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Atat iirk 
Ve Turk 
Milleti 

1 Halk Cümhur Reisini 1Gen~ral Mariç 
• • Harbıye Okulunu 

Halayda Yolsuz Hareketler ve 
Fesat Haıa Devam Ediyor 
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'.A.hmet Emin YALMA N 

A nkara, 19 (BatmuharrirL 
mizden telefonla) - Bu 

lktaın Atatürk bir ıeyahate çık
tılar. Seyahatlerinin hedefi Mer
•indir. 

Beyrutta ve Hatayda fesat çe
'irnıiye ça.lı,an dütkün ruhlu in
'8.nlarm, bu haber karşıımda 

dilleri tutulacaktır. Çıkardıkları 
falanlara bundan fiili bir ce
vap olamaz. 

Atatürk hareketinden evvel stad
Yonı.a geldiler ve milletin bayramı
na iştirak ettiler. Burasını doldu
ran 50,000 den fazla vatandaşın al
kışları dakikalarca bu geniş sahayı 
Çınlaıtı. Milletin coşkunluğu defa
larla tazelendi. Atatürk doğruca is
tasyona gitmek üzere sahadan ayrı
lı.rlarken ayni sevgi ve alkışlar ken
disini uğurladL 

Dun A:nlfifra s adyomunda çok 
ahenkli, çok ateşli bir hava 

"ardı. 19 Mayıs bayramıııın, mühim 
bir milli bayram diye kutlanması, 
bir kanunla, hükumetin bir kararile 
Olrnamıştır. 19 Mayıs henüz resmi 
bayramımız değildir. Fakat Türk 
tnilleti Atatürkün Samsuna ayak 
basnı.asının Türk varlığında en mü -
hinı. bir dönüm noktası olduğunu, ö-
lünı.e ve inhilale karşı mukavemet ve 
ll1ücadelenin o dakikada başladığını 
tanı.amile sezmiştir. 19 Mayıs günü-
1\e gösterilen alaka, seneden seneye 
Kenişlemlştir. 19 Mayıs, hızı halktan 
kopan bir bayram sıfatile ameli ha
~atımız içinde kendi yerini yapmış
tır. 

A tatürk, çok §ÜkÜr cifiyete ka
vuştuktan sonra, hemen her 

gün Ankarada gezintiler yapmıştır. 
llalk, Büyük Şefini kendi gözüyle 
görnı.üş, ferah ve· sevinç duymuştur. 
rakat dün Atatürkün stadyoma gel
lrlesi ve bayram eden 50,000 vatan
daşın arasına karışması üç bakım
dan milli bir tezahür fırsatı olmuş
tur. 

Birincisi, Atatürkün kurtuluş mü
cadelesine başlamasının, tam YJldö
llÜmü kutlanırken, Atatürkün halk 
arasında görünmesi ve halkın duy
duğu derin bir minnetin doğrudan 
doğruya kendisine bildirilmesine im
kan elde edilmesidir. 

İkincisi, Atatürkün sıhhate kavuş 
n:ıasından milletin duyduğu saade
~ln topluluk ve coşkunluk halinde 
ıfade olunmasıdır. 

Üçüncüsü de, Atatürkün sıhhatini, 
kahpece siyasi manevralara vasıta 
Yapnı.ak istiyenlere karşı milletin 
duyduğu derin nefretin hep bir ara
da ortaya konulmasıdır. 

Bugünkü milli tezahür, Türk mil
letindeki ahenk ve birliğin en kuv
\retli ve kati bir üadesidir. Milleti-
1\liz dostuna karşı da, düşmanına kar
~ da Şefinin arkasında bir parçalı 
~~ kütle teşkil etmektedir. Atatür
~'Ul Türk milletinin mukadderatına 
:ikamet vermeğe başladığı günden-

' 
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ri, daima doğru, açık, barışlı yol.: 
arda yürüdük. Atatürkün her kara
rı, her düşüncesi doğru çıktı. Millet 
b 1lll1Ul üzerine Şefinin görüş ve 

brarlanna sonsuz bir emniyet ba ~ 
l~ 1 (Devamı 4 i.i:ncüde) 

f' ' 

Hararetle T eşyı Ettı Ziyaret EHi 
Ankara, 19 (A.A.) - Dündenberi 

Büyük Şefin bir buçuk ıene evvel Konyaya yaptıkları ıeyahatte, 

~..,.-.,....ıı:.a::o~n:.ılJLiıtcuyonundan çıkarlarken alınmıf resimleri 
Anlutra, 19 {A.A.} - Reisicümhur ya gelen Ba§vekil Ce1a1 Bayar. Ma

Atatürk bugün saat 17 de hususi reşal Fevzi Çakmak, Hariciye Vekili 
trenle Mersine gitmek üzere şehri- Rüştü Aras, Dahiliye Vekili ve Par
mizden ayrılmış ve fatasyonda Ba~ve ti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Na
kil Celal Bayar, Büyük Erkanı Harbi fia Vekili Ali Çetinkaya, Ziraat, Ad
ye Reisi Mareşal Çakmak, Dahiliye liye Vekilleri ve kumandanlarla has 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük bihallerde b
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ulundular. 

sehrimizde bulunmakta olan Yugos-
:. 
Iavya Harbiye ve Bahriye Nazırı Ge-
neral Mariç bugün öğleden önce Mil 
li Müdafaa Vekili Kazım Ozalp ile 
birlikte Harbiye Mektebini ve polis 
jandarma enstitüsünü, Muhafız kı
taatı karargahmı gezmiş ve bu ziya
retleri esnasında kendisine karşı as
keri merasim ifa edilmiştir. 

General Mariç Harp okulunu zi -
yaretleri esnasında sıntfları gezmiş 
ve dersleri takip etmiştir. Jandarma 
ve polis enstitüsünde kendisine 
mektebin ihtisas şubeleri hakkında 
izahat verilmiştir. 

1 General Mariç akşam üzeri de fi
şek fabrikasını gezmiştir. 

Türk Denizcileri Varna 
Meçhul Asker Anıtına 

Çelenk Koydular 
Sofya, 19 (A.A.) - Türk Hami -

diye kruvazörü zabitanı ile zabit 
namzetleri, dün Varna şehrini ziya -
ret etmişlerdir. Hamidiyenin bir müf 
ezesi_ basta m'ızık.a oldıu!u halde 
me~hul askerin mezarına giderek bir 
çelenk koymuştur. 

Akşam Varna belediye reisi Mus· 
tako!. Türk misafirlere bir ziyafet 
vermiştir. 

Bu akşam Sofyadaki Türkiye sc -
fikir B. Berker bir ziyafet verecek ve 
buna Hamidiye kruvazörü zabitanı 
ile Varnadaki hükumet erkanı ha -

rü Kaya, Hariciye Vekili.Dr. Aras ile -Büyük Şef saat 17 ye birkaç daki
diğer vekiller, mebuslar, Büyük Er- kakala hususi trenlerine bindiler.Ha 

• H b" M"ll' ... · zır bulunacaktır. ka~ı ar ıye ve ı ı Müdafaa erka reketlerinin pek geç duyulmuş olma 
k l b l k b. h lk k"tl · t Hamidiye Varnadan cuma günü 

nı ve a a a 1 ır a 1 esı ara- sına rag~ men, çok kısa bir zamanda is 
1 1 - kalkacaktır. 

fından uğur anmış ardır. tasyonu, kalabalık bir halk kitlesi dol 
Atatürk Ankaradan ayrılırken durmuştu. Varna Belediyesinin 

Ankara 19 (TAN muhabirinden)- Atatürk vagonlarına bindikten son ver'cliği. ziyafet 
Saat 4,5 ta stadyomdan ayrılan Ata- ra kendilerini uğurlamaya gelenlere Vama. 19 (AA.) - Varna belediye-
türk, otomobillerine binerek doğruca gülerek iltifatlarda bulundular. reisi Mustakof dün gece rıhtım ga-
istasyona gittiler. Garda, hususi sa- Tren, tam saat 17 de halkın: "Ya- zinosunda Hamiye kumandanı şe
londa bir müddet istirahat buyurdu- şa ! Varol, Atatürk!" sadaları arasın refine bir ziyafet vermiştir. 
lar. Bu arada kendilerini uğurlama- da Mersine doğru hareket ettL (Devamı 4 üncü.de) 

Antakya, 19 <A.A.) - Anado- A 
lu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: ô 

Dünkü posta ile buraya gelen 
Samda münteşir Elkabes gaze
tesinin Ankaradan alarak neş
rettiği bir habere göre Türkiye 
hükumeti Halayda seçim etra -
.fında yapılan yolsuzluklar ve 
Türklere karşı tatbik edilen taı: 
yik ve tcthiş hareketi hakkında 
Milletler Cem iyctine ve Fransız 

. hükumetine birer nota vermiştir. 

Yeni bir yolsuzluk nümune&i 
Antakya, 19 (A.A.) - Anado

lu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Gazeteler Suriyeden birçok Er 
meninin tesçil edilmek üzere Va 
tani kütle tarafından masrafla 

1 rı ödenerek ve aynca para da ~ 

verilerek Haf aya gönderilmele
rine devam edilmekte o1duğunu 
ve bu hareketin nihayet karşı ta ' 
raf gazeteleri tarafından itiraf 
edilmekte bulunduğunu kaydedi 
yorlar. 

Halep' te ikamet eden ve Şam 

la Berutta garajları bulunan bü 
yük bir nakliyatçı da bu sabah 
bunu bana teyit etti. Kendisin
den kiralanan büyük otokarla
ra 25 er Ermeni konulduğunu 
ve bunların İskenderuna bir gün 
zarfında hem nüfus dairesinde 
hem de tesçil bürosunda işle
rini bitirerek otokarın geri 

dönmekte olduğunu söyledi. 

lskenderunda dol(lfan haydut 
Antakya, 19 (A.A.} - Ana

dolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: (Deva.mı 4 üncüd~) 

Japonlar Çok Kanlı 
Bir Harpten Sonra 

Suçovu Aldılar 
150 Bin Çin Müdafiinin Akıbeti Meçhul. Japon 

Askerlerinin Şimdi de Çinin Merkzi Olan 

Hankov Şehrine Hücum Edecekleri Bildiriliyor 
Nevyork, 19 (Hususi} - Japon

larla Çinliler arasında son derece şid 
detli bir muharebeden sonra Suçov 
şehri sukut etmiştir. J apon kuvvet
lerinin bundan sonra hedefinin, şim 
diki Çin hükumet merkezi olan Han 
kov olduğu bildiriliyor. 

Londra, 19 (Hususi) - Bugün 
Tokyodan gelen bütün haberler Ja. 
ponların Suçov şehrini işgale mu -

vaffak olduklarını bildiriyordu. Ja -
pon kuvvetleri beş aydanberi bu mü 
him stratejik mevkii zaptetmek için 
uğraşıyordu. Fakat Şanghaydan ge -
len son haberler şehrin sukutunu te
yit etmemekte ve şehrin bir kısmın 
da mukavemetin devam ettiğini an
latmaktadır. Hatta Çin hükumetinirı 
salahiyetli bir mümessili şehrin düş-

( Dcvam ı 4 üncüde) 

Fransız • ltalyan 
Konuşmaları 

lnkıtaa Ugradı 

GençlikBa~qramı dünKutlulandı 

Nevyork, 19 (Hususi) - Avrupa
da vaziyet iyiden iyiye gerginleş -
miştir. Sebep Italyanın, Fransa ile 
İspanya arasındaki hududun kon -
trol edilmesi için vuku bulan tale -
bin Fransa tarafından reddolunma -
sıdır. Bu yüzden Fransa - ltalya 
müzakereler ine tam bir akamete uğ -
ramış nazarile bakılıyor. İngiltere, 
Fransaya müzaheret etmekte oldu -
ğundan Ingilterenin Roma sefiri, 
Fransa ile bir anlaşma yapılmadığı 

takdirde Ingiltere - Italya anlaş -
masının da suya düşeceğini bild;r -
miştir. ltalyayı bu vaziyete sevke -
den amil, Fransanın her gün ispan

ya cümhuriyetine elli tren dolusu si 

lalı gönderdiğine dair haberler alın

masıdır. Vaziyetin içinden nasıl çıkı

lacağı belli değiİdir. 

Son vaziyet 
Paris, 19 (Hususi)- İtalya ile Fran 

sa. arasında başlıyan ve bir neticeye 
varması bek lenen m üzakereler b ir
denbire çıkmaza girmiş ve iki taraf 

(Devamı 4 üncüde) 

r -

.. --

e e 
~~ ~ 

Dünkü l•tanbulJa yapılan jim.naatik fenliklerine iştirak eden genç kızlanmız geçit reıminJe 
19 Mayıs gençlik bayramı dün bü

tün memlekette emsalsiz tezahüratla 
kutlulandıAnkarada yapılan merasim 
esnasında Büyük Şef Atatürk, hal -

kın çılgınca alkışları arasında stadı 

teşrif etmişler ve harekatı sonuna 
kadar takip buyurmuşlardır. 

AnkaPa, Istanbulda ve yurdun di-

ğer köşelerinde yapılan merasim hak 
kmdaki tafsilatı 6 ncı ve harekatı tes 
bit eden resimleri de 7 nci sahüeleri
mizde bulacaksınız. 



z TAN 

No. 64 .Yazcn : M. SIFIR. 

Partiyi Yaman Bir 
Şekilde Kazanıyoruz 

Çavuşyan kendi kendine bir 
müddet derin derin düşündükten 

sonra başını kaldırdı. Karannı ver 
mişti. 

- Böyle bir kağıdı sizin şeref ve 
namusunuza güvenerek imza ede
ceğim. Fakat düştüğüm buvazi
yetten istifade ile bundan sonra da 
beni tehdit etmelerinden ve iste
dikleri şeyleri yaptırmıya kalkış
malarından çok korkuyorum. 

- Hayır, bu adamların; siz 
(Mehmet Ali) Bey hakkındaki taah
hüdünüzü tuttukça ve ona iyi mu
amele ettikçe size karşı bu gibi ha
reketlere tenezzül etmiyecek, na
muslu insanlar olduğunu temin e
diyorum. Hatta bir daha yüz yüze 
gelmiyeceğinizi ve bu akşam ge
çen şu hadiseden hiçbir yerde hah 
setmiyeceklcrini de ilaveye lüzum 
görüyorum. Sözlerime inanınız. 

- Mösyö Pantikyana birşey söy
lerler mi acaba? 

Çavuşyan hakikaten çok memnun 
du. Ya biz? .. Tali bizi bu defa da 
çok büyük bir tehlikeden kurtar
mış ve yurdumuza bağışlamıştı. E
ve dönerken bundan sonra Çavuş

yandan hangi sahalarda ve nasıl is 
tifade edebileceğimizi düşünüyor
dum. Türlü türlü şekiller ve ze
minler tasarlıyordum. 

Eve geldiğimiz zaman arkadaş
larımızın endişeli bakışlarile kar
şılaştık. Bizi üzüntü içinde bekll
yorlardı. Verdiğimiz haberler, hele 
Çavuşyanın mektubu bütün yüzle- ' 
ri güldürdi.i, odamızı neşe ile dol
durdu. Biraz sonra Boşnak Ahme
din bulunduğu odaya girdim. Ka
napede ve pislik içinde yatıyor

du. Meraklı bakışları ile benden ha
vadis bekliyordu. Yanma,. yaklaş
tım. İpleri çözeceğimi derhal anla
dı. Sevinçle: 

BELEDIYEDE : 

Taksim Meydanı 
Modern Bir 
Şekil Alacak 
Taksim meydanının en kısa bir za

m.anda açılması ve güzelleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Başvekil Celal 
Bayar bu mevzula alakadar olmakta
dır. Önümüzdeki Haziranda İmar 
planı tatbik edilmeye başlanınca, ya
pılacak işlerin başına Taksim mey
danı alınmıştır. 

Taksim meydanı için mevzii bir 
proje hazırlanmaktadır. Son günler
de stadyomdan meydana kadar de
vam eclen sahanın baştan başa istim
lak edilmesine v2 burada bir de da
imi sergi binası yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Sergi binasınır. yanında bir de 
Spor Sarayı inşa edilecektir. Bu sa
ray meydanda, şimdiki elektrik şir
ketinin olduğu yerde, daha geriye a
lınarak yapılacaktır. 

Dün bir toplantı yapıldı 
Dün, Vali ve Belediye Reisi' Üstün 

dağın başkanlığında Belediyede mü
him bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıya şehircilik mütehassısı Prost, 
Fen İşleri Müdürü Hüsnü, Harita Mü 
dürü Galip, Yollar ve Köprüler Mü
dürü Galip, İmar Müdürü Ziya işti
rak etmiştir. Bu toplantıda Taksim 
meydanının yeni projesinin esasları 
tesbit edilmiştir. 

Modern koşu meydanı 
İstanbulda bir de geniş ve modern, 

icabında beynelmilel müsabakalar ya 
pılmaya müsait bir koşu yeri de ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

Koşu mahalli 939 mali yılında yap 
tırılmaya başlanacaktır. Bunun Ye
nibahçe ve Veliefendi civarında ol
ması çok muhtemeldir. 

iSMET lNÖNÜ MEKTEBi T ALEBELERININ YARDIMI : 

Aralarında topladıkları parayı matbaamıza getiren yavrular .• 

Dün, matbaamıza İsmet İnönü or
ta mektebinin ilk sınıf talebeleri bü
yük bir neşe 

0

ile geldiler. Zelzele fe
laketzedeleri için topladıkları 65 li
rayı, felaketten perişan çıkan kar

deşlerine gö~derilmek üzere vesate
timizi rica eden bu yavrulardan bir 
tanesi paraları munarririmizin masa
sı üzerine bırakırken şunları söyle
di: 

"- Biz, İsmet İnönü mektebinin 

ilk sınıf talebeleri bu parayı, zelze
leden perişan çıkan, evsiz, yurtsuz, 

M'ÜTEFERRIK ~ 

Tarihi Abideler 
Derhal Tamir 
Ettirilecek 
İstanbulun muhtelü köşekrinde

ki tarihi ve mimari kıymeti yüksek 

mektepsiz kalan kardeşlerimize gön
dermek istiyoruz. Biz bugün onlara 
yardım ediyoruz, yarın bir felaket gü 
nümüzde onlar da bizi~ yardımımı
za gelirler. Bu parayı toplayıncaya 
kadar geceleri uyku uyumadık. Şim 
di bu parayı size veriyoruz. Artık 

kalplerimiz ferahladı. İçimiz rahattır. 
Bu gece rahat uyuyacağız." 

'Minimini yavruların bu içten ge-
len yardımı, bütün mektep talebele
rimizin gösterdiği şefkat ve mer • 
hamet, cidden hepimizin kalplerini if 
tiharla kabartacak kadar yüksektir. 

\Ç~::~ Yangında 
Bir Amele 
Yaralandı 

- Hayır, ne onlardan ve ne de 
bizden, bunu da bek emeyiniz. 

