
olan bu kömürler iskelenin yanında sahi
le çıkarılıyor. Vapurların tahliyesi, kö
mürlerin nakli üç dört ay sürüyor. Bu 
müddet içinde de bütün Kandi1lililerin 
dolaptaki çamaşırları, mutfaktaki ye
mekleri olduğu kadar ağızları, burunları, 
nefes boruları, ciğerleri kömür tozu ile 
doluyor. 

I 
Dokuz sene evvel elektriğe kavuşan 

Kandillilerin büyük bir kısmı, evvelce 
havagazi ıtirketinin Türk mahallelerine 
gösterdiği ihmal ve lakaydinin elektrikte 
de devamJnı görmekle müteessirdirler. 
Tasavvur ediniz, İstanbulun içinde hi\li'ı 
beş numara petrol lambası ile evlerimizi 
tenvire çalışıyoruz. Yuttuğumuz kömür 
tozu yetişmiyormuş gibi bir de is yutuyo
ruz. 

Aiakadaı·ların bu dertlerimizle ali'ıkadat 
olmalarını rica ettiğimizi kendilerine ib
lağ etmenizi ı;aygılarııruzla yalvarırız. 

' . 
BJoJiJ1aJ1>n hirlfflc temenni 

Kurbağalıderenln temizlenmesi faallyr.
tine başlandı. Fakat derenin ağzında bu
lunan nizamsız şekildeki üç dört metrelik 
duvar kaldıkça küçük bir lodosla dere yi
ne dolar. Bu halin gözönünde tutulması 

Ifızımdır. Bostancıdan Pendiğe kadar ya
pılan asfaltın ekseri yerleri bozulmuştur, 
tamir edilse iyi olur. Göztepenin Tepega
zü sokağındaki eııki İkhsat Vekilinin knr
de:ıinin köşküne kadar asfalt yapılmıştı. 

O kÖfkten tren köprüsüne kadar olan yol 
bozuk bir halde bırakıldı. Bu asfaltın ik
malini ayni sokakta oturan yirmi kadar 
~ sahibi namına rica ederim. 

Kadıköy Tahuminare 18 No. da 
Hayri Göçmen 

• 
Bir ueremlinin riccuı 

Uzun müddettenberi Yedikule Rum 
hastanesinde tedavi edilmekteyim. Serkis 

namında bir adama guya 150 lira borcum 
\'armış. Bu borcumdan dolayı Arna,•ut
köyilnde halen 1500 llra kıymetinde olan 
dükkanıma Serkis tarafından haciz konu
larak satışa çıkarılmış ve 1500 lira kıy
metindeki dilkkanımı Serkis, 75 Iirayn 
ve gizli eller vasıtasile akrabasından bi
rine ihale ettirmiş. Bu, dünyanın hangi 
tarafında görülmiış? Bir defa bana bir 
tebliğ yapılmadığı gibi hiç 1500 lira değe
rinde bir dükkan 75 liraya satılır mı? Ben 
hastanede veremliler arasında inlerken 
düçar olduğum bu mağduriyete alakadar
ların ıttıları için gazetenizin delıilet bu
yurmasını rica ederim. 

Yedikule Rum hHtanealnde ve
rem koğu9unda 8 No.lu yataktı 
Tanaı oğlu Sotlraki 8tefanidia 

• 
Şehir gazinol~rı için 

Sıcaklar başladı. Halk sahillere Koşu

yoı·. Hele ııkşamlan sahil gazinoları ağzı
na kadar doluyor. Deniz üstündeki gazi
nolarda saz dinliyert>k rahat ediyorsunuz, 
hııva alıyor:.unuz, cgleniyorsunuz. Fakat 
biitün bu dekor içinde fena tarafları da 
,ııörüyorsunuz. Mnsaların üstündeki beyaz 
kağıtlarııı altına serilen bezler hep kir i
c;inde ve buralarda hayat çok pahalı. İn
san istiyor ki daha tenıi:ı ve daha az mas
raflı bir muhit içinde olalım. Acaba bu 
işi belediye yahut ta mal sahipleri daha 
makul bir şekle sokınaga gayret edemez-
ler mi? 