- Anlaştınız, değil mi? dedi. He
pimize geçmiş olsun. Allah çoluk 
ve çocuklarımıza acıdı. Elektrik Şirketini Belecli:v.e ' eserlerden birçoklarının yıkılmıya 

Dün akşam Küçükpazarda Sarıde
mir mahallesinde Anastas Yoğurtçu 
oğlu boya fabrikasında zift yapılır

ken, katranın parlamasile yangın çık 
mışsa da ateş genişlemeden söndü -
rii lnıii et ·;r 

Ayağa kalktık ve salonun bir kö 
şesinae bulunan ufak ve şık bir ya 
zı masasının yanına 'geldik. Çavuş
yan iskemleye oturdu. Kalemi eli
ne aldı. Masa üzeı:indcki bloknotu 
çekti ve yüzüme bakarak: 

- Ne yazalım acaba? dedi. Hiç 
te aklım başımda değil.. 

- Haklısınız. Ummadığınız ve 
beklemediğiniz bu hadise karşısın 
da muhakemeniz pek tabii olarak 
bozuldu. Müsaade ederseniz ben 
Türkçe söyliyeyim, siz İngilizce ya
zınız. Esasen istedikleri mektup su
reti bende var. 

- Çok iyi olur. Lutfen söyleyi
niz yazayım öyleyse ... 

- Söylüyorum, yazınız: "Efen
diler, İstanbul Mavnacılar Cemiye 
ti namına kahraman Mehmet ve 
Ateşzade Hasan Efendilerden ma
lumatım altında Mister Volker ta
rafından her ay altı yüz lira alın
makta ve bunun iki yüz lirası ba
na ait bulunmaktadır. Mister Volker 
tarafından bana gönderilmek üze
re Boşnak Ahmet Beye verilen ve 
sizin elinize geçen bu aya ait his
sem olan iki yüz lirayı da gönder
diğiniz zattan aldım. Elinizde bulun 
duğunu oğrendiğim bana ait mek
tupların aleyhime kullanılmama
sını rica eder ve bunu yüksek şe
refinizden beklerim. Buna muka· 
bil ben de (Mehmet Ali) Bey hak
kında hiç bir fena niyetim olma
dığını beyan ederim. Bundan son
ra hiçbir hususta kendisiyle uğraş 
mıyacağımı da taahhüt ederim. Bu 
sözlerime ve taahhüdüme daima 
sadık kalacağımı formasını taşı
dığım Büyük Britanya hükumeti
nin şerefi ile temin ve teyit ede
rim.,, 

Mektubu söylediğim gibi aynile 
yazdı ve imzaladı. Ben iki yüz li
rasını eline sayarken: 

- Mister, dedim. Bu mektubu
nuzdan ve hakkındaki taahhüdü
nüzden (Mehmet Ali) Beyin hiçbir 
suretle haberi olmıyacağını da ila
ve etmek isterim. 

- Bunu ben de rica edecektim. 
Biribirimize böyle birşeyden bah
setmemek ve hatta hissettirmek
ten sakınmak daha iyi olur. 
Yapacağımız iş kalmamıştı. Boş

nak Ahmedi bı.-aktırmak ve iki sa 
ate kadar buraya yollamak vadile 
veda ettik. Memnuniyet ve sami
miyetle ayrıldık. 

Güldüm;. t 
- Evet, dedim. Bundan sonra 

biribirimlıin en samimi ve sadık 

dostlarıyız. Siz kendi işinizle, biz 
de kendi işimizle meşgul oluruz. 
Yalnız (Mehmet Ali) Beyin şimdi 

gönlünü almak Vf: bundan sonra da 
hoş geçinmek şart.. Kabul ediyor 
ve söz veriyorsun, değil mi? 

- Memnuniyetle ... Zaten onun 
hakkında benim hiçbir fena düşün 
cem yoktu ki.. Bu akşam da mak
sadım korkutmaktan başka birşey 
değildi. 

- Ne ise, hepsi geçti. Artık bun 
dan bahsetmiyelim, olmaz mı? 

Bağlarını çözdüm. Fakat davra
nıp yerinden kalkamıyordu. Mora
ran bileklerine bakarak: 

- Bire kardeş, dedi. Hiç te in
saf ve merhametiniz yokmuş. Kol
larım ve dizlerim külçe gibi kesil
di. Şimdi ben nasıl yürüyeceğim? 

- Biraz istirahat et ve temiz
len. Sana çamaşır verelim. Temiz
lik işi bitinciye kadar sana bir bi
ra da ikram ederiz. 

- Hayır hayır, Ben doğru evi
me gider ve banyoda temizleni
rim. 

- Sen bilirsin, yalnız giderken 
kapıd~n olsun Çavuşyana uğrama
yı unutma. Onu meraktan kurtar. 

O sırda (Mehmet Ali) de bulun
duğumuz odaya girdi. Çehresi ha
ıa sapsarı idi. İki eski düşmanı el
ele tutuşturduk ve öpüştürdük. 

O sırada (Mehmet Ali) de bulun
(Mehmet Ali) Çavuşyandan hiçbir 
fenalık görmedik. Sırası geldikçe 
yazacağım bazı mühim yardımla
rını bile gördük. Hatta şimdi şeh
rimizde seyyah tercümanlığı ya
pan ve o gece yanımızda bulunan 
Sadık Beyi; az bir müddet sonra 
Çavuşyanın deltıleti ile Çanakka
ledeki işgal kuvvetleri kumandan
lığı tercümanlığına bile tayin et
tirdik. 

istiyor 
Belediye, hükinnetce satın alıneul 

Elektrik Şirketinin kendisine terke
dilmesi için alakadar makamlara mü 
racaat edecektir. Belediye, müstak
bel Şehir Planının kolaylıkla tatbik 
edilebilmesi için, Elektrik, Tramvay 
Tünel, Havagazı şirketlerinin bir ida 
re altında ve Belediyeye bağlı bir 
müessese halinde idaresini faydalı 
görmeketdir. 

H idivden alınan köşk 
Vaktile Belediye tarafından satın 

alınan Çubukluda eski Hidive ait 
köşk ve koruluğun son taksiti bu ay
başı verilecektir. ~u köşkten ne su
retle istifade edilebileceği hakkında 

bugünlerde Prostun da mütaleası a
lındıktan sonra kati bir karar verile
cektir. 

Bebekten Iatinyeye giden yol 
Bebekten İstinyeye kadar uzana

cak yeni yolun beton olarak yaptırıl 
ması önümüzdeki çarşamba günü iha 
le edilecektir. Yolun keşif bedeli 400 
bin liradır. 

Bu yola rastlıyan binalardan istim 
laki icap edenlerin istimlak formali
teleri de bu ay sonuna kadar bitiri
lecektir. 

El arabaları ti.pi 
Tek tip el arabaları pakkmda çı -

karılan talimatname bir kısım esnaf 
tarafından yanlış anlaşılmıştır. Ara
baları belediye yaptıracak ve esnafa 
satacak değildir. Herkes dilediği yer 
de olmak fakat belediyenin şartla • 
rına uymak şartile arabalarını yap

tırabileceklerdir. 

YUGOSLAVYA HARBiYE 
Dost Yugoslav Harbiye ve Bahriye 
Nazırı General Mariç Ankaraya 
varmışlardır .. Kıymetli misafirimi
zi aşağıdaki resimlerde Başvekil Ce 

Ne yapalım mukadderat işte böy
le. Aramızda kurulacak ve uzun 
zaman devam edecek dostluğumu
za hiç şüphesiz onda çok acı 

bir hatıra bırakan bu vakayı se
bep ve vasıta kılmış. Kabahat biz
de değil. 

Ertesi saban bu vakayı bir ra
porla Esat Beye bildirdim ve ica
bında kullanılmak üzere Mehmet 
Alinin verdiği vesikalarla Çavuş
yanın taahhüt mektubunu da ra
poruma iliştirdim. (Devamı var) 

yüz tuttuğu hakkındaki seri yazımız, 
alakadarlar tarafından çok iyi kar -
şılanmıştır. Bu sanat abidelerinin 

tamiri için laz1mgelenlere emirler 

verilmiştir. Müzeler umum müdürü 

Bay Aziz Üsküdardaki Çinili, eski 
Valde, Şemsipaşa ve Ayazma ma

betlerini tetkik etmiştir. Tarih Ku

rumu da alakadar olmuş ve tamiri 

için icap eden tedbirleri alakadarla

ra bildirmiştir. Üsküdar kaymakam

lığı da bu tarih yadigarının içinde 

bulunan, koyun ve sığırlarla bera -
ber içinde oturanları da çıkartmış, 

mabedin bahçesindeki molozları art
tırmış ve yerlere düşen kitabeleri de 
beklemek için bir bekçi koymuştur. 

Bu mabedin tamirile müzeler umum 
müdürlüğü ve İstanbul evkaf baş
müdürlüğü meşğul olmaktadır. 

Tahsisat alınır alınmaz tamire baş 

lanacaktır. 

Takdir edilen zabıta amirleri 
Emniyet ikinci şube müdür mua

vini Tevfik Doğanoğlu ile ayni şube 
komiser muavinlerinden Vahdettin 

Ertemorin Dahiliye Vekaleti tarafın

dan takdirname ile taltif edilmişler
dir. 

Kızıl hal tası Haziranda 
Kızılaya aza yazmak maksadile 

her sene tertip edilen Kızılay haftası, 
bu yıl da bir haziranda başlıyacak
tır. 

Kızılay lstanbul şubesi. hafta ha
zırlıklarına başlamıştır. 

Katran :Kazanı yanında bulunan 
Dimitri isminde bir amele muhtelif 
yerlerinden hafif surette yanmıştır. 

Bıçakla yaraladı 

Çarşı içinde çuhacı hanında 5 nu
maralı karyola mağazasında çalışan 
Şuval"S arkadaşı Artini bıçakla muh 
telif yerlerinden yaralamıştır. 

Artin Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Beygiri yaraladı 

2412 numaralı taksi otomobili Tü 
nel civarında Yusuf isminde birinin 
beygirine çarparak yaralamıştır. Ha 
diseden sonra kaçan şoför Mehmet 
yakalanmıştır. 

Yemekten zehirlendiler 
Şehremininde Dergah sokağında 12 

numaralı evde oturan Necmi ile eniş 
tesi Mehmet ve karısı Emine yedik
leri yemekten zehirlenmişlerdir. Ü
çü de Gureba hastanesine kaldırıl-

mıştır. 

Eroin kaçakçıları 

Küçükpazarda oturan sabıkalı e
roin kaçakçısı Osmanm adamların -
dan Halit. Unkapanında eroin satar
ken suç üstünde yakalanmıştır. Os
man ve Halit mahkemeye verilmiş
lerdir. 

• Üsküdarda Yıldız otelinde oturan 
Haydar evvelki gece otelin kiracısı 

Mehmet Ziya Gözüaçığın odasına pen 
cereden girmiş ve 40 gramofon plağı 
çalmıştır. 

NAZiRi ANKARADA 
lal Bayar , Milli Müdafaa Vekili Gc 
neral Kazım Özalp ve istasyonda 
diğer karşılayıcılBl' arasında görü
yorsunuz. 
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Muallimlerin 
Maaşları 

·Artırllacak 
Ankara, 19 (Tan muhabirinden) -

Maarif Vekaleti, ilk, orta ve lise öğ· ~ 
retmenlerinin maaş başlangıçlarında 
öğretmenler lehine bir değişiklik yap l 
mak kararındadır. l 

Yeni şekle göre, ilkokul öğretmen· 1 
lerinin maaşları 20, ortada, 25 ten • 
ve lisede 30 liradan başlıyacaktır. 
Değişikliğin bu yıl içinde yapılması 

beklenmektedir. 

Öğretmen ihtiyacını 
Karıılamak için 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) -
Meclis maarif encümeni bugünkü top 
lantısında liselerde okuyan parasız 

yatılı talebenin yüzde 75 inin yüksek 
öğretmen okulundan geçerek lise öğ· 
retmeni olmaları hakkındaki kanun 
layihasını kabul etmiştir. Bu karar, 
bu yıl liselerin son sınıfında bulu • 
nan parasız, yatılı talebelere tatbik 
olunmıyacaktır. 

Bundan başka Maarif Vekaleti lise 
!erdeki öğretmen ihtiyacını karşıla· 
mak üzere daha başka tedbirler al
maktadır. Bu maksatla ayrıca Gala· 
tasarya talebe verilecek ve ehliyetna 
me almak istiyenler üniversitede im· 
tihana tabi tutularak Avrupaya lisan 
tahsiline gönderilecektir. Orada talı -
sillerini ikmal edenler lisan öğretme
ni olacaklardır. 

· Cümhuriyetin 15 inci 
Yıldönümü Hazırlıkları 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) -
Cümhuriyetin 15 inci yıldönümün -
de yapılacak merasim programının 

hazırlıklarına devam edilmektedir. 
Bu seneki bayram şenliklerinin 

çok parlak olmasına ehemmiyet ve -
rilmektedir. 

Bayram masraflarına karşılık ol -
mak üzere yeni yıl bütçesine yüz bin 
liralık bir tahsisat konmuştur. Bu 
paranın mühim bir kısmile, Cümhu
riyetin 15 yıl içinde başardığı büyük 
işleri gösterecek propaganda e5erle-

rll fic"ıf :;dri~tat M tettiıleri 
Ankara, 19 {Tan muhabirinden)....!..... 

Şimdiye kadar hususi idarelerden ma 
aş almakta olan ilk tedrisat müfet -
tişlerinin, umumi muvazeneye alın
maları hakkındaki kanun layihasının, 
encümenlerce müzakeresi Ditirilmiş 

tir. 
Layiha, hazirandan evvel kanu -

niyet kesbedecek, ve ay başından iti
baren müfettişler maaşlarını umumi 
muvazeneden alacaklardır. 

Yapılan hesaplar, ilk tedrisat mü
fettişleri maaşlarının 240 bin lira tut 
tuğunu göstermiştir. 

lzmit Limanı lslah Edillyor 
İzmit, 19 (Tan muhabirinden) -

Son zamanlarda, İzmit yolile eşya ve 
mal sevkiyatının fazlalaşmasını gözö 
nünde tutan belediye, İzmit limanı· 
nın ıslahı için icap eden hazırlıkları 
yapmaktadır. 

Bu maksatla, İzmitin şehir planını 
yapan mimar Yansen'e liman için de 
bir proje hazırlatılmıştır. 

Projede, tren yoluna uzak kalan 
bugünkü ticaret eşyası iskelesi tre
ne yakın bir yere nakledilmektedir. 
İskele etrafındaki bütün binalar da 
ayni yere kaldırılacaktır. 
Limanın bu son şeklinden sonra, 

hem tacirlerin işleri çok kolaylaşa • 
cak, hem de İzmit limanı ticarete çok 
daha elverisli bir hale gelecektir. 

ITAKVIM ve HAVA 1 
20 Mayıs 1938 

CUMA 

5 inci ay 

Arabt: 1357 

Gün: 31 Hızır: 15 

Rumi l:l!j4 
Rebliilevvl'l: 19 Mayıs: 7 
Güneş: 4,39 - Öğle: 12,10 
İkinfil: 16.08 - Akşam: 19,23 
Yatsı : 21,10 - İmst\k: 2.37 

.-nı .... .....,. ......................... IAlll-... ........... ~ ... ~ 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, yurtta hava doğu A
nadoluda kapalı ve mevzii yağışlı, cenup 
doğusu, Karadeniz kıyıları ve Trakyada 
bulutlu, diğer bölgelerde acık geçmiş, 

rüzgirlar doğu ve cenup doğusunda şimıı· 
U, orta Anadoluda garbi, diğer bölgelerde 
cenubi istikam.etten hafi! kuvvette es • 
mJştlr. 

Dün tstanbulda hava açık geçmis. rüı
gAr cenubu garblden saniyede 1 ilfı 3 met
re hızla esmistir. Saat 14 te barometre 
761.7 mllimetre id1. Hararet en qok 24.9 
ve en az 10,1 santigrat olarak kaydedil -
miştir. • 





' 
M.a.hkerrıelercle 

l'ürklüSıe Hakaret Suçluları 

Piyango Ziyafetinden 
Sonra Kavga Etmişler 
Dün ağır ceza mahkemesinde bir 

Türklüğe hakaret davasına devam e
dilmiştir. Suçlu yerinde Kristiyan -
ya, Marika ve Antuvanet isminde üç 
kadınla Jorj, Piyer, Vaskem ismin· 
de üç erkek bulunmuşlardır. 
Davanın Şevket ve Eşref ismin -

deki diğer iki suçlusu mahkemeye 
gelmedikleri için onların gıyabında 
devam edilmiştir. !ddia şudur: 
Beyoğlunda Aynalı çeşme soka -

ğmda oturan Madam Kristiyanya ile 
ailesi kendilerine isabet eden bir tay 
yare piyangosu münasebetile ziyafet 
ve~mişlerdir. 

Bu eğlenti gece yarısına kadar de
vam etmiş, fakat Eşrefle Şefik gra
mofon gürültüsünden rahatsız olduk 
ları için kendilerine evvela vaktin 
geç olduğunu ihtar etmişlerdir. Söz 
dinlctemeyince, tekrar rica etmisler 
dir. Bu sırada Kristiyanya ve di~er 
suçlular Eşrefle Şefiğe hakaret eder 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

terken Türklüğü de tahkir etmişler
dir. 

Geçen celsede vakit geç olduğu 
için Marikanın sorgusu yapılama -
mış, dünkü celsede dinlenebilmiş -
tir. 

Marika, kendisini şöyle müdafaa 
etmiştir: 

- Bay reis, buraya yanlış olarak 
çağırıldım. Ben maznun değil, şa

hidim. Eşrefle Şefiği şimdi de gör -
sem tanımam. 

Pijama ile gece sokakta gördüm. 
Bu eve davetli misafir olarak git -
miştim. Bu iki zat bütün rakı şişe -
lerini, su bardaklarını pencerelere 
yağdırdılar, bütün camlar kırıldı. 

Ayni zamanda bize ve ev sahiplerine 
hakaret ettiler. 

Bundan sonra mahkeme birkaç şa 
hit dinlemiş, gelmiyen şahitlerin ça
ğırılması için de muhakemeyi talik 
etmiştir. 

\ MACŞUŞ MAL : 

TAN 

Fransız • l talyan 
Konuşmaları 

lnkıtaa Ugradı 
(Başı l incide) 

arasında müzakerelere yeniden baş
lamak imkanları suya düşmüştür Hat 
ta en son haberlere göre müzakere
lerin kamilen terki de beklenebilir. 
Bu hadisenin iki sebepten ileri geldi
ği anlaşı!maktadır: Birincisi, Fransa 
nın İspanya cümhuriyetini kurtar
mak için kara hudut yoliyle silah ve 
mühimmat göndermesidir. Sinyor 
Musolini bu yüzden birkaç gün ev
vel Cenevede söylediği nutukta, mü

zakerenin sonunu kestiremiyeceğini, 
çünkü iki tarafın İspanyada biribiri 
ne zıd vaziyet aldıklarını anlatmıştı. 
İspanyada Cümhuriyet kuvvetlerinin 
gösterdikleri muannidane mukave
met, İtalyanın bu kanaatini kuvvet
lendirmektedir. Çünkü İtalya tara
fından böyle bir mukavemet bekle
nilmemekte idi. 

Ayni sebeple alakadar ve ona bağ 
lı olan daha başka hedefler de var
dır O da Fransa ile Sovyet Birliği, 

himmat vermek suretile ademi mü
dahale prensibini ihlal etmekte ol
duğunu bahane ederek General Fran 
ko lehinde yeni bir müdahalede bu
lunmasından korkulmaktadır. İtalya
nın böyle bir hareketi, İngiliz - İtal 
yan itilaflarını tehlikeye düşürecek
tir. Lord Pört'ün bu noktaya Kont Çi 
anonun nazarı dLl{katini celbetmiş ol
duğu söylenmektedir. 
Diğer taraftan Ademi müdahale 

Reisi Lord Plimuth ile Fransa sefiri 
B. Korben Pirene hududunun kon
trolü ve yabancı gönüllülerin İspan
yadan çekilmesi meselelerini konuş
maktadırlar. Bu konuşmaların ne ne
tice verdiği henüz belli değildir. 

Bu müzakerelerin bugün Ademi 
müdahale komitesine dahil diğer aza 
ya teşmil edileceği anlaşılıyor. 

Bir F ran•ız gazete.ainin tekzibi 
Paris, 19 (A.A.) - Ordu Jle müna

sebatı malıim olan Lö Jur Eko dö Pa
ri, dün Kurriere Padano adındaki İ-
talyan gazetesinde intişar eden ve 
Fransa erkanı harbiyesinin Barselo
nayı kurtarmak için son bir müdaha 
]ede bulunmuş olduğunu iddia eden 
yan resmi haberi hakkında mütalea
lar serdederek diyorlar ki: 

(B A Ş M A K A L E O E N 

Ataturk 
Ve Turk 
Milleti 

M A 8 AT) 

(Başı I incide) 

Fransız siyasetinir çirkin yol
larda dolaşması ve adi tezvir 

vasıtaltarile iş görmeğe çalışması 

bizde elbette teessür uyandırdı. Biz 
Fransız milletini dost biliriz, seve
riz. Kendi adına yapılan çirkin ha
reketleri Fransaya layık görmeyiz. 
Hakikatlere göz yuman haris bir si
yaset yüzünden Fransanın günden 
güne itibar ve emniyetten mahrum 
kalmasından, dostluklarını kaybet
mesinden dolayı Fransızlara acırız. 

Hadiselerin, Yakın Şarkın barış ve 
istikrarını sarsacak bir cereyan al
masını da katiyen istemeyiz. 

Fakat şu nokta hakkında sarsılmaz 
bir kanaatimiz vardır ki, hadiseler 
hangi yohı tutarsa tutsun, hakları
mıza ve bize karşı yapılan taahhüt-
lere mutlaka tam bir şekilde kavuşa 
cağız. Taahhütleri bozmak yolunda
ki her manevra sıfıra inecektir. Bu 
hedefe varmak için tutulacak her 
yolun, en doğru, en haklı, en dürüst 
yol olacağına Türk milletinin iptida
dan imanı vardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Japonlar Suçovu 
Aldılar 

20 - 5 - 1938 

Radyo 
Ankara Radyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat: 12,30 Karışık plak neşriyatı. 
12,50 Plak: Türk musikisi ve halk şat" 
kıları, 13,15 Dahilt ve harici haberl~ 
AKŞAM NEŞRİYAT!: 
Saat: 18,30 Karışıkı palk neşriyatı. 

19,15 Tilrk musikisi ve halk şarkılst1 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları) 20,00 SS81 

ayarı ve Arapça neşriyat, 20,15 Türk J1I 
sikisi ve halk şarkıları (Handan ve 81' 
kadaşları), 21,00 Saksofon Solo: (Nitıa!· 
Esengin), Piyanoda (Mnrsel Bi), 21,l 
Plakla dııns musikisi, 22,00 Ajans haber' 
lerl, 22,15 Yarınki program ve istiıdl 
marşı. 

SENFONİLER 

12.15 Roma kısa datırası: Senfo11il 
konser. 21.30 Floram;; Napoli: Senforıi~ 
konser. 

7.10 Bertin kısn dalııası: HAfif rnusııcf 
(8 15:Devamı). 13.25 Bükreş PUık mu' 
sikisi (14.30: Konserin devamı). 16. 
Berlin kısa dalgası: Askeri bando. 11.11 

Roma kısa dalgası: Karışık musiki. 17 
Brilno: Popüler musikili program. 17.4 
Berlin kısa dnlgası: tş • sonu kon~ 
(18.50: Devamı). 18.10 Ostrava: Mi 
danslar; şarkılar. 18.15 Berlin kısı:ı d•I• 
gası: Halk musikisi. 19.10 Peşte: Çjgııl' 
musikisi. 19.15 Rükreş: Sesli mm musi' 
kisi. 20 Yüksek dıılg::ılı Romanya pos!' 
sı: Karışık musiki. 20.20 Floram>; NııPO' 
li: Orkestra kcmseri. 20.25 Prag: Aslcetl 
bando. 21.40 Bratislava: Radyo orke'' 
trası. 21.45 Viyana: Hafif musiki kol!' 
seri. 22 Roma: Bari: İtalyan musikisl-
22 Delıttııt: Büyük radyo orke-str~ 
22.30 Brüno: Koro havahırı. 23.20 ViY'' 
na: Eğlenceli gece musildsi. 23.20 B~· 
reş: Eğlenceli musiki nakli. 23.40 Ptdo 

Şiledeki Vapur 
Kazası Tahkikatı 
Neticelendi 

Bozuk Pastırma 
Satan Bakkal 
Mahkum Oldu 

ve Çekoslovakya Sovyet Rusya ara
sındaki karşılıklı yardım misaklarını 

feshettirmcktir. Duçe ile Fübrerin, 
Fransa ile İtalya arasında anlaşmayı 
ileri götürmeden evvel böyle bir te
şebbüste bulunmağa karar vermiş ol
dukları tahmin edilyor. Hatta Hen
laynın Londrayı bu maksatla ziyaret 

ettiği ve İngiliz mahafiline Çek - Sov 
yet misakının feshi lazımgeldiğini söy 
lediği bildirilmektedir. 

"Bu haber, ba~tan başa uydurma 
bir haberdir." 

(Başı 1 incide) P1iık musikisi. 

mediğini ve ortalıkta nisbeten sü - OPERALAR, OPERETCER~ 
kıinetin hakim olduğunu söylem~ş ~ 13.15 Roma kısa dalgası: Lirik 0 pet' 
tir. Diğer haberler, Suçov şehrinin lardan bir perde.19.30 Peşte: Opera<!' 
şiddetli bombardımanlar yüzünden verilecek piyesin nakli. 20.25 Viyarı• Müddeiumumilik geçenlerde Şile 

önünde çarpışan ve her ikisi de mü
him yara aldıkları için limanımıza 

dönen Galata ve Suat vapurları hak 
kında.ki tahkikatını dün bitirmiştir. 
Şimdiye kadar yapılan tahkikat, ha 
dise zamanında Suat vapurunda bi
rinci kaptan bulunmadığı halde De
niz Ticaret Müdürlüğüne verdiği be 
yannamede kaptan var gibi gösteril 
miştir. Vapuru ikinci kaptanla eh
liyetnamesi bulunmıyan sahibi, hare 
ket ettirmiştir Müddeiumumilik bü 
tün bunlan ve musademenin şekil -
!erini tespit etmiş, ehli vukuf sıfa -
tile Deniz Ticaret Müdürlüğünün de 
mütaleasını almaya lüzum görmüş -
for. Dosya dün Deniz Ticaret Müdür
lüğüne gönderilmiştir. Alınacak ra
pora göre, suçlu kaptan hakkında ta
kibata devam edilecektir. 

Asliye birinci ceza mahkemesi, 
dün bir kokmuş ve sıhhate muzır pas 
tırma satma davasını tetkik etmiştir. 
Suçlu FenEtrde bakkal Andondur. Za
bıtai belediye memurları teftiş vazife 
!erini yaparlarken Andonun dükka
nında kokmuş pastırma bulmuşlar, bu 
pastırma belediye kimyahanesinde 
tahlil ettirilmiş, hakikaten kokmuş 

ve sıhhate muzır olduğu anlaşılmış
tır. Mahkeme dosyayı tetkik ettik
ten ve şahitleri dinledikten sonra su 
çun sabit olduğu neticesine varmış, 
Andona 3 gün hapis ve beş lira para 

cezası vermiştir. 

İkinci sebep: Fransanın müstemle
keler ordusunu takviyeye ve müstem 
lekeleri müdafaa işini umumiyetle 

Fran•ız Başvekilinin sözleri 
Paris, 19 (A.A.) - B. Daladiye, mat 

buata beyanatta bulunarak Fransada 
neşredilmekte olan yanlış haberlerin 
aleyhinde bulunmuş ve şöyle demiş
tir: 

Bir perdelik "Gianni c;chicchi.. o;ıeraSl
hemcn kamilen harap olduğunu an - 20.35 Biikreş: Operada verilecek piY" 
!atmaktadır. sin nakli. 

Japon kaynaklarına göre Japon ODA MUSİKİSİ: 

----ıo----

FUHŞA TEŞViK: 

Fransayı müdafaa planına sokmağa 
karar vermesidir. Fransa, müstemle
keler ordusunu 70,000 arttırmayı ka 
rarlaştırmış ve bu askerlerin 20.000 i
ni Hindi Çiniden, gerisini de Afrika-

~an temin etmek için tedbir almıştır. 
Italya, İngiltere ile yaptığı anlaşma
da LibyadaJd asker! kuvvetlPrini cptr 

meye karar vermiş olduğu için, Fran
sanın bu hattı hareketi, İngiltere -
İtalya anlaşması üzerinde de tesir 
yapmaktadır. 

"- Bazan şu veya bu memleketin 
seferberlik yapmış olduğu, hazan 
Fransanın bir ülitmatom aldığı haber 
veriliyor. Bazan da bize saçma birta
kım kararlar, muslihane maksatları
mızla taban tabana zıt kararlar isnad 
olunuyor." 

B. Daladiye, yanlış haber işae eden' 
lerin kanunen teczive edilecekJnin i 
be:van etmiştir. 

Alman matbuatının ~ütalean 
Alman matbuatı Fransa - İtalya me 

se1esile alakadar olmakta ve Fransa
nın takip ettiği siyasetle Charmerlay-
nin vaziyetini bozduğunu ve müşkül 
leştirdiğini yazmaktadır. 

kuvwtleri bugün öğle vakti şehrin iş 
galini tamamlamışlardır. 

Çin garnizonu cenubu şarkiy<? değ 
ru ric: . .ll etmektedir. Japon kuvvetleri 
Çiniill:!rin yolunu kesmeğe uğl"aşmak 
tadırlar. Japonlar, Suçov'un 250 ki -

lom~trc go.rbindeki Lunghay demir 
yolmmp iki tarafında mevzilP..rini 
tahkım etmektedirler. 

1.,-ınıııerııı uUf.,'.U\ u u ~UUctU '?'"' .... 

sindek'i. cephelerinin şehrin Japonlar 
tarafıhtlan işgal edilmesi üzerine in· 
h11'.ll etmiş olduğu söylenmektedir. 
Japon kıtaatının Hanşuang ile Tcrş
vang arasındaki büyük kanalı geç -
mi~ oldukları teyit olunmaktadır. 

Japonların Suvoç şehrini işgalden 

• 
ihtiyar Bir Kadın 

Muhakeme Ediliyor 

İngiltere ile Fransa arasında yap1-
lan son müzakereler sırasında İngil
terenin, Fransa - İtalya müzakerele- ---o --
rini de kolaylaştırmak maksadile a- mnksatları Çinin bütün mı:>rk~zi kı -

Dün asliye birinci ceza mahkeme- Anadolu Klübünün 30 uncu sımlarına hakim olmaktır. Fakat Çin Zimmetine para geçirmekten suç-
lu Beyoğlu postanesi gişe memuru 
Niyazi, asliye üçüncü ceza mahke -
mesinde beraet kararı almıştır. Müd 
deiumumilik dün bu karan suçlu -
nun aleyhine olarak temyiz. etmiş -
tir. 

sinde bir fuhşa teşvik ve gizli ran- raya girmesi kararlaştırılmış oldu-
ğundan İngilterenin Roma sefiri Lord Yıldönümü Merasimi askeri makaınatı, Çinlilerin kuvvet 

devu evi açmak davasına başlanmış- !eri bütün Lunghay hattı üzerinde 
tır. Jandarmalar suçlu yerine Anna Pört dün, ortaya çıkan güçlükleri her Anadolu klübiinün 30 uncu yıldö-

t f t k k d"l t Japon ilerlemesini imkansız. bir ha-
isminde yaşlı ve çok şişman bir ka- ara e me ma :;a ı e talya Harici- nümü, pazar günü ve akşamı klüp 

N K t Ç
. le getirecek şekilde dağıttıklarını ha 

dın getirmişlerdir. Sorgu esnasında ye azırı on ıyanoyu ziyaret et- merkezinde kutlanacaktır. Gündüz, 
· t' M""l'k t ber veriyor, bu yüzden Japon cena -

sulh mahkemesi kararile tevkif edi- mış ır. u a at uzun sürmüş ve Lord merasim saat 14 de başlıyacak, stan 
P 

.. t İ 1 hının daima tehlikeye maruz kala -
len Anna türkçe bilmediği için mah- or spanya mese esi yüzünden ha- bulspor - Anadolu arasında bir voley 

l 1 
cağını ve Suçov'un sukutu yüzünden 

Müddeiumumiliğe Davet 
lstanbula geldiği anlaşılan Eski -

şehir sorgu hakimi Mehmet Ali Ok
hanın acele Istanbul Cümhuriyet 
Müddeiumumiliği birinci tetkik da -
iresine müracaatı istenmektedir. 

kemede bulunan hukuk mezunu staj sı o an tevakkufu hayirhahane bir ta bol maçı yapılacaktır. Bunu, emekli 
tl b 

Çinlilerin mühim bir zıyaa uğl'amış 
yerlerden bir bayan kendisine ter - vassu a ertaraf etmek arzusunda sporculann ve Fenerbahçe • Altınor 

b 1 d 
~ sayılmıyacaklarını ilave ediyorlar. 

cümanlık etmiştir. Iddia şudur: u un ugunu söylemiştir. du takımlarının karşılaşmaları takip 
L İ Bir habere göre Suçov şehrini mü 

Polis kanunusaninin on dokuzun - ondra mahafili. talyanın Fransa edecektir. Gece de klüp merkezinde 
f 

dafaa eden 150 bin kişinin akıbeti 
cu günü Madam Annanın evinde bir tara ından Barselonaya esliha ve mü- muhtelü eğlentiler yapılacaktır. henüz anlaşılmamıştır. Japonlar, bun 
~aştırmayç~~bir~~aKara-i i~,~~~~~~~-~~~- ~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~ ların~mil~~h~~~k~ilihlH~ 

HIRSIZLIK: 

Mektepten Bir Sürü 

Eıya Çahnmıı ! 

~:~:a i~r:;~d;1v19of~1~ot!ı~~e~:~;~ , FRANSA Hu•• KU"' METl.NE ı ni~~~:r b~;r;:c;;~:;·göre şehrin dahi 
ka isminde bir kızı bulmuştur. Bu - linde korkunç sokak muharebeleri 
nun üz.erine Madam Arına muayyen vuku bulmuştur ve bu muharebeler 
mıntaka haricinde gizli birleşme evi • devam etmetkedir. 

vikten suçlu olarak müddei umumi- , 
Sul tanahmet birinci ceza mahke liğe verilmiştir. 

açmaktan ve genç kızlan fuhşa teş- BiR NOTA VERD.IK 
Kadın kendisini şöyle müdafaa mesi, dün Zeytinburnunda 58 inci 

ilkmektepte geçen bir hırsızlık id- etmiştir: 
diasını tetkik etmiştir. Davanın suç- - Benim büyük bir evim var. O- 11 

luları ayni metkebin hademesinden dalarını erkeklere kiralarım. Hadise 
Meliha ile Hayriye idiler., lddia ya günü ahbaplarımla iskambil oynu -
göre hadise şöyle olmuştur: yordum. Hizmetçi kız benim haberim 

23 nisan bayramı münasebetile olmadan kap1yı açmış, Madrik ismin-

Halayda Yolsuz Hareketler ve 
Fesat Haıa Devam Ediyor 

mektep idaresi yoksul çocuklara el - deki bir adan_:ı bu kadınları getirmiş 
(Başı l incide) a dün vermiştir. Muhakeme edi

bise ve ayakkabı dağıtmış, artan 19 ve bekar erkeklerin odasına koymuş, Dün Reyhaniye'de Türkleri 
çift ayakabı müdürün masası üstün Sonra da evi batırmıştır. Bu bir ifti- yaralıyanların elebaşısı Haydar 
de kalmıştır. Sabahleyin müdür gel- radır. . Hasan Misto hükumet tarafın -
diği zaman bu ayakkabıları yerinde Mahkeme bazı şahitleri dinlemiş, dan Reyhaniyeden uzaklaştırıl - . 
bulamamış, çekmece kilitlerinin de gelmiyen şahitlerin çağırılması için mak için İskenderuna gönderil-
kırıldığını görmüştür. de muhakemeyi başka bir güne hı _ 1 miştir. Haydarın geçenlerde pa 

Hırsızlar, dersanelerde çocukla - rakmıştır. zar yerinde silah attığı için tev-
nn kilitli bütün gözlerini kırmışlar, - - - _ kif edildiği zaman ittihadı va- · 

ne varsa hepsini alıp götürmüşler • ı ; YA RD- / -M- ı tani kartını göstererek serbest 
dir. ıı'' ı ı bırakılmıştı. O zamandanberi de 

Polis tahkikat yapmış, mektebin Orhaniyede tahrik ve tazyikle-

dış kapılarının kilitli ve duvarların 1 L/ S T ESJ rine devam etmiş olan Hayda-
aşılmaz bir halde bulunduğunu gör- ı nn şimdi İskenderunda nasıl bir . 
düğü için hırsızlığın içeriden yapıl- Kırşehir felAketzedelerl t<;in KıZJ- , i hattı hareket takip edeceği bel-
dığı neticesine vaı;-mış ve o gece mek 

11 
lay Beşiktaş şubesine 645 lira 49 ku- i li değildir. 

tebin ittisalindeki odada bekliyen ı ruş yatırılmıştır. Bitaral mahkemenin laaliyeti 
l\foliha ile Hayriyeyi suçlu olarak * ı i Antakya, 19 (A.A.) - Anado-
tutmuştur. I Kırşehir zelzelesi felAketzedelerl -

1 

lu Ajansının hususi muhabiri 

lenler Aktepede Partizanların 
tecavüzüne uğrıyan beş Türk -
tür. I Iüddeiumumi mevkuflann 
tecziye edilmesini istemiştir. 

Mah~eme bunlardan üçünü ha -
dise ile alakalan olmadığından 
beraetlerine ve diğer ikisi hş.k
kında başka şahitlerin dinlen -
mesi için muhakemenin tehirine 
karar vermiştir. Beraet edenler 
serbest bırakılmıştır. 