• 
Dükkan tenteleri 

o. Nuri lıomr 

Belediye. caddelerin güzelliğini bozu
yormuş diye dik 3iı1lan tabeliiları kald!r
maktadır. Bir defa bu karar belediyenin 
zararınadır. Çünkü bunlardan bir varidat 
temin ediyordu. Hem asıl caddelerin gü
zelligini bozan dükkanların önündeki ge
lişi güzel tentelet"dir. Bunları görünce 
insan kendini modern bir şehirde zannet
miyor. Hele bunlar, seyyahların en fazla 
gezdikleri Karaltöy - Tophane yolu iizc
rinde o kadar berbat Ye pis bir şekil alı
yor ki insan görmeğe tahammül edemiyor. 
IµrveUı bu gibi zararlı, şeylerin önüne geç
mek daha faydalı olur kanaaUndeyim. 

Ali HUHyln Tunalı 

• 
Bir talebenin riccuı 

Ben dört senedir bölge sanat okulunda 

okuyorum. Hiç sınıfta kalmııdıın, tekdir 

ve tecziyeye değil, takdir ve iltifata layık 
~örüldiim, Erzurumluyum, tatil devresin
de usulden olduğu üzere mektepten har

cirah istedim. Elimde beni yarı yola ka
dar götUrecek bir paı;o vardı. Müdür bu-
nun irin: r 

- Sann ancak 3 lira verebilirim. Dedi. 
Bu par:ı, beni yarı yoldan öteye göti.ir

nıiye kafi değildi, fazla verilmesini rica 
ettim. imkan olmadığını söyledi. 

- Öyle iı;e tasdiknamemi veriniz. de
dim. Müdür de biliı tereddüt tasdikna
memi verdi. 

Şimdi bu hareketime pişmanım. Dört 
senelik tahsil hayatım heder olacak, mü
dürün beni affetmesini ve ders senesi ba-

şınd11 tekrar mel<lebime avdet müsa 
sini vererek memleketime gonderm 
rica ediyorum. 

Sultanalımet: BÖige Sanat Okulu 
B. 3 - 493 lımali TOPÇ 

• 
Bekçilere maaşverilemez mi? 

Mahalle mümessillerine maaş veril 
yalnız, iki cihetten yüzde 2 ikramiye 
yoklamalarda yuz kuruş yevmiye alı 
deniliyor. 

Halbuki burada biitoo mümessiller 
lediyeden yirmişer lira aylık aldıkları 
bl ilmühaber ve sair evrakı ınühüı·l 

için ayrıca halktan 50, yüz kuruş ücret 
lıyorlar. Müstakar maaşı olmıyanlar, • 
bahlara kadar dolaştıkları halde kapı 
pı dolaşarak on. on beş kuruş toplı 

bekçilerdir. Acaba bekçilere belediye b 
çesinden bir maaş verilemez mi? 

Edr.emit: 8ıtkı pap caddeaind 
14 No. da M. Ali Doğrul 

BULMACA 
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SOLDAN SAGA VE 
VUKARDAN A$AGI: 
1 - Son - Bir renk. 
2 - Tıınrı - İşitme organı. 
3 - Tesviye, şimdi - Seyyar değil. 
4 - Vah - Gerilmekten emir - Eiı 

zamir. 
5 - Bir harf - İçine öteberi konur - Ge-

nişlik. 

6 - Esirlik - İlerisi. 
7 - Tapmak - Boş meydan. 
8 - Bir uzunluk mesafe ôlçüsü • Bir 

su hayvanı. 
9 - Mensup - Başta bulunur. 
ıo - Bir nota - Bir sayı - Zeka. 

"- Haydi... Yuvarla da seyredeyim ... Senin eli. 
Vıe de, kadeh, pırlanta yüzük gibi yaraşıyor kafir ... 
Bu eda ile, rakımı değil, kanımı içsen helal ol. 
sun! .. :, 

Meliıhatin dudaklarında, çapkın, ve memnun bir 
gülünıseme bel'irdi. Benli, yuvarladığı ikinci kade
hin mezesini alırken, Fitil Kadri, onu kaçırmamak 
için lakırdıya tutmak hilesine baş vurdu ve: 

Elini karanlıkta dolaştırarak. Melahatin elini bul
du. Sonra avuciyle onun arkasını, göğsünü okşadı. 
Koyu karanlığın ve korku heyecanının arttırdığı 

bir ihtirasla, kadının sıcak vücudünü ken. 
dine doğru çekmek istedi: Bu çekişin içinde, o an. 
da, bir insana çok yakın olmak arzusunun da yeri 
v.ardı. Benli Melihat, kendisini kurtararak fısıldadı: 