Tekzip eclilen bir haber 
Antakya, 19 (A .A.) - Ana

dolu ajansının hususi muhabi
rinden: 

Intihabat komisyonu genel 
sekreterleri, komisyon ·ajanla
rından bazılarının istifa etmiş 

• olduklarına dair haberleri tek-Bunlar suçu tamamen inkar et - j ne yArdım için Kızılay Beyoğlu şube ' bildiriyor: -

misler. muhakeme "'ahitlerin çaı;,, ... 1 1 ı ı itaraf mahkeme ilk kararını • zip etmektedir. 

,, 

Türk Denizcileri Varna 

Meçhul Asker Anıtına 

Çelenk Koydular 
(Başı 1 incide) 

Belediye reisi, Atatürkün sıhhati 

ve Türk milletinin refahı temenni
ı ı sile söylediği nutukta, Hamidiyenin 

bu ziyaretinin iki memleket arasın
\ daki iyi komşuluk münasebetlerinin 

ı ; bir neticesi daha sıkı kültürel ve e -
!! konomik teşriki mesainin başlangı-
11 cı olduğunu kaydeylemiştir. 

1 

Hamidiye kumandanı kral Bori -

stn sıhhatine, Bulgar milletinin re
fahına kadehini kaldtrmıştır. 

Teşekkür 
Beşinci çocuğumun müşkül doğum 

işinde yüksek bir maharet ve mu
vaffakıyet gösteren ve maddi husu -
satta da pek i:Cıtufkar davranan Ca -

ı , ğaloğlu Sıhhat Yurdu operatörü Or
han Unalana aleni teşekkürümün bil 

ı 1 dirilmesinde muteber gazetenizin de
laletini saygılarımla dilerim. 

Eyüp orta okulu yardirektörü ve sine yatırılan paraların yekCınu, 35751 ı B 
• " e-6&& I~, lira 42-kuruştur. , .

1
: 11 __ _ 

nası için talik edflml~. ~·- __ ;~~iıöiiiii._iiiii_;o-iiiiiiiiiiııiıııİi!_~~!!!ii!!i~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!i!'!!.!i!iii!._ ~i!i!ii.!!!!iiiiiiiiiji!iiiiiiii_~~-1 
resim öğretmeni 

EMİN ŞEND!L 

14.4!'> Roma kısıı dalga!'n; Odn mn~ııd· 
si. progrnmı. 17 .30 Prag: Yaylı aıetıerl• 
sekstet konseri (Brahms). 20 Büıad 
Oda mıı~ikisi kuarteti. 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
İstanbul Karllr.@'a üçüncü okul tal~ 

tarafından, 937-1138 ders yılı bitimi möıı" 
sebetile yarın saat 15 te İstanbul kız 11" 
si salonunda bir müsamere verilecektir· • Kızılay Şisli şubesi menfaatine yıırıfl 
akşam saat 22 den itibnren Maksim sal0 

larmda büyük bir gece eğlencesi tertip 
dilmiştir. • Nişantaşı Ingillz mektebi tRlebesi tar'! 
fından yarın 14,30 da Şişli spor sahasın 
bazı jimnastik hareketleri yapılacaktır• 

Askerlik ışlerı 

Senelik yoklama 

Beyoğlu Yerli Askerlik şubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı bilumum yed 

sübaylarla memurların yıllık yoklamal 
na başlanacak ve 1 Haziran 938 ila 30 'fi' 
zirnn 938 günü akşamına kadar devam 
cektir. Bu zatların aşağıda yazılı vesika 
bilgileriyle birlikte şubeye müracaatıaı" 

A - Her yedek subay ve memurun ıı 
fus hüviyet cüzdanları (yoksa der?ı 
yenisini almak üzere nüfus mcmurluğıJ 
müracaatla almaları) ile birlikte 

B - Emekli sübaylarla memurlar eıl 
rinde bulunan resmt senet ve maa:ı cilS 
danlarıyla birlikte. 

C - Yedek sübay ve memurlar ter 
tezkereleriyle birlikte. 

D - Her yedek sübay ve memurun 
mesi lı\zımgelen sicil veya kayıt num 
larını öğrenmeleri. 

E - Her yedek subay ve memurun 
adlarını nüfus hüviyet cüzdanlarına Y 
dırmaları. 

H - Fen kısmından olan yedek sübıı; 

lar ve makinistler ihtisas vesikalariyla 
likte. 

İ - Raporlu olan yedek sübaylarla ı1I 
murlar raporlarıyla birlikte. Beşinci ve 
tıncı dereceden malUl olan siibay ve ı1I 

murların dahi rı:ıporlariyla birlikte. 
2 - Yoklamıılarını mektupla yaptırac' 

emekli ve yedek subaylarla memurlarıJl 
rinci maddede istenilen vesika suretleri 
göndermeleri ve şubede hangi numara~ 
kayıtlı olduklarını bildirmeleri lazımdı! 

3 - Sin haddini aşmış olmaları dolıı. 

sıyla şubrnnizde kayıtlı olmıyan sübay1~1 
la memurların ve ordudan her ne sebeV 
olursa olsun çekilen sübaylarla memur~ 
rın da ellerinde bulunan vesikalariyle 
likte kayıtlarını yaptırmak üzere şubeı' 
müracaat edeceklerdir. Bunlardan Be~ 
lu emvalinden maas alan emekli süba11 
la memurların ellerinde bulunan resmi * 
netlerini de p:etirecf'klerdir. 

4 - 1 Haziran 938 ili\ 30 ha7Jran 938 ~ 
nü akşamına kadar şubeye müracaat 1 

mlyerek yoklamalarını yaptırmaları yı9 
tırmıyan yedek sübay ve memurlar !'ili 
kında 1076 numaralı kanunun Ut uıı 

maddesi tatbik olunacaktır. 
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~~AN 
Gündelik Gazete 

T~N'ın hıdıfl: H•berdı, fikirde. hır• 
llYdı tırnlz. dUrUst, urnlml oımık, 
k•riln ıuıteal olrnıy• çelıımıktır. 

--o--
A 80 NE BEDELi 

Tar kiye Ecnebi 
1400 Kr, ı Sena 2800 Kr, 
750 Kr, 1 Ay 1500 Kr, 
400 kr, 3 Ay 800 K.r, 
ıso Kr, ı Ay aoo kr, 

!.fıUetıeraraıı posta ittihadın• dahil ol
lnıyan memleketler tçtn 30, 11, 9. 3.5 Unı 
dır. Abone bedeli peflndir: Adres dett•
Unnek 25 kuruttur Cevap için mektup 
ı.ra 10 kuru.ıuk pul lllvest llzımdır. .,, 

l-CoNoN MESELELERi 

lele•y• Reisimiz 

Atinada Neler 
Görecek? 

Binaenaleyh Muhittin 'Cıtendağ 
.\.tiaada tetkike deler birçok mev
'11Jar bulacaktır. Avrupanın büyük 
tehirleri uırlık bir seçmişe sahip ol
•Ukıarı için oralardaki inkişaf bizim 
için bir örnek olamaz. Fakat Atlna 
llbl, Beofrad cibi harpten sonra ya
Pılan yeni ıehirlcni tetkik etmek pek 
fOk faydalı olur. Buralarda bizimki 
ile b ın~kayese edecek pek çok şeyler 
lllabılir, noksanımızı daha iyi rö

ftlr' •e bqkalarının birer medeni şe
bhir Yarattıklan ima •man içinde 
lafnı İatanbulda nasıl llkayıt kal-

41iınua daha iyi ririlnür. 

"Tlrk Dill11 13 Yaıında 
ı..ı~~eıirde çıkan "Türk Dili., refi
;:: 13 Y&§lDa ainniştir. Tebrik e-

TAN 

JAl'ONl.ARIN ÇINDE Y Al'TllCLARI PROPAGANDADAN Bil NOMUNI: 

Japonlar Çinde Wr taraftan onlularile, bomba tayyarelerile 
karikatürleri atıyorlar. Bunlardan birinde Çin idare.i altında 
lan tanir edil'7or, ötelıinde de Japon iclareıi albndaki Çinlile
retle Çinlileri tealim olmıya tepik ediyorlar. Harbin iki ıilihı 

harbederken, bir taraftan da Çinliler araıına yukarıda görülen 
Çin efkiyuınm kadınlan nasıl kaçırdıkları, halkı nuıl aoyduk
rin nuıl ıulh ve aükUıı içinde y&f&dıklarmı anlabyorlar. Bu ıu
vardır: Top ve propaganda. Japonlar bu ki ıilihı da kullanıyor. 

Anormal Adamın· Normal 
Normal, anormAI sözlerini hep 

kullanırız; fakat içimizde normll 
ile anormlll ayıran farkı düşünen
lerimiz azdır. Normal adamın a
normal adamdan farkı nedir?. So
rusuna cevap verilmek için önce 
normll ne demektir! sorusuna biı 
cevap vermek !Azım. 

İnsan için yürümek, kuı için uç
mak, balık için yüzmek normAl
dir, dediğimiz zaman kafamızda 

bir nevi, tip fikri vardır. Sonra 

Adamdan 
Farkı Nedir? 

YAZAN: 

lsmail Hakkı Baltacıoğlu 

sistemleri değil, hem de ruhlan, 
kafalandır. 

m - Şehirden uzaklaşmıf, da
ğa, kıra, köye, evine, odasına çe
kilınif, kitabına, makinesine, oyun 
caklanna tahta saatine·1 oyuncak 
motörüne kendini vermiş yalnız a
damlar, münzevtler vardır. Kendi 
kendilerine dü§Ünürler, kendi ken 
dilerine yazarblr, çizerler, yalnız 

kendileri için çalışırlar; insanlann 
hilekar, tehirlerin murdar, iş ha· 
yatının bozuk olduğunu söylerler, 
kafalarındaki ideal - mevhum • 
sosyetenin henüz doğmadığından 

diğimiz zaman da kafamızda yine ·~ı ~!!!!!!!i!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!li!!!!ii!i!ii!ii!!li!!!!!ili!!!!!!i!l!!i!!!!!!!i!!!!!!i!!!!!l!i!!!!!!!!!ii!ii!!!!!!ii!i!!!!!!!!!!!!!!!i!i!!ii!iiıll 

' şikayet ederler. Bunlar da onar
mallerdir. 
· Gerçek Aleminde çok normi.1 in
san bulunduğu gibi bir az da anor 
mil adam vardır. Anormalleri ta
nımak normaller için çok faydalı
dır. Normal adamın en büyük has 
salan sosyal bir iş sahibi olmak, 
bir yuva kurmak, ve dünya içine 

sosyal bir nevi ve tip fikri var. Yi-

Kız veya erkek kendisine hayat 
arkadapnı seçerken fflphe yok ki 
muhitlerinin itiyatlanna tAbl olur 
lar, ya bu hayat arkadaşmı ailele
ri seçer, ya kendileri bir sevfi ile 
bu neticeye varırlar, yahut ta ha
yatın önlerine çıkardığı fırsatı red 
detmemiş olmak için ilk istiyen er 
keğe vanrlar. . 

Halbuki bütün hayatımızı bera 
ber geçireceğimiz arkadaıımızı se
çerken biraz daha dikkatli, ıuurlu 
ve zeki olmak hakkımız, hem de 
vazifemzidir. Ufak bir bati bizi 
bütiin hayatımızca muztarip edebi 
Ur. Jı;ıı ziyade ihtiyatlı olmamız il 
nmselen hayat meselesi •udur. Be 
le birçok kızlarımız beienmedlkle
ri, kusurunu cördülderl halde "in
lerine çıkan kısmeti reddetmemiı 
olmak için hemen evleniverirler. 
Bu gibilerin sözünü açmak için, 
hayat arkadaşında aranması lizım 
relen umumi vasıflardan birkaçını 
ıuraya sıralamak isterim: 

1 - Hayat arkadaıı heqeyden 
evvel sıhhatli olmalıdır. Erkek ve
ya kadın ıuhhat itibarile evlilik ha 
yatının yükünü tafıyamıyacak ka 
dar sıhhatsiz olursa o evlilikten 
hayir olmaz. Meseli veremli, veya 
kalbi huta bir kadın ana olama. 
Sari hastalık evi yıkabilir. Bu bir. 

2 - İrsi temayül ve nownlan 
olanlndan korunmalıdır. Meaell 
ailesinde deli bulunan, lunaa bu
lunan, dejenere bulunan kimseler
le evlenmeyinlz. 

3 - Tavır ve hareketi ve alıllkı 
düzgün olmıyanlardan kaçınız. 

ler, vuıllar, karakterlerdir. 

Şimdi içinde yapdığımız Türk 
sosyetesinin bütün fertlerinde bu
lunan, bütün fertlerinde müşterek 

4 - Kadınla erkeğin tahsil ae
vl1eleri aruında ne kadar u fark 
olursa evlilik hayatlan o kadar me 
aut olur. Bu farka dikkat ediniz. 

S - içtimai sınıflar araıında bil 
yük bir fark olmamalıdır. Zenrin 
bir kız veya erkek, fakir bir kız 
veya erkekle evlenmemelidir. 

6 - Çalışkan olmıyan kimse ile, 
evleımaeylnis. Erkelin de kaduun 
da tembeli ahlikaız olur. 

7 - Dili ve dini sizinle uymıyan 
kimse ile evlenıneyiniz. 

8 - Evlenec:eiiaiz adam cflsel 
olmıyabilir, fakat sevebilec:etiniz 
biri olmabdır. Çok ıüael erkek ve 
kadınla evlenmek be tehlikelidir. 

Maamafih hakiki ve derin bir 
1evıt ha prtlann birçotunu ken
dilllinden hazfeder. Bizim kona.
tutumuz, MVfİlb evlenmeler için 
dlr. 

* 
Kasımpaşada B. AbduDah'a: 

Bugün yapılan masraflar nor
mal delildir. O iıter, siz reddede
mezsiniz. Sevrililik ve nipnlılık 
devrinde bu daima böyledir. Kaz 
sizin vaziyetlnbi iyi bilmediti için 
masrafta mtivazene aramaia lü
zum cönnez. O yalnız mesuttur, 
çünkü kendiai için fedakirhk ya
pan bir erkek tarafından aevilditi 
ne kanidir. Evlenince durulur, bu 
maarafm kısılmasını kendi ister, 
çünkil o vakit ortaklık baılar. Bu 
sebeple fikrinizden vaqeçmeyinlz, 
billkia evlenmeyi öne alınız. 

Gönül Dolıtonı 

olan temelli birkaç vasfı, kaliteyi 
ele alalım: 

1 - Her Türk mutlaka bir 
lf, neticesi sosyal istihsale varan 
bir faaliyet sahibidir. 

2 - Her Türk barındığı bir 

le kurar. 
3 - Her Türk öbür Türkler 

le ve dünya ile maddeten veya fik 
ren olsun temas halindedir. Şim
di normil Türk yurttaşı örneğine 
göre anormal adamın ne olabile
ceğini görelim. 

1 - Aramızda insanlar vardır 
ki çall§Dlazlar. Bu çalışmamaları
nın sebebi rahatsızlık, hastalık gi 
bi müsbet ve makul bir sebep de
ğil, psikolojik neviden marazi 
bir sebeptir. Bu çalışmamaktan 
mutlak bir hareketsizlik anlamayı
nız. Kahvede gevezelik etmek, ha
reketi daimeyi keşfetmek, köpeği
ni gezdirmek, üç saat tuvaletiyle 
uğraşmak, anlamıyanlara mev
hum tecrübelerini anlatmak, zevk 
almıyanlara şiirlerini dinletmek te 
bu bakımdan çalışmamak demek
ür. Bu hasta adamlar yalnız işsiz 
değil, çok defa mesleksizdirler. İş 
ve meslek sahibı olan bir diğerini 
babasını, kardeşini, arkadaşını, ya 
hut herhangi insanı - ağaçlar üze
rindeki mantarlar gibi - yemeye 
mecburdur. Bunlar tufeyliler, pa
razitlerdir. 
ll - Evlenmemiş, evlenmek is

temiyen, ömrünce bekar kalan in
SB1'1ar vardır. Bu durumları cinsi 
kısırlıktan ileri geliyorsa bir nevi 
anormAlliktir. Yok cinsi iktidarsız 
lıktan ileri geliyorsa yine anor
mAlllktr. Ne ondan, ne de bundan 
cins! bozukluktan mesela homosek 
süellikten ileri geliyorsa yine a
normalliktir. Evlenmiyen, evlen
mekten korkan. evlilik hayatının 
esaretinden ve Lekarlık hayatının 
hürriyetinden bahseden bu insan
larda cinsi bir marazilik olmak 
ihtimali pek çoktur. Bu nevi anor 
millerin bozuk olan yalnız tenasül 

ARDAHANDA: 

Bir Kadını Boğdular 
Ardahan, (TAN) - Hasköy civa

nndan geçen bir derede, Hazal ismin 
de zararsız deli bir kadının cesedi 
bulunmuıtur. 

Zavallının, kardeşi Hıdınn 
kansı Narin tarafından boğulduğu 
ve dereye atıldığı anla§llmı§tr. Cü-

GÜNÜN ADAMLARI 

Her Henlayn 
Avrupa siyaset Aleminde bu 

gün ismi en çok geçen adam 
Çekoslovakyadaki Sudet Al

manlarının lideri Her Kon
rad Henlayn'dır. 

Bu zat mektep hocalığın
dan 1933 te birden bire siya

set alemin<> atılmıştır. Fakat 

üç sene içınde Çekoslovakya

da en büyük partinin §efi ol
muş ve bugün dünyanın mu
kadderatı \:zerinde rol oynı
yan bir imıl haline gelmiştir. 

Konrad Henlayn son günler 
de karıştığı gürültülü bayata 
rağmen sükunu seven bir a
damdır. En büyük zevki evi
nin saadeti ve en büyük eğlen 
cesi kitap toplamakıtr. 

Atletizmi bırakmış, her at
let gibi o da son senelerde lif 
manlamıştır. Omuzlan geni'9' 

tir. Yavaş yürür ve yavaş ko
nuşur. Saçlan arkaya doğru 

taranmıştır. Mütebessim bir 

yüzü ve zeki bakışı vardır. Göz 
lüklerinin arkasından herte
yi ve herkesi dikkatle takip e
der. 

Henlayn büyük bir idealist
tir ve bütün kuvvetini idea
linden alır Sudet Almanlan 
partisini yükselten ve kuvvet 
lendiren o olmuştur. 

rüm ,eriki bulunup bulunmadıjı tah l.l!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!iii!!!!!!!!!!!ı~~ 
kik edilmektedir. 

Rahat lir Uvku 
'2 o. "S . .3 g-

y CIZClll: Sabiha Zekeriya Sa tel 

Matbaadayım. Odanın kapısı a
çıldı. Yedi sekiz yaşlarında, hepıi 
biribirlnden sevimli bir çocuk ka
filesi masamın etrafını sardı. Yan • 
lannda öfretmenlerl: 

- Biz, ismet İnönü ortaokulun
dan geliyoruz. Çocuklanmızın aiz
den bir dileği var. Dedi. 

Gözlerinde ışıklar yanan küçük bir 
yavru, masamın üzerine kiiıda sa
nlmış bir paket bıraktı: 

- Biz zelzelede felakete uinyan 
kardeşlerimiz için altmıı beş lira 
topladık. Bu parayı onlara ulaştır

manızı diliyoruz. Evsiz, yurtım, 

mektepsiz kalan kardeşlerimize bu 
küçük yardımı yapmak için günler
dir uyku uyamıyoruz. Şimdi vazi • 
lem.izi yaptık, burün biz onlara yar
dım ediyoruz, yann bizim bir fela
ketimiz olursa onlar bize yardım 
ederler. Artık içimiz rahattır, bu ~e
ce rahat bir uyku uyuyabiliriz. 

• Çoculdafmı bfltiln saffeti, fçten 
gelen duyplann bütün berraklıtw 
hadekalannda biriken bu çocuk göz
lerine baktım. Ne bu riizlerde, ne bu 
sö•lerde riya, menfaat, bugünkü ln
ıanblı kemiren lirenç hiılerin göl
r•l bile yoktu. Düşündükleri gibi 
hissediyor, hissettikleri gibi söylü
yorlar ... Hem ne temiz, biz anne ve 
babalanna bütün iman kardeşleri • 
ne den veren ne ince bir hakikati 
bitim finftnıtbe fırlatıyorlar. "Bugün 
biz onlara yardım ediyoruz, yarın 
bizim bir feliketimiz olursa onlar 
bize yardım ederler.,. 

Müşterek bir yardıma, mUşterek 
bir feliket arkadaşlıfına, müşterek 

bir insanlığa dayanan bu hissin, bu 

hislerle büyüyen · çocuklann yapa -

caklan cemiyet &özümüa önüne 
cehli. "Ben öldükten sonra kıyamet 
kopsun,, diyen, infiratçı prensiple • 

t:in arkasında, haımetli "ben,, için. 

benliği için yaşıyan inıanlan, Ye bun 

1arııı biribiileriue .kurdukları tuzak. 
lan, MrlW.leriBI -eSnıek için dAhf • 
yane bir buluşla yarattıktan hile • 

leri, hayat ka\·.ıasında biribirinin bo 

ğazma sanhşlannı düıUndüm. "ben,,I 
yıkan, "bize,, en tefniz hislerle bağ • 

lanan ba çocukların ellerini sıktım, 
fakat bu eller öpülecek ellerdi. 

Şimdi içleri rahat, bu gece uyuya
cakları rahat uykuda, kim bilir, ne 

hisli rüylaar görecekler... Kim bilir 

kaç aç çocuiu doyurmaktan, kimse 
size yardımdan tluyduklan zevk ve 

neşe içinde kanatlı bir melaike fibi 
uçacaklar ... 

Ah bilsem, ve bilsek, bUytidük • 
lerl, inunlann arasına kanştık • 
lan zaman dahi "burün biz onlara, 
yarın onlar bize,, düsturundan bir 
gün aynlmıyacaklarını bilsem, ben 
de, biz de, hepimiz rahat bir ayku 
uyuyabiliriz. 

MAARİFl'E: 

Muallimlerin Kıdem 

Zamları 

Evvelce kıdem zammı alan, fakat 

istihkaklanaı b:.ıgüne kadar alama
mıf bulunan muallimlerin birikmiş 

haklarının 938 mali yılı içinde tama· 

mile ödenmesi kararlaştırılmıştır. 
937 mali yılı başına kadar kıdem zam 

mı almıı olanlann 40 bin lira tutan 
birikmit alacakları Haziran içinde ve 

rilecektir. 1937 mali yılından sonra 
zam görenlerin istihkaklan ise Ey
lul ayı içinde öder.ecektir. 

Bofaiçi Luesinin ~ezintisi 
Boğaziçi liseleri talebesi bugün Şir 

keti Hayriyenin 74 numaralı vapuri

le senelik gezintilerini yapacaklardır. 
Vapurla adalar ~trafında dolaşıldık
tan sonra Suadiy~ plajına gidılecek 
ve oradan Filorva ve Kavaklara ka
dar bir gezinti yapılacaktır. 

lllıolnJlartla tleraler keail'yor 
Azlık ve yabancı okulları da da • 

hil olmak üzere bütun ilkmektep • 
lerde bu ayın 31 inde dersler kesı • 
lecek 1~ inde imtihanlar bitmiş, not
lar verilmif olacaktır. 



• TAN 

Gençlik Bayramı Dün Kutlandı 
~nkarada tan ve istiklalini kurtarmak üzere 

19 Mayıs Gençlik bayramı dün bü- Samsundan Anadoluya ayak bastığı 
tün yurtta coşkun bir sevinç ve he- günün 19 uncu yıldönümünü kutla-
yecanla kutlulanmıştır. yan bizler, bu mutlu günün heyecanı 

Ankcuada gençlik bayramı içinde çırpınarak şu üç dileğimizin 
Ankara, 19 (TAN muhabirinden)- yerine getirilmesini yüksek partimi-

Bugün Ankarada Gençlik ve Spor bay zin sayın Genel Sekreterinden şimdi 
ramı fevkalade neşe ve sevinç içinde stadyomda bulunan on binlerce halk 
kutlandı. Şehrin her tarafı bayrak- namına saygılarımızla rica ederiz. 
larla süslenmiş, bütün caddeler kır- 1 - Ebedi şefimiz Atatürke bu da E 
mızı renkten birer şerit haline gel- kikada duyduğumuz sonsuz şükran : 
mişti. Evvelki akşam gençlerin tertip ve tazim hislerinın arz ve iblağı, E 
ettikleri çok kalabalık bir fener alayı 2 - 19 Mayıs gününün gençlik ve E 
gecenin karanlıklarını ışıklarla eriti- spor bayramı olarak kabulü, S -yordu. 19 Mayıs gününün girmekte 3 - Bu güzel sahanın "19 Mayıs : 
olduğunu hatırlatan bu ışıklan geçit Şehir stadyomu" olarak adlandırıl- § 
resmi, bütün Ankaralılan heyecan- ması. : 
landırmağa kafi gelmişti. Bu sabah lıtanbulda S -ellerinde yiyecek paketleri olduğu Gençlik bayramı daha geniş bir E 
halde binlerce halk güneşle beraber halk ve mektepli kitlesi tarafından = 
yola çıkmışlar ve stadyoma gelerek Kasımpafa Deniz Gedikli Erbaş Okulunda kutlulanabilmesi için İstanbulda üç § 
erkenden yer tutmağa başlamışlar- dün yapdan ıpor hareketleri stadda birden şenlikler yapılmıştır. E Clarisse Hala .. --~ dır. 30bin kişi alan stadyomda öğleye halde bUtün Türk milleti emin ve yanmn lıyan beden hareketleri çok munta- Taksim stadyomunda on binden faz : 
doğru, en aşağı kırk bin kişi yerleş- dan müsterihtir. Yatım, millet sizlere gJ- zam oldu ve yarım saat kadar de- la bir kalabalık toplanmıştı. Saat 9 
mişti. Stadyomun dışında ve etrafta veniyor ve sizlerle övünüyor. vam etti. Her hareket sonunda halk, dan sonra Tepebaşı ve Galatasaray-

Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. ?:- E " Andre Therive " den Çeviren : 
biriken binlerce kişi de spor şenlik- vet, fakat, kafa, bilgi ile teçhiz edilmez- kızlarımızı şiddetle alkışlıyordu. da toplnan gençlerimiz stadyoma gel 

Faik BERCMEN 
•a1111 111uuuın11 1 111~ • 

lerini yapacak olan gençleri görmek se kol kuvveti hem bir madde halinde ve Atatürk geliyor diler. Evvela, Şehir Bandosu İstiklal 
için toplanmışlardı. başkalarının elinde ve emrinde ancak is- Tam bu ~ada, bir telefon haberi marşını çalmaya başladı. Merasime 

Hususi tribünler dolmuştu. Atatür tismar vasıtası olur. Ve dalına kullanıla geldi. Atatürk geliyor ... Müjde!. Halk iştirak eden 2970 genç bir ağızdan 
ke mahsus tribünün yanında kıymet nın aleyhinde olarak . henüz bu müJ'deyi almamıştı. Fakat, marşı öylüyorlardı. 

Sizlerin her yônemden kuvvetli ve kud- 1 
li misafirimiz müttefik Yugoslav Har retli olmanız için, analarınız, babalarınız, Atatürke mahsus olan tribünde bir stiklal Marşı ve teftiş bittikten 
biye Nazın General Mariç, Meclis partiniz, mi11etiniz, Büyük Millet Mecli - kaynaşma görüldü. Tribündeki bu sonra geçit resmi başladı. 
Reisi Abdülhalik Renda, Müdafaai siniz, hüliısa bütün bir devlet hiçbir feda- hazırlık hareketi üzerine bütün baş- Evvela İstanbul Kız lisesi, Bakır
Milliye Vekili, Adliye Vekili ŞÜkrü 1 karlığı. esirgememektedir. Kafal~mızın lar o tarafa çevrildi. Beş dakika geç- köy, Cümhuriyet Kız, Çapa Kız, E-
Saraçoğl d " k'll bul - kudretı ve kollarınızın kuvveti kabıl ola- memişti ki; bir alkış tufanı koptu. yüp, .İstanbul, Kasımpaşa, Nişantaşı, 

d 
u ve ıger ve ı er unu · bildiği kadar çoğat<;ın ve artsın diye her ı K Ö 

yor u. imk!ı.n hazırlanmakta ve her vasıta ellini "Yaşal. .. Varol!.." seslerile ortalık ız ğretmen, Süleymaniye, Şişli 
Dahiliye Vekilinin nutku ze verilmektedir. çınladı. Büyük Şef enerjik tavırları, Terakki lise ve orta okulları, bunu ta 

Dahiliye Vekili ve c. H. Partisi Genel Binicilerimizin zaferi mütebessim çehrelerile tribünün bal kiben de Cağaloğlu, Cibali, Darüşşe-
Sekreteri B. Şükrü Kaya tarafından gene;- Yurttaşlar, konuna yaklaşarak, sevimli yüzlerini faka, Davutpaşa, Eyüp, Fatih, Galata 
liğe hıtaben şehir stadında aşağıdaki nu- İmkan ve emek verildiği takdirde Tiirk halka gösterdiler. Alkışlar devam e- saray, Gelenbevi, İstanbul, Kasımpa-
tuk irat olunmuştur: gençliği kabiliyetinin ne parlak neticeler diyordu. Atatürk, kıymetli misafiri- şa, Kumkapı, Pertevniyal, Şişli Te-

"Saym yurttaşlarım, vereceğini en yakın ve güzel misalini bize Ü 
Bugün, yurdun her bucağında, Türk Niste, Romada süvari genci sübaylarımız miz Yugoslav Harbiye Nazın General rakki, Vefa, Yüc:! lkü lise ve Orta 

gençleri ve sporcuları ve milyonlarca Türk verdi. Mariç'in elini sıkarak iltüat ettiler. mektepleri geçmıştir. Bunları da spor 
halkı toplu ve birlikte ebedi ve cihanşümul Beynelmilel binicilik tekniğinin en zor Yanındaki zevatı selamladılar. Sağ klüpleri takip etmiştir. 
bir tarihin dönüm gunlerinden en büyü- şartları için~e. ~tlımması ~n gü~ mani:lar taraflarına dost Yugoslav Harbiye Resmi geçitten sonra kızlarımızın 
ğünü kutluyorlar. karşısında bınıcılikte en ılerl gıden bu - .N k tli . af' . . G 1 beden ha k tl . b 1 d Kızl 

yu .. k mı' lletlcrın· gerkı'n mumessilleri ara- 1-'" 'azı.rı. ıyme .mıs ırımız.. .e. n.e. ra.. re e crı aşa ı. arın O günün vaziyet ve umumi manzara - ~ k ff k 
sını en sağlam bir kaynaktan, Atatürk sında birinci gelmek, Türk bayrağım ~- Marıçı ve hususı kalem mudurunu, ço muva a idman gösterilerinden 
dilinden dinliyelim: ref direğine çektirmek, ne talihin, ne tesa Şükrü Kaya ile diğer vekillerimizi al sonra sıra erkeklere geldi. Erkekle

"1919 senesi Mayısının 19 uncu günü dü!ün ne de milli etatik veya şahsi istida- dılar. Büyük Önderin sol tarafların- rin jimnastik hareketleri de munta
Samsuna çıktım. Vaziyet ve manzarai u- dın eseridir. Bu zafer, tekniğe dikkat ve ti da da Bay Celal Bayar, Dr. Aras, Mü zam ve güzel oldu. Ve çok alkışlan-
mumiye· tizlikle riayet ederek, üşenmeden, bıkma d G ı · · b d ·· ·· · dafaai Milliye Vekili bulunuyordu. 1· enç erımız un an sonra yuru-
Osmanlı devletinin dahil bulunduğu dan, usanmadan, yorulmadan, metodlu .. 

grup mağlüp olmuş, Osmanlı ordusu her 
tarafta zedelenmiş, ~ ilıJ" bir m.uta
rekename imzalanmı~ B(lyük Harbin u
zun seneleri zarfındamilJct yorının ve fa· 
kit bit tialde, mi™( n pıemleketi Harbi 
Umumiye sevkedenlcr kendi hayatları en
dİşestne düşerek memleketten firar etmiş
ler, saltanat ve hılfıfet mevkiini işgal e
den Vahdettin mütereddi şahsım ve yalnız 
tahtını temin roebil~eğini tahayyül etti
ği deni tedbirler araııtırmakta ... Damat Fe
rit Paşanın riyasetindeki knbine Aciz hay
siyetsiz, cebin, yalnız padişahın iradesine 
tabi ve onunla beraber şahıslarını vika
ye edebilecek herhangi bir vaziyete razı. 

Ordunun elinden silahı ve cephanesi alın-

· Hareket yapmakta olan kızlarımızın, yuş sırasile stadyumdan ayrlldılar ve senelerce çalışmanın, temkinli, imsakh. ve 
sabırlı idealist bir hayat yaşamanın güç- Atatürkün teşrifi ile artan neşesi, yüz doğruca Taksime giderek Zafer abi
lllkle elde edilen blr mahsulüdür. Bu ce- !erinden belli idi Hareketler çok gü- desine ~elenk koydular. 
't1n dersin tatbikl. her fm lhonda her Tur- zel d evam ediyord u . .fllraL: :;uuar, ~ fener bahçe Ve ~eref 6fadlartntfa 
ke ayni muva!fakı,,cti vMeaer. 1 h t k tt'l y 1 · · " arımız sa ayı er e ı er. er erını Fenerbaliçe ve Şeref stadlannda Bize arsıulu~al müsabakalarda her Türk 

k t f . · erkek talebe aldı. Erkek talebenin yapılan J·ım· nastik şenlı'klen· de çok ten beklediğimiz mu\•affa ıye şere mı ve 
0 şerefi kazanma yolunu gö~teren gen<: sa hareketi de çok beğenildi. Muallim- parlak olmuştur. Fenerbahçe stadın
baylarımızı burada huzurunuzda ve bütün leri Mahmudun kumandasile yarım da jimnastik şenliklerinden sonra gü 
millet müvacche:o:inde tebrik etmek ve ken saat kadar süren bu hareketler alkış reş ve futbol müsabakaları da yapıl-
dllerinl teknik, metot ve ni7.amla yetişti- T b d t f" larla bitti. am u sıra a ayyare ı- dı. Deniz Gedikli Erbaş okulunda da ren b{iyük ordumu7.a teşekkürlerimizi sun 

- 1 k vinll lolarımız stadyom üzerinde uçarak bu"yük şenlikler yapılmış ve genç de mak hepimiz icin övünu ece ve se e-
cek bir ödı>vrlir. Atatürkü ve halkı selamladılar. nizcilerimiz büyük muvaffakıyet gös 

mış ve alınmakta ... ,, 
Gençler, Atatürkün veciz kelamının u

mumi tarih edebiyatına hakkettiği bu ha
zin levha, medeniyet tarihinin daima uta
nacağı bir sayfa olarak nesilden nesile 
naklolunacak, filrk milletine reva görü -
len bu akibetten insanlığın yüzü kızara
caktır. O akibetin,Türk olsun. Türkün gay 
risi olsun ga.t:il, hain veya dilşman, bütün 
günahkfır ve suçluları o silinmez hacafo
tln ıstırabını gönullerinde ve kara dam
gasını da alınlarında, adlarında daima ta
~yacaklardır. 

Büyük Şefe karşı hayranlık 
Di.ınya efkarı umumiyesinin ve cihanda 

bütun sağ duygu sahiplerinin Atatürke 
ha.yranlıgının ve takdirkarlığının ve Türk 
inkılabına ve Ti.ırklere krırşı da sempati 
ve hayranlığının bir çok sebepleri arasında 
bu kurtarma ve kurtulma hissinin verdi
ği memnuniyetin yeri buyüktür. 

19 Mayıs g\.ınü beşer tarihinin insanlık 
ve medeniyet lehine olarak talihini ve gi
dişini değiştirdiği gündür. Onu takip eden 
18 senenin her günü cihanın gözü önüne 
ll!lerilmiş ve yayılmış olan eserleri, o dev
rim gününün ne büyük ve ne alemşümul 

neticeler verdigini göstermektedir. Ve mü 
temadi bir ıttıratla atide göstermekte de
vam edecektir. Bu at.inin en kuvvetli ze
mini, ey Tilrk gençleri sizleri onun için
dir ki, Atatürk bu 19 mayıs giınünün Türk 
gençliğine ve Türk sparculuğuna tahsis 
edilmesini tensip buyurdular. Milletimiz 
de o günün hatırastnı siı:in bayramınız 

olarak kutlulayor, Milli bayramlarımız a
rasına girecek olan bu günü buradan 'böy 
le her yıl kutlulıyacağız. 

Münasip göreceğinizi tahmin ederek 
sizin için yapılan bu sahanın adını bu ulu 
güne izafe etmek istedim. Tas.,·ip ederse
niz bundan böyle bu sahanın adı "19 Ma
,.ıs stadyomu., olsun. 

Gençliğe bırakılan emanet 
Yurttaşlarım, 

Gençliğin vazifesi Harbiyeliler ıahada termişlerdir. 
Türk gençleri, Bundan sonra, Ankara Harbiye O- Şeref stadındaki şenliklere, Beşik-
Başınızda Atatürk olduğu halde anaları- kulu yüzbaşılarının komutası altın- taş, Beykoz, Okul1ar Güneşi, Emir

nız, babalarınız, milletiniz ve devletiniz 
da sahaya girdiler . Harbiyeliler, ha- gan, Gazi Osman Paşa, orta mekten.. sizden böyle muvaffakıyetler umuyor ve r 

bekliyor. reket yapmıya başladıkları zaman, lerile Kandilli Kız, Kabataş, İnönü, 
Yurttaşlar, koca sahada, kumanda düdüğünden İşık, Hayriye, BCJğaziçi liseleri, Sel-
Büyük Şef ebedt nutkunda hür ve müs başka hiç bir ses duyulmuyordu. Her çuk kız ve Beşiktaş sanat mektebi ta 

takil vatanı gençlerimize emanet ederken, kes dikkat kesilmiş, takdirle genç !ebeleri iştirak etmiştir. Fenerbahçe 
"ey Türk genci, birinci vazifen Türk istik 
l{}lini, Tiirk Cümhuriyetini ilelebet muha Harbiyelileri seyrediyordu. Sanki, bü stadındaki şenliklere de Karşı yaka-
.raza ve müdafaa etmektir. Muhtaç oldu- tün seyirciler benliklerini unutmuş- daki bülün mektepler iştirak etmiş
ğun kudret damarlarındaki asil kanda lardı. Harbiyelilerıimizin güzel hare- }erdir. 
mevcuttur,. diyor. ketleri, kıymetli misafirlerimizin de Öğleden ıonraki tezahürat 

Size verilen bu kıymetli ve büyük me- nazarı dikkatini celbetti. Takdirleri
!;Uliyetli ödevi şerefle yapacağınıza hepi- ni izhar ettiler, Hareketlerin sonla
mi7.in imanı vardır. 