TEFRI KA No. 17 

"- Biliyor musun? Dedi, ben, böyle işlerin ada. 
mı değilim ... Vakıa, her insan gibi, parayı ben de 
seviyorum.. Dolgun b ft. cüzdan, dolgun bir göğüs 
gibi.. insanın iştahını açıyor... Fakat, ben ::ıç göz
lü değilim... Bana yetecek kadar para biriktirince, 
bu i~lere tövbe diyeceğim. Göreceksin; o zaman, 
Eyüp Sul'tanda yatan evliya gibi bir adam olaca. 
ğım. Sulu Rıza, kendisine başka bir yatak bulur. 
Bücür de başının çaresine bakar ... 

"- Delirdin mi sen? Hayvanlığın sırası mı şim
di? Bücür ne oldu? 

Fitil: 
J "- Bücür çoktan tüydü! 

Dedi. Ve pencerenin camını da. tahta kapağını 
dn yavaşça kapattı. Ve kibritini çakarak, meyhane
hin ortasındaki masanın üzEo~nde duran lambayı 
yakmağa niyetlendi. 

Kibrit ışığında, Benli Melihat, yerdeki paketleri 
topladı. 

Fitil Kadri, yaktığı 18.mbayı eline alarak, paket. 
Ieri eteğine doldurmuş olan MelAhate yavaşça: 
"- Yürü!,, Dedi. 
İkisi birlikte, meyhaneden tavan arasına çıktılar. 

Melilhat, eteğindeki paketleri, Çakır Zebranın için. 
de mışıl mışıl uyuduğu yatağın ayak ucuna birer 
birer bıraktı. Sonra, topladığı çamaşırlan, ipte ası
lı duran bir gömleği, yan ıslak bir çarşafı, paket
lerin i.izerir.e yığdı. 

Bu iş tamamlanınca, Fitil Kadri, Melahatin ku. 
lagına; 

"- r::ıhıılc nNJi 7.ehra Uv;ınm::ırhın ;ıo;;;ıi:hv:ı inP-

lim. Uyanırsa yine: 
"-·- Bunları buradan ne zaman taşıyacaksın?,, 

Diye başıma musallat olur! .. 
Mclahut, sesini çıkarmadan yürüdü. 
Meyhaneye indikleri zaman, Fitil: 
"- ~imdi artık, dedi, rahat rahat ikişer tane a~ 

ta biliriz! 

Melahat, bu teklifi kabule taraftar görünmedi: 
''- Canım, dedi, bu ne ihtiyatsızhk? .. Burada 

bu saatte ışık yanması tehlikeli deeil mi? Gören. 
lcr ~i.iphelenmezler mi? 

Fitil omuz silkti: 

"-- Ehemmiyeti yok... Mahallede Çakırın hasta 
olduğunu bilmiyen kimse yok! içinde hasta bulu. 
nan bir evde, her zaman ışık ve hareket olabilir ..• 
Haydi, sen rakı doldur şuradan!,, 

Benli Melahat, bu kumandaya, istemiye istemL 
ye itaat etti. Ve biraz sonra, getirdiği ufak tepsiyi 
Fitilin maseösının üzerine koyarken: 

"-- Ben. dedi, bir tanecik içip yatacağım: "Içe. 
Ilın!,. Diye> ısrar etme, Allah aşkına ... Zira hiç ıste. 
ğim yok bu gece... üstelik te, son derece uykum 
var .. 

Fitil, bu sözlere cevap vermeğc lüzum görmedi. 
Doldurduğu kadehlerden hirjni. Melahatin önüne 
ıı;:iirPrek: 

"- Haydi, dedi, şerefine!. 
Meiahat. Fitilin doldurduğu kadehi, ayakta, ''c 

bir yudumda yuvarladı. O, elinde çatal, mahmur 
gozlerinj, küçük tepsinin içinde dolaştırarak, yiye
ceği mezeyi seçmeyi diişünürken. Fitil, sandalyesi. 
nin arkalığına iyice yaslanmıştı. Keyifli keyifli 
sordu: 

"- - Nasıl? Bal gibi değil mi?., 

Melahat cevap vermedi. Zaten Fitil de cevap 

beklemedi ve: 

''- Bir tane daha yuvarla da. öyle git!,. Diyerek 

Meliıhatin boşalmış kadehini tekrar doldurdu. 