Bu imanla Ulu önder Atatürk ve BaŞ- nna doğru, Harbiyelilerin Atatürk 
vekil B. Cel~l Bayar adlarına 19 Mayıs selamını ifa ederken, el hareketlerile 
gününü hepinize kutlıyarak bugün bü - yaptıkları selam, fevkalade alkışlan
tun yurdumuzun her bucağında yapıla - dl. Harbiyeliler, Maraton kulesinin 

Türk Spor Kurumu tarafından öğ
leden sonra 15 te Taksim stadyomun 
da birçok oyunlar ve müsabakalar ter 
tip edilmiştir. Kazananlara mükafat
lar dağılmıştır. 

cak töreni açar, Türk milletini ve sayın l 
misafirlerimizi sonsuz sevgi ve saygılarla altından geçerlerken. kulenin ba ko- Anadolu Anon·ım 
selamlarım. nunda bulunan büyük ünüormalı sü 

Şiddetli ve sürekli alkışlarla biten baylarımızın alkışları, asker gençle
bu nutuktan sonra mektepli bir Ba- rin muvaffakıyetini bir daha ilan edi 
yan tarafından heyecanla söylenen yordu. Bundan sonra, sahaya Siyasal 
nutuk bütün gençleri coşturdu. Bin- Bilgiler Okulu talebesi geldi. Genç 
lerce halkın alkış tufanı altında, bir mekteplilerin beden terbiyesile çok 

Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirketimizin 30 mart 1938 tarihin

de fevkalade olarak toplanan hisse
darlar umumi heyetince dahili ni -
zamnamemizin altıncı maddesi hük. -

aralık, nutku tamamile dinlemek alakalı oldukları hatasız yaptıkları müne tevfikan sermayenin ikinci ru· 
mümkün olamamıştır. Bundan sonra hareketlerden belli idi. Ayni intizam bunun hissedarlardan tahsiline ka -
gençlerin and içme merasimi yapıl- la devam eden bu hareketler de şid
mıştır. Bütün gençler Atatürk inkı- detle alkışlandı. 
labı için canlarını vermeğe amade ol Bir taraftan bando milli parçalar 
duklannı, Atatürkün arkasından yü- çalıyor, halk coşkun hareketlerile : 
rümeyi bir borç ve vazife bildiklerini "Yaşasın Atatürk" avazesile Büyük 
bir ağızdan bağırarak söylediler. İn- Kurtarıcıyı selamlıyordu. Şenlikler 

kılap uğurunda kanlarını akıtacakla- bitmişti. Büyük Atamız Yugoslav mi 
rına, şeref ve namusları üzerine söz safirin elini sıkarak veda ettiler. Tri 
verdiler. And içmeden sonra, genç- bünden ayrılırken. halkın çoşkun te 
ler hep bir ağızdan Atatürkün 19 Ma zahürleri arasında otomobile bindi
yıs günü Samsuna çıktıktan sonra, do ler. Yollarda alkış tufanı devam edi
ğan güneşin altın yaldızlarından al- yordu. Atamız h'!!r tarafa tebessümle 

rar verilmiştir. 
Ittihaz olunan bu karara tevfikan 

sayın hissedarlarımızın sahip bulun 
dukları beher hisse senedi için ö -
denmemiş sermayeden ikinci ruhu
nun mukabili olan beş lirayı işbu i
lan tarihinden itibaren 30 haziran 
1938 tarihine kadar Ankarada Tür -

Atatürk, yar;ıttığı eseri büyük nutkun
da Türk gençliğine emanet etmişlerdi. 
O emanetle bu gençlik bayramı arasında 
ki yakınlık ve samimi alaka {lşikardır. 
O kadar büyük !edakArlıklarla, güçlükler 
le elde edilen istiklfil ve Cümhuriyet an
cak böyle yüksek evsaf, kabiliyet ve ah
lAka yetiştirilecek temiz kanlı, temiz el
ler~ bırakılırdı. 

dıklan ilhamla söyledikleri: mukilbele ediyorlar ve başlarile se-
Güneş ufuktan şimdi doğar lamlar gönderiyorlardı. 
Yürüyelim arkadaşlar.... Gen,liğin Dahiliye Veküinden 
Yürüyüş marşını şevk ve heyecan- tlilekleri 

la söylediler. Bundan sonra Ankara- Binlerce imza ile Dahiliye Vekili 
nın mektepli kızlan muntazam bir ve C. H. Partisi Genel Sekreteri B. 
yürüyüş ile sahaya girdiler. Yeşil çi- Şükrü Kayaya stadyomda aşağıdaki 
men üzerinde sıralanarak jimnastik takrir verilmiştir: 

kiye Iş ve Ziraat Bankaları merkez 
müdürlüklerine ve yahut Istanbulda 
Yeni postahane karşısında Büyük 
Kınacıyan hanındaki şirketimizin 

muamelat merkezine ödemeleri, ak· 
si takdirde ödemeyenlerin sahip bu
lundukları hisse senetlerinin, şir -
ketimiz dahili nizamnamesinin 1 O un 
cu maddesi hükümleri dahilinde bor 
sada sattırılmak suretile mezktır 
ikinci rubu sermayenin istifa ve 
satış bedeli noksan olduğu takdirde 
aradaki farkın hisse senedi sahiple • 
rinden ayrıca talep olunacağı ilan 
olunur. 

Size bırııkıt::ın bu kıymetli ulusal ema
neti ilelebet muhafaza ve müdafaa edece 
~lnlze, ham büyülterek yükselteceğiniı.e 

başımızda ulu ve ulusal önderimiz olduğu 

öğretmenleri Bayan Nerimenin emir Sayın Bay Şükrü Kaya, Dahiliye 
lerini beklediler. Biraz sonra, Bayan Vekili ve C. H. P . Genel Sekreteri. 
Nerim.enin verdiği kumanda ile baş- Ulu Önder Atatürkün Türk va-

C larisse halaya herkes fazla 
hürmet ettiği için onun ö

nünde münasebetsiz şeyler konu
şulmazdı ... Fakat bu akşam ye
mek uzamış ve sigaralar biribiri 
arkası yakılmıştı; bilmiyorum 
kim, birisi ortaya meşum kadın
lar mevzuunu atmıştı. 
Müşterek bir kanaat bu kadın

ların portresini şöyle tespit edi
yordu: Çukura kaymış gözler, ay· 
rık kaşlar, zayıf bir vücut .. 

Mükaleme hararetlenince Cla
risse hala, oturduğu koltukta doğ· 
rularak: 

- Bazan haberiniz olmadan bir 
felakete sebep olabilirsiniz! dedi. 

Bu söz üzerine bütün davetliler 
halanın etrafını aldılar. 

Clarisse hala ufak tefek yuvar
lak, dinç bir ihtiyardı. Gençliğin
de ona güzel denemezdi. Hayatı 

dümdüz ve macerasız geçmişti. Ye
di çocuk anası olmuş ve kocası 

bir saniye bile yanından ayrılma
mıştı. Altmış yaşını geçince koca
sı ölmüştü. Şimdi oturdukları şa
todan yalnız 1875 yılında balayı 
_,...J _.._ .... u v :a- J ........ _ .._ • . 
rılmışlar ve ondan sonra başka ye
re, bir adım atman.ışlardı. 

Clarisse he.la siyah yelpazesile 
oturduğu koltuğun kenarına vu
rarak söze başlad1: 

- On üç yaşına girdiğim za -
man annem babam beni Saint -
Sang pansiyonuna yollamağa ka
rar verdiler. Pansiyon Tulle'dey-. 
di. Oraya kadar olan seyahat bir 
at sırtında katedildi. Biliyorsu
nuz ya o .vakit taşrada yollar yok
tu. Bavulumu da bir öküz araba
sının üstüne koydular. Bu seyahat 
bizim için pek uzundu. Halbuki 
mesafe on mil kadar bir şeydi. 

Zavallı annem babam ancak ta
tillerd ebeni görüyorlardı. Fakat 
fırsat buldukça mektebe bana tat
lılar, kurabiyeler, reçeller gönder
mekten geri durmuyorlardı. 

Büyük panayırdan da istifade e
derler ve hizmetçilerle, köylüler
le bana yine öte beri yollarlardı. 

Saint - Loup panayırındaydı. 

Mektebe gireli iki sene olmuştu. 
O yıl Lebreux baba panayıra üç 
öküz getirecekti. Benim için de o
na bir kavanoz reçel vermişlerdi. 

Lebreux şatoda hemerı her işi 
görürdü. Biraz kapıcılık, biraz o
dunculuk, biraz bekçilik ilah ... fa
kat en mühim işler de ona hava
le edilirdi. Çocukluğunda çobandı. 
Lebreux bir mantar gibi yerden 
bitme kimsesiz bi radamdı. Soyadı 
filan yoktu. 

Başrahibenin isim gününde verile 
cek olan müsamereye hazırlanı

yorduk. Ben başıma kartondan, bo
yanmış bir taç ta takmıştım. 

Herkes salonda hazırlıkla meş

guldü. Bir köşede piyano çalıyor 
kimisi dansediyordu. Çılgıncasına 
eğlenmekteydik. 

Insan bu yaşta şıklanmak heve
sine düşer değil mi? Kral rolünü 
yapacak olan bendim. 

Azametle bekleme salonuna gir
dim. Burası aynalarla ve koltuk
larla döşenmiş bir yerdi. Kimse 
yoktu. Anlaşılan zavallı Lebreux'
yü kıyafetine bakarak onu dış sa
lona almışlardı. 

Büyük bir tavır takınarak eli
mi Lebreux'ye uzattım. Beni gö
rünce adamcağızın ağzı açıldL E
limi tutarak kekeledi: 

- Oh! Küçük Hanım!.. 

Madalyalarla dolu kocaman şap
kasını çıkarıp beni selamladı. Ona 
ilahi söyledim. Lebreux kavano
zu yere bıraktı ve bonjour diyerek 
şaşkın şaşkın uzaklaştı. 
Şatoya döndüğü vakit aşçıya: 
- Aman demiş, manastır pren

seslerle dolu .. Hepsi acayip giyin
mişler ve başlarına altın birer taç 
koymuşlar, demiş .. Kocaman par
lak bir salon gördüm. Orası her -
halde bizim dünyamızdan ayn bir 
yer olmalı .. 

Zavallının kafasına benim haya
lim dolmuştu. Cennete girmiş bir 
adam gibiydi sanki .. 

T atilde şatoya döndüğüm za· 
man Lebreux'yü benden 

kaçıyor gördüm. Karşılaştığımı:z: 

zaman büyük bir adamın önün
deymiş gibi kekeliyor ve beni se
lamliyarak uzaklaşıyordu. Oysa, 
ki ben mektep elbisesi içinde gezi· 
yordum ... 
Müthiş bir hürmet gösteriyordu. 

Karşımda eğiliyor, bükülüyordu. 
Ben de bundan istifade edere o-

·-~---.. ... 
Balık oltalarını temizlettiriyor, 
yem doldurtuyordum. Sonra blr a
ğacın tepesinde bir yuva görsem 
gözlerimi oraya çevirdim. O 
zaman Lebreux ihtiyar halile he
men ağaca tırmanmağa ve bana is
tediğimi getirmeğe çalışırdı. 

Teşrinde tekrar pansiyona dön
müştüm. O sene on altı yaşıma 
girdiğim için şatodan beni nişan· 
ladıkları haberi geldi. O zaman~ 
lar, ebeveynimiz bize kimi müna
sip görürlerse onu kabul etmeğe 
mecburduk. 
Nişanlım beni mektebe ziyare

te geldiği zaman onu diğer insan
lar, erkeler gibi ne güzel ne de 
çirkin buldum. 

Yine tatil oldu. Nişanlımla do
laşırken hazan karşımıza Lebreux 
cıkar fakat birdenbire kaybolurdu. 
Önun bir ağacın arkasına sakla
nıp bizi seyrettiğinden şüphele

nirdim. 
Bazan da burun buruna gelince 

bizi selilmlıyarak geçerdi. Hatta 
bir gün nişanlım: 

- Sizin adamlarınız ne tuhaf 
demişti. Insana benzer bir yerleri 

yok .. 

D üğün hazırlıklarına başla?,mıştı. Nişanlım bana gu
zel bir araba hediye etmişti. Ay
ni zamanda bana nasıl sürülece
ğini öğretiyordu. Bir akşam . bü
yük bir gezintiye çıktık. Dönüşte 
arabayı ben koşturdum. Nişanlım 
sigara içiyordu. Arabaysa yıldırım 
süratile ilerliyordu. 

Şatoya az bir mesafe kalmıştı. 

Tam bu sırada karanlığın için
den bir cismin ortaya çıktığını 
ve tekerlekler arasına düştüğünü 
gördük ... 

Hemen atları durdurdum. Heye-
candan bayılacaktım .. Tndik .. 

Bu zavallı Lebreux'ydü. Kendi
ni benim uğruma çiğnetmiş kur
ban etmişti. Ertesi sabah öldi.i. 
Fakat son dakikasına kadar ağzın
dan sadece şu cümle çıktı: 

- Oh! Küçük Hanım!.. 
Gülümsüyordu. Gururla mı yok

sa feragatle mi. vahut baska bir 
hisle mi gülüyordu? Burasını kes· 
tirememistim. Zaten erkekler böy
ledir; küçük te büyük te olsalar. 
kendilerini hatırlatmak için mut
laka bir şey bulurlar .. 
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19 Mayıs 

DGnkQ merasime iştirak eden kıs izcilerimiz : Salda 
muntazam yürüylişJeriJe çok alkıt toplayan genç kızla

rımız Fener stadında ıeçit resminde. 

!r AN 

Solda: Genç kızlanmız geçit resminde, aşağıda Fener
bahçe stadında harekattan evvel yapılan merasimden 

bir intiba -

Solda: Fener stadındaki ha
'kittan baıka bir intiba. Sağ
da: Taksim stadında genç kız 

larm beden harekatı. 

Saida: Ge~lt rei 
minde erkek fa. 

lebe. Sağda aşa· 
ğıda: Fener Sta· 
dında kız talebe
nin harekatın • 

dan bir safha 

1 

Fenerbahçe ıbıdıncl• 
ıenç kızlarunızm yap 
tıkJarı beden hare
ki tının ku.şbakıp gö 
rünüşü. Aşağıda: Be& 

mi geçitte mktep 
baynklannı ta,ıya 

talebeler 
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SENFONiLER: 
l 1.45 Bcrllln kısa dalgası: Senfonik 

konser 14.45 Roma kısa dalgası: Senfo-

ve dans havalan. 21.30 Florans, Napoll: Piyano refakaUle Förster'ln şarkılann
dan. 18.30 Ostrava: Piyano konseri (Mo
zart, Dalaynıc, Poulenc). 20 Florans, Na 
poli: Şarkılı konser. 20.20 Bilkreş: Şarkı 
resitali. 21 Belgrat: Halk earkılan. 22.20 
Florans, Napoli: Şarkılar. 

kestrası (14.30:Devamı). 14.45 Roma kı
sa dalgası: Karışık muıılkili neşriyat. 17 
Berlln kısa dalgası: Çok musikili eğlen
celi program. 17.45 Berlin kısa dalgası: 
tı sonu konııerl (18,50: Devamı). 18.50 
Prq: Halk musikisi. 19.55 Peşte: Radyo 
orkestrası. 20.10 LAypz.lg: Askert bando. 
20.20 Florans, Napoll: Bando muzika. 
20.20 Brüno: Bando mu:ı.lka. 20.30 Roma, 
Bari: Kanşık orkestra. 21 Prag: Fok or
kestrası. 21 Bratlslava: Hafif musiki. 
21.30 Roma, Bari: Karışık musiki. 22.15 
Berlln kısa dalgası: Hafif musiki. 22.35 
Pqte: Macar eserlerinden orkestra kon 
seri. 23.15 Mlldno, Torlno: Konser (Bach) 
Franck, Bossl). 23.20 Ostrava: PlAk rö
vüsü. 23.30 Ldypzlg: Gece musikisi. 24.10 
Peşte: Çigan orkestrası. 

nik konser. 22 Roma Senfonik konser 
(ayni koscri Barl radyosu da nakledi
yor). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Pazar Konse
ri. (8.15: Devamı). (9.15: Küçük Kon
ser). 13 Bertin kısa dalgası: Hafif musl
siki. (14.15: Devamı). 13.15 Roma kısa 
dalgası: Karışık musfkl: 13.25 Bükreş: 

Orkestra, Piyano sopran. 22,15 Brüno: 
Unutulmuş Çek eserlerinden parçalar. 
22.25 Bratislava: Londradan nakleden 
B. B. C. Orkestrasının Konseri. (Bu Kon
seri Arturo Toscanini idare edecektir.). 
22.45 Bükreş: Askeri moh!clden Konser 

nakli. 22.30 Florans, Napoli: Radyo or
kestrası. 23.10 Roma, Bari: Halk Konseri. 
23.30 Llıypzlg: Eğlenceli gece musikisi. 
OPERALAR, OPERETLER: 

DANS MUSİKİSi: 
23.30: Uıypzig. 23.35: Hamburg. 24.15: 

MllAno, Torlno. 
MUHTELİF: 

Pllik Konseri. (14.30: Devamı). 16 Peşte 
kısa dalgası: Karışık Macnr musikisi. 
16.15 Berlln kısa dnlgası: Holk musikisi. 
16.45: Beş asıra ait musiki. 16.45 Berlln 
kısa dalgası: Neş'eli akşam musikisi. 
(18.60: Devamı}. 18 Peşte: Polis bandosu. 
18.50 Prag: Marş, dans ve serenndlar. 
18.50 Ostravo: Radyo orksetrası. 19.15 

18.30 Roma kısa dalgası: Lirik operala 
nndan bir pt>rde 20.20 Pt'şte: "Zlgeuner be 
be,, opereti (pldkla) 21 Belgrad: Opera 
piyesinin nakli. 21.30 Bükreş: Uzun dal 
gası: Operet musikisi 23.05 Peşte: Doh
nnnyinln idaresinde opera orkestrası 

(Liszt, Beethoven) 

19.10 Roma kısa dalgası, Bari: Arap
ça rrıuslkili program. 20.37 Bari: Türkçe 
musahabe. 21.15 Bari: Haberler ve Elen 
musikisi. OPERALAR. OPERETLER: 

Bcrlın kısa dalgası. Alman morşlan 19.15 
Bilkreş: Dinik\ı orkestrası. 19.30 Prag: 

Vals ve Polkalar. 19.30 Peşte: Çigan or
kestrası. 20 Berlin kışa dalgası: Pazar 
Konseri. 20. Biıkreş: Diniku orkestrasının 
devamı. 20.20 Bukreş: Plıik Konseri. 20.20 
Prag: Askeri bando. 20.45Roma, Bari: 
Karışık musiki. 21 Belgrad: Halk akşamı. 