Melfıhat istekli görünmek istemiyordu. 
Fitil: 
"- - Hem, dedi, böyle ayakta olmaz ... Otur şura. 

ya iki dakika... Bana üç beş dakika arkadaşlık et
sen, ne olur sanki? Memur değilsin ki, sabah erken 
kalkmayı düşünesin. Böyle, ayak üzerinde, angar. 
ya savar gibi rakı içilir mi? Kırk yılda bir, iki dir. 
hem neşem var ... Kırma beni işte ... Haydi ... Ne O

luısun? Otur azıcık... Insan, arkadaş hatırı için, 
değil rakı, zehir bile içer ... Haydi... Otur şuray!l!.. 

MeHihat, Fitilin karşısındaki sandalyeye ilişti ve: 
"-· Haydi, dedi... Bir tane daha içeyim hatırın 

için ... Ama bak: "Bir daha!,. Diye tutturma sonra!. 
Fitil, cevap olarak, kadehini kaldırdı: 

Çünkü ben, evimin, kendimin, mütemadiyen ne. 
zaret altında bulunmasını istemiyorum. Bu vaziyet. 
te, bir mahpustan ne farkım var? Gece gündüz, ha 
şimdi başıma iş geldi, ha şimdi gelecek, diye düşü-

t ne dü~üne, korka korka, kalp illetine tutulacağım. 
Hayat, bana zehir oluyor ... Halbuki, ne mecburiye. 
tim va sanki? Senin de sayende, meyhane arı 

kovanı gibi işliyor. Bu işten rahat rahat, namu. 
sumla kazandığım para bana yetmez mi sanki? Pti
rt.izlii işlere karışmanın ne manası var? 

Ben]= Me!ahatin, erkeklik daman kabarmıştı: 

"- Bente, dedi, bunu yaparsan, kancıklık etmiş 
ulursun Ileride. istersen, bu işlerden vaz geç .. Fa. 
kat bircienbire karar verip te, arkadqlannı yarı 
yolda bırakma... Onlara hiç olmazsa, başka bir yer 
tedarilc edebilecekleri kadar zaman ver... ~irden. 
bire dirseJt çevirirsen, kalleşlik olur! .. 

"- Şimdiden söyliyelim istersen .. Çünkü benim 
sabrım ti.ıkerı.iyor artık .. Çünkü netameli, tehlikeli, 
belalı iş bu! 

Açılan bahse karşı duyduğu alaka, Benli Melfı. 
hate, üçüncü kadehi içtnek istemediğini unuttur. 

nıuştu. (Devamı var) 
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HAVAŞARGERÜ 
Hem R•dyonuzu ı,ıetır 

hem de evinizi tenvireder 

SPARTON 6496~TİP 
e l•mb•h 16 d•n 2000 m. d•lgah 

Yaını~ 6 voltluk bir akOmQlat6rl• itler 

TAN 

MARKONİ '1400 TİD 

5 lambalı 16 dan 2000 m. dalgalı 

6 lat•syon için otomatik ayar tertibatı v.,aır 
'20 voltluk lllr pil we 2 volthık CıJr lkQmQlıt6rlı lfllf 

'VEA&IİVI. SAMİ BİNİN. SESi So2 isTiKLAL .c•o 
6EYOGLU SATI~ VE ACENTELERINDC 

Bursa Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
I - B

0

ursa ceza evinin 939 senesi haziran ayı iptidasından 1 Haziran 
940 gününe kadar 939 mali senesi zarfında Bursa Ceza evinin ekmek 
ihtiyacı aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çı
karılmış ve ihale gününün 15 _ 6 • 939 perşembe günii saat 16 da yapı-

lacağı ilan edilmiş ise de bazı noksanlı muamele dolayısile yevmi mez
kürda ihale yapılamadığından yeniden ilanat icrası komisyon kararı 
iktızasından bulunmakla keyfiyet aşağıda yazılı olduğu üzere ilan o
lunur. 

1 - Safi buğday unundan yapılmak ve belediyenin piyasada ikinci 
nevi addedeceği ekmekten olmak ve aynı şerait dahilinde pişirilmek 
üzere beheri 960 gram itibarile her gün için en az 300 en çok 900 ek
mek teslim edilecektir. 

2 - Ekmekler sabahları saat 9 da ceza evine teslim edilmiş olacak
tır. 