21 10 Bratislava: Askeri bando. 21.30 fi 
lano, Torıno: Karışık musiki. 21.30 Flo
rans, Napoli: Hafif mu iki konseri 22.50 
Florons, Napoli: Fantnzi Arap musikisi. 

23 20 Bclgrad: Lokantadan Konser nakli. 
23.35 .Pra · Plfık kons ri. 23.40 Peşte: Or
k tra Konseri. 23.45 Llıypııg: Gece musl 

kls. 
OPERALAR, OPERETLER: 

10 Berlin kısa dalgası: "Strau~·· a dair 
söz.IC'l' ve eserlerinden parçıı!ar. 18.30 

Laypz.ig Richard Wagner'in "Meistersin
ger von Nürnberg" operası. 21 Bukrcş: 

We.bcr'in ''Freischutz,, operası. 22 Mi
Uno, Torino, Musikili radyo piyesi. 
ODA MUSİK1Si: 

18.30 Roma kısa dalgası: Oda musiki 
si (Şarkılı ve enstrümantal). 
RESİTALl .. ER: 

10.45 Berlin kısa dalgası: Piyano - Vi 
:rolonsel musikisi 12.15 Roma kısa dal
gası: Şarkılı neşriyat. 20.20 BraUslava: -
Slovak şarkıları 22.30 Prag: Şal'kılı neş
eli musiki. 
DA •s IUSİKİSİ: 

22.40: Peşte 22.50 MiUıno, Torlno. 23.35: 
MilAno, Torlno. 
MUHTELİF: 

19.10 Bari, Roma kısa dalgası: Arap. 
en muslklll neşriyat. 20.37 Bari: Türkçe 
musikili neşriyat. 21.15 Bari: Rumca ha
berler ve Elen m\ISikisi 

i
~~,....,,,,,...., ,_ 

Pa:uırteai, 23. 5.1938 -
"""""" ~,,,...._, 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 

Konseri(8.15: Devamı). (9.45. Neş'eti neş
riyat). 10.45: Erkek Korosu. 12 Bcrlin kı
sa dalgası: Orkestra KonsC'ri ( 13: Hafif 
muııiki. 14.15 Keuı). 12.15 Roma kısa dal
gaııı: Kanşık musiki ve dans parçaları. 
13.25 BUkreş: Pltık Konseri (14.30: Deva
mı) 14.35 Roma kısa dalgası: Karışık Kon 
SC'r. (17.15 Keza). 17.10 Brüno: Halk Kon 
seri. (17.40: Sokol marşları). 17.45 Ber
lin kısa dalgası: Neş'eli musiki. (18.50: 

,~~~ 
\ Çar,amba, 25. 5. 1938 

'~"'" ,....,v,...,. 

18.30 Roma kısa dalgası: Lirik opera
dan bir perde. 21.30 Florans, Napoli: O
peret piyesi. 22 Roma, Bari: Rossinl'nin 
"Mose,. isimli operası. 

ODA MUS1K1Si: SENFONİLER: 
18.30 Roma kısa dalgası: Oda musikisi 

konseri. 19.20 Prag: Salon seksteli. 21.35 
BOkreş: Oda musikisi konseri. 
RESiTALi.ER: 

18.30 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser. 2140 Peşte: Macar :filharmonlııi (Doh 
manyl'nln idaresinde). 22 LArpzig: Sen
fonik konser. (Jean Slbellus). 
HAFİF I\:ONSERLER: 

7.10 BC'rlin kısa dalgası: Karışık kon-
18.15 Bcrlln kısa dalgası: Erkek Koro

su. 19.30 Peşte: Piyano resitali. 19.30 Ber 
Un kısa dalgası: Piyano - Viyolonsel 
konseri 21.30 Berlin kısa dalgası: Keman 
solo. 21.55 Brüno: Saksofon solo. 22.30 
Roma. Bari: Piyano konseri. 22 35 Ostra
va: Viyolonsel konseri (Piyano refakııil
le'. 23.35 Prag: Piyano resitali (Gabriel 
Faure). 
DANS MUSİKİSİ: 

16.30: Berlin kısa dalgası. 21.30 Milftno, 
Torino: Hafi! musiki ve dans. 24.10: Peş
te. 
:MUHTELİF: 

' ser (8.15: Devamı). (9.45: Alman marş
ları). 13 Bcrlin kıs:ı dıılgası: Hafif mu
siki (14.15: Devamı). 13.15 Roma kısa 

dalg:ısı: Hafi! musikisi konseri. 13.25 
Bükreş: Pltık. q4.30: Keza). 14.45 Roma 
kısa dalgası: llnlk musikisi. 16.45 Ber
lin kısa dalgası: Akşam musikisi. 17.45 
Bertin kısa dalgası: İş sonu konseri (18.50 
Devamı). J9.17 Blikreş: KUc;Gk rarlyo 
orkestrası. (20: Devamı). 19.30 Prag: Plak 
konseri. 20 F:\ıırans, Napoll, orkestra ve 
dans musikisi. 20.25 Prag: İngiliz (halk 

19.10 Roma kısa dalgası ve Bari: Arap
ça musikili neşriyat. 20.37 Bari: Türkce 
musikili program. 21.15 Bari: Rumca ha 
berler, Elen musikisi. 

~' ~:~~~~~; ~ 
.~,...,.""" ,...,. l"l"~,...

SENFONILER: 
17.15 Roma kısn dalgası: İtalyan sen

fonik musikisi. 21.45 Bükreş: Sen!onlk 
konser (Rııdyoorkestrası tarafından). 22 
Mllltno, Torlno: Senfonik konser. 
HAFiF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: Neşeli kan
şık program (8.15: Devamı). 12 Berlin 
kısa dalgası: Hafif musikisi. 13: Ke1.a, 
14.15: Keza.) 13.25 Bükreş: Predescu or
kestrası (l4.30: Devamı). 17.45 Berlln 
kısa dalgası: İş sonu konseri. 18.30 Roma 
kısa dalgası: Hafif musiki konseri. 18.30 
Berlln kısa dalgası: Alman mıırşlıın 
(18.50: İş sonu 'konsed). J9.20 Prag: Marş 
musiki~. 20 Berlln kısa dalgıı.sı: Akşam 
konseri. 20.10 Uıylprjg: Hafif konser. 
20.25 Ostrnva: Hafif musiki. 20.30 Roma, 
Bari: Cetra orkestrası. 21 Peşte: Orkes-

tra. (Grieg, Straııss, Rekal, Wagner). 
21.30Belgrat: Büyük radyo orkestrası. 

22.45 Bükreş: Hafif musikisi nakll. 23.20 
Belgrat: Yugoslav musikisi. 
OPERALAR, OPERETLER: 

13.15 Romn kısa dalgası: Lirik opera
lardan bir perde. 19.17 BUkreş· Masca
nl ve Leoncovnllonun pUıklıırından. 22 

Roma, Bari: Bir opera temsilinin nakli. 

ODA MUSİKİSİ: 

musikisi.) 20.40 Roma, Bari, plAk, 21,30 
Mlltıno, Torino: Pltık. 22.15 Prag: Radyo 
orkestrası. 22.45 • Bükreş: Hafit musiki 
nakli. 23.20 Belgrat: PIAk musikisi. 23.SO 
Prag: Yugoslav musikisi. 23.45 LAypz.lg: 
Gece musikisi. 
OPERAI.AR, OPERETLER: 

10.45 Bertin kısa dalgası: Wagner'in 
"Trtstan und lsolde., operasının 2 inci 

perdesi. 17.15 Roma kısa dalgası: Lirik 
opera musikisi. 22 MUAno, Torino: Ti
yatro neşriyatı. 
ODA MUSİKİSİ: 

12 Berlln kısa dalgası: Oda musikisi 
konseri. 12.15 Roma kısa dalgası: KIAsik 
İtnlynn operalarından diletler. 21.45 Ber
Jln kısa dalgası: Şarkılı oda muslklal. 
23.20Lfıypı.ig: Oda muslklsl konseri. 
RESİTALLER: 

19.20 Peşte: Viyolonsel reslUıll. 21 Bel 
grat: Piyano konseri. 21.05 Bükreş: (U
zun dalgası): Piyano konseri (Bacli, 
Schubcrt, Haydn). 22.30 Belgrat: Halic 
şarkıları. 23.30 Brüno: Piyano konseri. 
ODA MUSİKİSİ: 

21.35 Biıkreş: PIAkla kabare neşrJ1a
lı. 22.30 Flnrans, Napoll. 
)IUHTELİF: 

19.10 Bari ve kısa dalgalı Roma: Mu
sikili Arapça neşriyat. 20.37 Bari: Mu
sikili Türkçe program. 21.15 Bari: Musi
k111 Rumca neşriyat. 

~"'"""'' I' ,. ,..,. ~,,, 

~ Per,embe, 26. 5. 1938 ~ 
~" ,,..... ....... ,....,, ..... """ .... '""" .... ~ 

SENFONİLER: 

ODA MUSİKİSİ: 
10.45 Berlin kısa dalgası: Şarkılı· oda 

musikisi. 21 Belgrat: Piyano dilosu. 
RESİTALl .. ER: 

18.30 Berlln kısa dalgası: Org resita
li. 19.15 Berlln kısa dalgası: Org resitali. 
20.40 Bükreş: Romen halk ıarkıları. 21.45 
Belgrat: Halk şarkıları. 

DANS MUSİKİSİ: 
19.: Biikres. 23.20: Belgrat. 23. Florans, 

Napoll. 23.40: Mlltıno, Torino. 1 
MUHTELİF: 

19.10 Roma kısa dalgası: Arapça musi
kili nCŞl'.iyat. 20.37 Bari: Muslk111 Türk
çe neşriyat. 21.15 Bari: Yunanistan için 
musikili neşriyat. 

\.....,.....,,,~~ ....... ,.,,,.,....,_ 
\ Cuma, 21. 5. 1938 -
~ .... 11"1",...~~ı 

SENFONİLER: 
12.15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 

ser. 21 LAypzlg: Senfonik konser (Beet
hoven, İiszt, Çaykovski vs.). 21.30 Flo

rans, NapoU: Senfonik konser. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bcrlln kısa dalgası: Küçük kon
ser (8.15: Devamı). 10.30 Bertin kısa dal 
gası: Hafif musiki (11.15: Yeni plftklar). 
13 Bcrlln kısa dalgası: Hafif musiki 
(14.15: Devamı). 13.25 Bilkr<'ş: Plak mu 
slklsi ( 14,30: Devamı.) 17.45 Bcrlln kı

ııa dalgası: İş sonu konseri (18.50: De
vamı). 18 Peşte: Radyo orke trası. 19.20 
Praı: Salon orkestrası (Şarkılı). 19.35 
Bükreı: (Yüsek dalga): PlAk kon§erl. 
20 Peşte: Çigan orkestrası. 20.25 Prag: 
Fok orkestrası. 20.30 BOkreş: Mandolin 
orkestrası. 20.30 Roma, Bari: Karışık mu 
siki konseri. 22 Belgrat: Büyük radyo 
orkestra ı. 22.15 Brllno: Serenad ve sen 
tonik po m. 23.30 Uypzig: Otto Friehc 
orkestrası (Şarkılı). 

OPERAI.AR, OPERETLER: 
13.15 Roma kısa dalgası: Lirik opera 

lardan bir perde. 20 Berlln kısa dalga
sı: Rlchnrd Srauss'un escrlerlndC'n par
(ahır. 21.20 Bükreş: Blzet'nln "Carmen., 
operası. 21.55 Prag: Verdi'nin "RC'kulm., i 
(T.ondradan nakil suretlle). 22 Roma, 
Bari: Lehor'ın "Frnskita,. opereU. 
ODA MUSİKİSİ: 

16.30 Berlin kısa dıılgnsı: Şarkılı oda 
mıısikişi konseri. 17.40 Prag: Yaylı ens
trumanlar kuarteti. 17.15 Roma kısa dal
gası: Düo giUır. 19.35 BUkreş: Oda musi
kisi konseri. 21.45 Berlln kısa dalgası: 

Devamı). 19.15 Bükreş: Pliık Konseri. 
19.30 Brüno: Müntel)nb plak musikisi. 

20 10 Llıypzig: Otto Frlcke Orkestrası. 
20.15 Bukreş: Hafif radyo konseri. 20.40 

12.15 Roma kısa dalgası: Oda musiki
si konseri. 20.20 Florans, Napoll, kuartet 
kon.cıerl. 23.35 Prag: Bando kenteti. 
RESİTALLER: 

10.15 Berlin kısa dalgası: Keman solo. 
14.4!1 Roma kısa dalgası: Asker şarkıları. 
16.30 Berlln kısa dıılgası: Piyano - vi
yolonsel konseri (17.15: Keman solo). 
18.30 Brüno: Halk şarkıları. 18.30 Pra~ 

13.15 Roma kıııa dalgası: Senfonik 
konser. 21.25 Bükreş: Radulescu idare
sinde Senfonik konser. 
RESİTALLER: 

7.10 Bertin kısa dalgası: Neşeli nota
lar (8.15: Devamı). 12 Berlln kısa dal
gası: Karışık musiki. 13 Hafif .musiki 
(14.15 Keza). 12.15 Roma kıııa dalg"sı: • 

Hafif musiki. 13.25 Bükreş: Stanescu or 

Keman, viyolonsel ve piyano triyosu. 
23.20 Peşte: Kentet konseri. 
KESİT ALLER: 

9.15 Berlin kısa dalga~ı: Org resitali. 
Roma - Bari. Kanşık pldkları 20,45 

Berlln kısa dalgası: Küçük musiki kon
St'l"l. 211..Aypzlg: Musikili ve mizahi neş
riyat. 21.30 Mlltıno, Torino: Hafif musiTd 

Özür Dileriz 

Dünkü tefrikamız kazaen kanşmış oıduğundan 
bugiin düzclülmiş olarak yeniden basıyoruz. Özür 
dileriz. 

.lf 

14.45: Roma kısa dalgası: Piyano, keman, 
tenor, 18,30 Roma kısa dalgası: Şarkılar. 
19,ll'i Bükreş: Romen çocu'k ~arkıları. 
21.46 Brüno: Şarkılar. 22 Miltıno, Tori-
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lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usullle eksiltmiye konulan (22959,35 lira keş~ b:d~~li ts; 

tanbul Umumi napisane binası yıkılmasının 2-5·938 pazartesı gunu saa 
15 te ihnlcsi yapılmak üzere ilan edilmiş ise de yapılan tenzilat mik· 
tarı haddi itidal görülmemiş olduğundan bu işin 2490 sayılı kanunun 3~ 
inci maddesi mucibince yeniden eski şartlar dahilinde kapalı zarf usulu 
ile eksÜtmiye çıkarılması ve eksiltmenin 3-6-938 cuma günü saat 15 te 
Nafıa müdürlüğünde yapılmasına karar verilmiştir. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri geı;ıel, hususi ve fennt şartn:· 
mcleri, proje, keşü hulasasile buna müteferri diğer c>vrak dairesinde go· 

rülecektir. 
Muvakkat teminat 1722 liradır. 
İsteklilerin !t?klif mektuplan ve en az 15000 liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve 938 yılına ~it~ 
Ticaret odası vnsikalarını havi kapalı zarflarını 3·6-938 cuma gunu 

saat 14 e kadar Nafıa müdürlüğüne vermeleri. (2631) 

Orman Koruma Genel Komutanhğından : 
ı _ Orman Koruma Genel Komutanlık kıtalan ihtiyacı için 10000 a· 

det çift kundura kapalı zarf usuliyle ihalesi 27-5-938 Cuma günü saat 15 
de Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki satınalma komisyonun 

da yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 44000 lira, muvakkat teminatı 3300 lira. 
3 - Şartnameler iki lira mukabilinde Satınalma Komisyonundan alı-

nabilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mek~ 

tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermelcrı 
ilAn olunur. (2773) 

no: Şarkı resitali. 22.15 Bcrlln kısa dal
gası: Mayıs dnnslnn ve ıarkıları. 22.40 
Florans, Napoli: Piyano retakatlle şarkı 
lnr. 22.55 Mildno, Torino: Piyano - Ke
man konseri. 

DANS MUSİKiSİ: 
11.45: Berlin kısa dalgası. 21.30: Mi14-

no, Torlno. 23: FTOl'ans, Napoli. 24.15: 
Roma, Bari. 

MUHTELİF: 

19.10 Bari ve Roma kısa dalgası: Arap
ça muııiklll neşriyat 20.37 Bari TOrk~e 

haberler ve çocuk mevzuu, 21.15 Bari: 
Rumca haberler, Elen musikisi. 

""'-"""'""',...,"' ' "'"-·......,,; 
~ Cumarte•i, 28. 5. 1938 
~ ........ ,..... .... ,.....,~~ 

SENFONİLER: 
21.05 Bratlslava: Çek !ilharmonlsi. 

HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: K\lçük kon
ser. (8.15: Devamı). 9.30 Bertin kısa dal
insı: Hafi! musiki. 10.30: Pllk konseri. 
12 Berlln kısa dalgası: Neşeli hafta sonu 
konseri. 13: Hafif musiki ( 14.15: Deva
mı). 17.45 Berlln kısa dalgası: İş sonu kon 
seri (18.50: Devamı). 18.30 Roma kısa 

dalgası: Karışık musiki. 19 Peııte: Çigan 
orkestrası. 19.17: Bükreş Askerl bando. 
19.15 Berlln kısa dalgası: Küçük konser. 
19.20 Prag: Bando muzika. 20 Berlin kısa 

l top). 21.10 Ldyıpzlg 20.20 Prag: Po -
püler program. 20.20 Florans, Napoli: Or 
kestra konseri. 20.30 Roma, Bari: Karışık 
musiki. 22 Belgrat: Büyük radyo orkes-
ları. 22.45 BOkreş: Lokantadan konser 
nakli. 23.30 Prog: Plfık musikisi. 23.30 
Uypzl•: Gece musikisi. 

OP RALAR, OPERETLER~ 

12.15 Roma kısa dalgası: Lirik Opera
dan bir perde. 2 l Peşte: Opera piyesinin 
n kli. 21 Prag: Strauss'un "Reıt~er .. 
lsimll opereti. ~2 Ro.ma. Bari: Vcrdl'nln 
"Bir maskeli balo., operası 

DANS MUSİKİSİ: 
llBerlln kısa dalgası: Keman, viyolon

sel ve piyano trlyosu (Brahms). 15.15 
Trlyo (Brnhms). 17.15 Roma kısa dalga• 
sı: Oda musikisi konseri. 

RESİTAI.LER : 

13.15 Roma kısa dalgası: Halk sarkıla
n. 18 Peşte: Piyano resitali. 20.20 Brllno: 

Bulgar halk şarkıları. 21 Belgrat: Halk 

şarkı lan. 

DANS MUSİKİSİ: 
16.45: Berlin kısa dalgaııı. 21.15: Btllt

reş: 23.20: Belgrat. 