,.tZMIR PAMUK MENSUCATr., 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Utedenberı sağlamlığı ile tanınmış ve tialkımızın ragoetını 
kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 

Pamuk Fiatlarının yükselmesinden dolayı yeni Satış fiatlarımız3 
Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşağıda gosterilmiştir: 

4 N~. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 715 Krş. 

4 " .. " 75 " " ,, ,, 645 " 
5 ,, ,, Değirmenli 90 ,, ,, ,, ,. 81 O ,, 
s ,, ,, ., as ,, 11 ,, ,, 770 ,, 
8 ,, ,, Geyikli 85 ,, ,, ., ,, 765 ,, 

8 " " " 75 .. " ,, " 695 " 
9 ,, ,, Tayyareli 85 ., ,. ,, ,, 695 u 

9 " " " 7 5 " " " " 630 " 
11 ,, 11 Köpekli 85 ,, u 1t ,, 670 " 
ıı ,, ,, Leylekli Astar 90 it ,, ,, ,, 630 ., 

Bir Çift Karasinek 
Bir Ayda 

1,500,000 Olur 

11 

Malarya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara humma, verem, şarbon. 
kolera gibi bir çok salgın hastalıkları taşıyan sinek, tahta kurusu, 

pire, güve ve bütün haşaratı 

F A y D A 
ile imha ediniz. 

FAYDA biıtün haşaratı öldürücü mayilerin en iyisi ve müessiridir. 
Katiyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Adi gazı boya ile karış 

tırarak ve süslti Avrupa ve Amerika etiketi ve markası kovarak 
FAYDA yerine satmak istiyenler vardır. Sakınınız. 

Deposu : Hasan deposu: Sirkeci Liman han alhnda 

•• 
BU GUN 

3 - Evsafı ve miktarı ızösterilen ekmeğin muvakkat teminatı 1977 ,._ __ ............. ~-· 
----s--··ii1' .... an. uc-rcruı·uu:ın.nı ~eısnın"'Ve pe~aır. ~ - ·"1'2rranıa~•-... tt-.. EN FAZLA 

RA~BET GÖREN 4 - Teminat banka mektubu veya mal sandığına vatırılacak nakit 
veya tahvilata ait nakit ve ayniyat makbuzudur. 

5 - İhale 10 - 7 - 939 pazartesi günü saat 16 dadır. 
6 - İhale Bursa C. Müddeiumumiliğinde yapılacaktır. 
7 - Talipler teklif mektuplarını ve teminatlarını ayrı ayrı zarflara 

k.0Y~rak 10 - 7 • 939 da komisyona azami saat 16 ya kadar ibraz etmele
rı. laztrndır. Bu müddet geçtikten sonra yapılacak teklifler kabul edil
ınıyecektir. 

8 - Bu hususa ait masraflar ve ilanat ücretleri alıcıya ait olacaktır. 
~ - Kanuni evsaf ve şeraiti haiz olup ta münakasaya iştirak edec~k

le~ın fazl~ .rn.alürnat almak ve şartnameyi görmek üzere Bursa C: ~ud
deıu~umılığıne veva ceza evi direktörlüğüne müracaat etmelerı !uzu-
mu ılan olunur. "4408,, 

' 
t,d~~. 

HER YERDE SATILJR 
DEPOSU:GALATA. GÜMRÜH 

SOl<AI< N~ 36 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları tıletme 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - 1 ·Temmuz - 1939 Cumartesi sabahından itibaren Galatada Li
man Merkez Hannıda yerleşerek çalışmağa başlamıştır. 

2 -, Umum Müdürlük merkez telefon santral numarası 44678/7 dir. 
3 - Palamar servisi telefon numarası 35.281 dir. Bu numara 3.7.939 

Pazartesi sabahından itibaren faaliyete geçecektir. 
4 - Harici muamelüt "Puantörliık" servisi 3 - 7 _ 1939 tarihinden 

itibaren 44078 santralından talep edilecektir. 
Keyfiyet aliıkadarana iliın olunur. 114 789,, 

ndaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara· 

' dadır. _, 

, 
DAMAR 1 

SERTLiKLERi I 

URINAL 
ile geçer. 

Urinal, karaciğer, böbrek, taş 
ve kunılarından mütevellid san
cılarınız, damar sertlikleri ve 
şişmanlık şikayetlerinizi URi
N AL ile geçiriniz. 

URINAL 

~-------DABKOYIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentahğı 

a:SCHULDT • ORIENT • LINe. 

EşyayI ticariyc nakli için seri posta: 
SARK • GARP HATTI (Hamburg, 
Bremen. Anvers. Yunanistan. TUr
kl:ve, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 
Eşya tahliyesi için beklenen va

nurlar: 
Duburg vıınuru J O Temmmm rlo:tıı.ı. 

Gluksburg vapııru 25 Teınınuzn dog-
ru. 
Donnu \ npuru 12 Temınu:r.ıı dogru. 
Duburg \•apuru 22 Temmuza dogru. 

H. P A J KUR 1 Ç 

Vapur Acentası 
«ZETSKA PLOVfDBA A. D.,, de 
Kotor B•lkın ıntıntının ekonomik 
konferın11nd• tulı edllen enter· 
b•lkanlk h•t. BUyUk IUkı modern 

"LOVCEN .. 
vapuru ile lıtınbul, Kl!ıtence, Pi· 
re, Korfo, Arn•vutluk, Dılnuçy• 

Hhlll, Trfyute, Venedlk ve Suank 
•r•11nd• muntaum poıtı. 

Yolcu ve eşyayl ticnrlyc alır. 
Tcncızllh ve ze\'k seyahati itin 

Müstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 11 Temmuz saat 13 te. 
PİRE, KORFU, ArnavuUuk, Dal

mııçya sahilleri. Vcnedlk ve Triyes

teye ilk posta 14 Temmuz saat 15 te. 
Her nevi tatsllAt için Galatada 

CYolcu salonu karşısında) umumi 
acentellle: Telefon: 44708 ve bOtUn 
seyahat idarehanelerine mOracaat. 

Vücudde toplanan asid ürik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir. 
Kanı temizler. Lezzeti hoş, 

alınması kolaydır. Yemekler
den sonra yarım bardak su içe
risinde alınır. 

' 1 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

Sahibi ve Neşriyat M(Jdürü Halil 

Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

1 Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 

•
1
••••••••••••

1
• TAN l\Jatbaası 

KÖRTİN6 
Radyoları 

..... 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S J N G ER saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ilA 500 liradır. 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTJLJDIR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S 1 N G E R SAAT l\IAGAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: 21964. 

Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aranıyor. 

TATiL KAMPLARI 
lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 

1 - Bu yaz tatilinde ilk okullar talebesi için Pendik, Ercnköy Kı-
zıltoprak; Yeşilköy, Florya, ve Büyük Çekmecede. ' 

Lise, öğretmen, sanat ve orta okullar kız talebesi icin Kandillide. er-
kek talebe için Maltepe ve Zincirlikuyuda. 
Öğretmenler için Heybcliadnda 
Tatil kampları açılacaktır. 

2 - İlk dereceli okul kamplarının aylık ücreti 16, orta dereceli okul 
~amplarının aylık ücreti 18, öğretmenler kampının 40 günlük ücreti 30 
lıradır, 

3 - Bu kamplara sıhhi durumları elverişli talebe ve öğretmenlerin 
yazılmasına başlanmıştır. 

4 - İlk okul talebe kampları 10 temmuzda ve orta dereceli okulla
rın talebe kapmları 27 temmuzda ve öğretmenler kampı 6 temmuzda a
çılacaktır. 

5 - Kamplara yazılmak veyn fnzla malumat almak isteyenlerin 
okullara veya maarif müdurlüğüne beden h~rbiycsi bürosuna basvur-
maları lfızımdır. (4784) 
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TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 

BEŞİNCİ YIL - No: 1408 

• 

.. 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

TEMMUZ 

'- 1 9 3 9 5 KURUŞ 
GÜNLÜK SiYASI HALK GAZETESi ... 

Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli ~ 

dımcısı, çocuğun en zengin kütüphanesidir . Çocuğunu M 

ven her babanın yavrusurıA verebileceği en güzel hed ly 

dlr. Milesscsemiz tarafından neşredilmlstlr. Evinizde tı 

tane bulunrlurunuz.. 

H atayda Yapılan Muazzam enli 

Antakyaclaki Hatay Halk Partiıi binaıınclan (Hatay) bayrağı meraıimle indiriliyor B«YTciiımt%U1 Parti ~inasına çekilişi münaıebetiyle yapılan büyük merasim ııraıın'da 

Hatavın en ıevin~li gününde milli kıyafetleri ile bayram yapan genç kızlanmız 'Antakyadaki büyük meraıime iştirak eden Hataydaki süvarilerimiz yürüyü, halind• 