MUHTELİF: 
19.10 Bari, Roma kısa dalgası: Arapea 

musikili neşriyat. 20.37 Bari: Mu.slklll 

Türkçe neşriyat. 21.15 Bari: Yunanlstan 
dalgası: Neşeli hafta sonu nesrlyau (Non-

!arın orijinal güzelliğini veriyordu. Bu en eski fi
gürleri, kollarının hafü hareketlerile karikatürize 
ediyor, yerde bir kaplumbağa gibi sürünüyor, sonra 
bir martı gibi kollarını çırparak hafif adımlarla uçu
yor, orangotan gibi başını kollarının altına sokarak 
sıçrıyordu. Bütün gülme kabiliyetimizi sar!ederek 
takatimizi kaybedinceye kadar güldük. Her şey ne
şeli ve normaldi. Ben doktordan ayrılıp sokağa fırladım. Bir çeyrek 

mil ötede yabancıyı gördüm. Etrafını saran bir ço
cuk kafilesinin, kadınların ortasında bir şeyler söy
lüyordu. Kadınların arasında bir kaç erkeğin a
rasında bizim evin kapıcısı da vsrdı. Sarışın arkada
şım, halkın dışında telaşla ona bakıyor. Yerinde sa
bırsızlanıyordu. Yabancı birisine karşı şiddetli keli
meler kullanıyor gibi görünüyordu. Halle onu tahkir 
makamında bağırıyor, fakat onu sarhoş ve gayri me
sul teltikld ettikleri için bir şey yapmıyorlardı. O 
halkın arasında eğiliyor, kalkıyor, heyecanlı hare
ketler yapıyordu. O tekrar konuşmıya başladığı za
man halltın arasında biıyük bir feveran koptu. Uze
rine saldıracak gibi tavırlar aldılar. Ben tam köşeye 
gelmiştim ki, kadın arkadaşımın ona doğru koştuğu
nu gordiım ve yuksek sesle bağırdığını işittim: 

- Daha iyisi de var ... Daha iyisini şimdi görecek
sin. Bir sürprize hazırlan ... 

İçlerinden biri ciddi bir tavırla ötekileri ıükute . 
davet etti. Sonra bana döndü: 

- Bizim tabura yüzba§ı olarak seni seçtilt, dedl. 

klthlanmadaıı yaşıyorlardı. Toledo düştükten sonra 
teşkilatın bozulan Tagus'ta talihlerini denemeye te
şebbüs etmişlerdi. Fakat nikah meselelerini hallet
meden evvel orada öleceklerinden korkuyorlardı. İ
kisinin de birer oğlu vardı. 

Bu samim:. zevki, eşyanın ruhuna giren bu hassa
yı, aşağı sınıf dedikleri sınıfa mensup İspanyolların 
bu neşesini, hiç bir yerde bulmamıştım. Bunlar Is
panyol orta tabakasına olduğu gibi, Fransız, Alman 
orta tabakalarına da bu hususta ders verebilirler. 

Karanlık bastıktan sonra beşinci alayın erkanı
harbiye şubesine gitmek üzere yola çıktık. Tagus'
tan yeni gelen bir binbaşı beni çağırdı, vaziyetin 
bir hulasasını yaptı. Mütemadiyen, işlerin fena git
tiğini söylüyordu. 

- Dokunmayınız, yaralıdır, dokunmayınız yara• 
lıdır. 

Ayni günün akşamı cephedeki arkadaşlarım beni 
Cultura Popular'da aramağa geldiler. Onlar da bir 
gün evvel cepheden gelmişlerdi. Müesseseye büyük 
bir gürültü ile girdiler. Hepsi tıraş olmuş, yeni çiz· 
meler, temiz gömlekler giymişlerdi. Hepsinin göğ
sünde yeni birer nişan vardı. Be§inci milis alayı 
hepsinin rütbelerini yükseltmiş, Harbiye Vekaletin
den şahadetnamelerinin tasdikini isterni§ti. Hepsi 
neşeliydiler gevezelik edip duruyorlardı. Çavuşlar 
dahi, zabitler kadar memnundular. Bodin yarasını 
savmış, ikinci teğmen olmuştu. Vicente cavus olmus
tu. Diğer ikisi de teğmen. 

Hepsi birden bağırdılar: 

Alay bu teklifimizi hararetle kabul etti, tasdik için 
Vekalete gönderdi. Sıra ~imdi sana geldi. 

Müessesenin üçüncü katındaki odamı kitaplar, 
gazetelerden kestiğim vesikalarla doldurmuştum. 

Odama yeni bir daktilo makinesi de getirmiştim. Ar
tık işe başlamağa hazırlanıyordum. Bütün bunlara 
rağmen odamı kilitledim, her şeyi olduğu gibi bı
raktım ve arkadaşa sordum: 

- Nereye gideceğiz? 
- Tagus'a. Bu gece yola çıkıyoruz. 
Arkadaşlarımın yalnız gitmelerine nasıl müsaade 

edebilirdim? Memnuniyetle kabul ettim, yanlarında 
getirdikleri nişanlarla hemen ceketimi süslediler. ki
taplarımı, gazete kupürlerini, planlarımı §eYtan al
sın. 

- İşler fena gidiyor gibi görünüyor. 
Arkadaşım bu sözleri öyle bir taVlrla söyledi ki 

ıçinden şu manalar çıkabilirdi: "Bu sebeple hepi
miz beraber oraya gitmeliyiz." Ben onlardan ayrı
labilir miydim? 

O gün Cultura Popular bizim arkadaşlarla doldu. 
Bizi yemeğe davet ettiler. Yemekten sonra Bodin'le 
Gasco'nu:ı izdivaç resimlerini tesit edecektik. Bu iki 
arkadaş ta iki senedenberi sevdikleri kadınlarla nl-

Bodin çocuk gibi gülerek: 
- Olürsek, hiç olmazsa onları, dul olarak terket-

ml~ oluruz. dedi. 
Sonrn karısına döndü, çenesini okşayarak: 
- Eğer .evlenmezsek, sen dul kalamazsın, dedi. 
Niktth vesikaları imzalandıktan sonra, merasimin 

kutsiyeti ile, arkadaşlığın neşeli ruhunu birleştire
cek bir kaç kelime söylemek vazifesi bana düştü. lki 
çifte de iyi karı koca olmalarını temenni ettim. Ar
k:ıdaşlnrım, karılarını da öpmekliğim icap ettiğini 
söylediler, ben de öptüm. Arkadaşlarımın nikahının 
herkesin önünde, içtimai bir şekilde ilanı, bilhassa 
bunu halk ordusuna zabit tayin edildikleri bir za -
manda yapmaları, karılarına büyük bir saadet ve şe
ref veriyordu. Brandy satın aldık, müessesenin ge
niş salonuna bir gramofon getirterek dansettik. Cul
tura Popular'daki kızlar da pek memnundular. He
men bu gece cepheye gideceğimiz için, bizde güzel 
hatıralar bırakmağa çalıştılar. 

Gasco, salonun ortasında tek başına, kendi icat et
tiği bir raks oynuyordu, kısa boylu, şişman, kalın 

adaleli, olduğu halde hafifliği herkesi güldürüyor
du. Ayakları, omuzlan, elleri, büyük ve sertti, bu da 
ona eski Romalıların merkezlerinde oynadıkları dans 

- Bu kadar çok fena mı? 
- Evet ... Dlişünebildiğiniz kadar. 
Kati bir şey söylemesini istiyordum. 

- Hiç olmaz!ıa cephe muntazam mı? 

- Oyle bir şey yok. 

- Ya güvenilecek vaziyetler? 
Binbaşı alaylı alaylı güldü: 

- Sepetin içine konulan suya ne kadar güveni
lirse, o kadar ... 

- Yukarısı bunu biliyor mu l 
- Bilme~·. Siz elinizden ne gelırse yapınız. Eğer 

vaziyeti kurtarırsanız, büyük bir iş yapmış olursu
nuz. Fakat oraya gider gitmez, kumandan Josc Le
on'u mümkün olan süratle görünüz. 

Be~inci alay, ordunun her alayı gibi muntazam 
zabitleri olan bir alay değildi, milli milis taburu
nun bir nüvesi idi ki, amele liderleri tarafından sevk 
ve idare ediliyordu. 

(Det•amı var) 
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Yurdumuzda 
Yeni Tip 
Mahsul 
Bir kaç ay evvel, Iugiliz piyasala

rında inhisar maddelerimizin satışını 
temin etmek maksadile Londraya gi
den İnhisarlar Umumi Müdürü Mit
hat Genel pazar sabahı şehrimize gel a.ğarırken harekete geçti 

r 'roplar, kamilen Avulun üstüne 
miş olacaktır. 

~evrilrn . t. 
fi" ış ı. Bunlar da, cephane sar-
Jatına k t · . rn· a ıyen ehemmıyet ver-

d ıyerek fasılasız bir surette ateş e
eceklerd· ı. 

oı!~~a~lığımızı muhafaza etmiş 
Bu h ıçın biz burada, susuyoruz. 

h.. eyecanlı vakanın tasvirini 
Ucu ' 

d rn kollarından birine kuman
a etın· 

liııı . ış olan (kaymakam, Milu-
"o ın raporundan aynen nakledi
J ruz: 

ha(Ortalık ağarırken , kıtalarımız 
de;ıekete geçtiler. Her yandan, şid. 
hu e bombardıman edilen avula 
Ve c.urn ettiler. Hücum kumandası 
d tılir Verilmez, askerlerimiz cid
c~n Şecaat gösterdiler. Büyük bir 
lıı~et Ve azim ile ileri atılarak Dağ
ı-· tın dış müdafaa hattını ele ge-
lltdi! . 
he er. Işte o zaman, Dağıst'anda 
dır Vakit görtilen bir sahne canlan
ıı.~· Boğaz boğaza, pençe pençeye 
'•dlh b' 
(Ö ~ ır kasap oyunu başladı. 

as~ gleden evvel, saat dokuzda 
sas erıe.rimiz avulun en büyük par
Şa 1~1 • ışgal etmişlerdi. Buralarda, 
ıuırnı~ın askerlerinin daha hala ken 
ela erıni müdafaa ettikleri evlerin 
~ lrıları bile elimize geçmişti. Fa
i ~t htı inatçı Dağlıları, o evlerin 
~ 1l'lden k ·· k '" d ğil' d' çı nrmak mum un e -
~ ı. Onlarla yapılan mücadele, ge-
e~l~aranlığı basıncıya kadar devam 

1, 

B Unları mağlfıp edebilmek 
tı'ıı için yapılacak bir çare kal
lıı §tı. O da, damları delerek bura-
Y;ı:dan !çeriye el kumbaraları ve 
li er a mak ... Bu faş evle
tııtı, hiç olmazsa ağaç kirişlerini 
v tuŞturmak .. İçindekileri de ateş 
e durnandan bunaltmak ... 

ttı ·CBu da, yapıldı. Fakat Şamilin 
lıa lıtitıerini, yine yerlerinden oy ... 

1l'l'ıak mümkün olamadı. 
li:.A.~kerlerimizin gösterdikleri ha 
4ıt~lade cüret, gayret ve fedakar
k: ta rağmen, müritler yine ate
llq)devam ediyorlar .. Pek fazla bu
tı anlar, duvarları delerek yanla-
tıctaki evlere geçiyorlardı. 

h i~oşalan evlerin içinde, kömür 
e a 1ne gelmiş cesetler görüyorduk. 
d~ hale gelinciye kadar müdafaa
l . Sebat gösterilmesine hayretler 
~inde kalıyorduk .. Şunu itira! et
ti e~ lazımdır ki, Şamilin müritle
lı 111n vaziyeti, çok müsaadesiz; ve 
batta, pek elimdi. Böyle olmakla 
t eraber, askerlerimize korkunç de 
ecede zayiat verdirmektelerdi. 

d . .'tfüritler, bir kaç "gavur,, (1) öl 
lilltdUkten sonra; ölmeyi bir bah-

1 Yarlık addedivorlar .. Artık tüfek 
eli . J 

r 1şlemez bir hale geldikten son-
't~İ h~rer birer ortaya atılıyorlar .. 
y erınde parlıyan ve bir 
rı1lan gibi kıvrılan kılıçla -
. ' kıncallan (2) ile süngüle -

tıllıizı· ·· · 1 r· n uzerıne sa dırarak, can ve-
tnc· cı· 1Ye kadar vıtruşmıya devam e-
e?Orlardı.. Hatta bunların içinde, 
cı:nde hiçbir silahı olmadığı hal
~· ' tek başına on, on iki askerimi
\lın Üzerine hücum edenler bile 
ardı. 

. (l{oca avuldan yalnız on beş ki
§ı, tesı · <li ım olmıya rıza göstermişler 

· Bunlar da, içinde bulundukları 
~"in d h amından attığımız el kum-
araı ~ 

oı .. arının bogucu dumanlarından 
um haline gelenlerdi. 

11 
(Birçok evlerden, ateş kesiliyor; 

liık 0 e · · · d h. b' h k hı· vın ıçın e, ıç ır are et 
ssecı·ı (fü 1 miyordu. Fakat bu evlere 

asıtl'rlek ihtiyatsızlığında bulunan 
l'ın erlermiz, içerdeki ağır yaralıla 
,. attıkları kurşunlarla bir anda 
Jerı ' 

ere seriliyorlardı. 

Ço~Cesur düşmı:ınlarımız, bizden 
lu fazla telefat vermişlerdi. Avu 
ltall Sokaklannda, üstüste yığılmış, 
~rülmekte idi. 

~!) Tabiri aynen böyledir. 
) Dağınan kaması. 

(Bu müthiş boğuşma ve boğaz

laşma, akşama kadar devam ettiği 
halde, Avulun büyük bir parçası, 
henüz Şamilin elinde idi. Husu
sile, köyün gündoğdu köşesinde

ki birkaç kanlı kule, bize çok müş 
külat çıkarmış; ve bir çok zayiatı
mıza sebebiyet vermişti. Top ateş
lerimiz, bir türlü bu kuleyi tahrip 
edememişlerdi. Piyadelerimizle 
yaptığımız üstüste hücumlar da 
kamilen boşa gitmiştL 

A rtık, gece yaklaştığı ıçın bu 
hale bir nihayet vermek 

icap etmekte idi. Onun için son bir 
gayret sarfetmek lazım gelmişti.. .. 
Burada, dayanılmaz zahmetlere kat 
!anmıştık. İki dağ- topu ile iki ka
zak topunu bin müşkülatla oraya 
sürükliyerek ateşe başlamıştık. 

Bir hayli mermi sarf ettikten son
ra, kulede ancak bir kaç gedik aç
mıştık. Fakat kulede bulunan 
(Şamil) in mür-itlerini, bir türlü 
oradan söküp atamadık. 

(Artık, karanlık basmıştı. Biz 
de, düşman da; olduğumuz yerler
de kalmıştık. Şamilin bir gece bas
kınına uğramamak için o gece göz 
!erimizi yı.ımmamış, ellerimizden 
silahlarımızı bırakmamıştık. Ayni 
zamanda; bize bu kadar zahmet ve 
meşakkat veren, bunca zayiat ve 
telefat verdiren (Şamil) i kaçırma
mak için fevkalade tedbirler alınış
tık. 

(Halbuki, karanlık basar basmaz, 
Şamilin müritleri derhal harekete 
geçmişlerdi. Birdenbire karakolla
rımızın arasına dağılarak miıhasa

ra hatlarını kırıp geçirmişlerdi. O 
züiri karanlık jçinde vukua gelen 
boğuşma ve boğazlaşma, cidden 
müthişti... Öyle bir an gelmişti ki; 
herşey ve her ses susmuştu. Yal
nız, biribirine carpan kılıç, kama 
ve süngülerin çelik sesleri duyulu
yordu. 

(Askerlerimiz, Dağlıların bir kıs 
mmı durdurmuşlardı. Fakat bir
çokları da o sarp kayaların arala-
rından çevik birer kaplan gibi süzü 
lerek kurtulmuşlardı. 

(Bu sırada şiddetli bir yağmur 
da başlam,ıştı. Bu yağmur, bizim 
son derecede ı~ımıze yaramıştı. 

Çünkü Dağlıların çakmaklı tüfek
leri, bu yağmur altında ateş alını
yarak birer çoban değneği gibi bi
ze zararsız birer demjr parçası ha
lini almıştı. 

(Bu muharebe böylece, ardı ara 

sı kesilmeksizin bir buçuk gün de

vam etmişti. Ve; bizim muvaffakı

yetimizle neticelenmişti. 

(İki tarafın verdiği zayiat ta, 

müthişti ... Biz; 6 sı zabit olmak 

üzere 146 ölü, ve 30 u zabit olmak 
üzere de 500 yaralı vermiştik. Dağ 

lıların telefatına gelince, onlar da 

bize, 500 ceset terketmişlerdi.) 

Biz, kaymakam Milutin'in bu 

sözlerine, hiçbir şey ilave etmiye

ceğiz. Yalnız, General Grabbenin 

küçük ordusunun verdiği telefat 

adedinin büyük bir tahrüe uğra

tıldığını .. Bir b'uçuk gün süren bu 
harpte (Şamil) tarafından tam 2 

bin düşman askerinin saftan hariç 
bırakıldığını isaret etmekle iktifa 
cyliyeceğiz. 

KANLI (AHOLKO) ! .. 

A teş ve ölüm fırtınası, dur
muştu. Fakat.. acaba (Şa

mil) ne olmuştu .. 
Bu sualin cevabı, epeyce uzun

dur. Fakat biz, sözü uzatmamak 
ve muhterem karilerimizi bir ta
kım hurda tafsilat ile yormamak 
için, kısaca cevap vereceğiz... Şa
mil, General Grabibenin ordusu.
na, elinden geldiği kadar şiddet
le bir darbe indirdikten sonra, ar
tık bu avulda durmanın hiç bir 
fayda vermiyeceğini hissetmiş .. ge-

ce, muhasara safları arasından 

kendisine kılıçla yol açarak, çıkıp 
gitmişti ve doğruca (Aholko) ya 
çekilmişti. Zaten onun; son müda
faa noktası, burası .idi. 

Fakat .. Burası, nasıl ve hangi 
kuvvetle müdafaa edilecekti? 

Ruslar, kendi verdikleri telefa
tın hakiki mikdarmı sakladıkları 
gibi, (Şamil) in zayiatını da esaslı 
bir surette tetkik ve tespit edeme
mişlerdir... Hakikate, gelince; 
(Erguvan) Avulunun o kanlı çar
pışmasında Ruslar, - içlerinde 
bir de general olmak üzere - 59 
zabit ve 1458 nefer kaybetmişler
di. Şamil'in zayiatı ise, (900) ü 
mütecavizdi. 

Hadsiz hesapsız insan kütleleri
ne malik olan Çarlık için kaybo
lan bin beş yüz küsur askerin ade
di, hiç bir ehemmiyeti haiz değil
di. Fakat, pek mahdut bir mücahit 
zümresinin başında bulunan Şamil 
için, 900 kişinin bir buçuk gün 
zarfında elinden çıkıvermesi, çok 
.mühim bir keyfiyetti. 

Şamil Aholkoya, son derecede 
müt~ssir olarak avdet etmişti. 

·O, Erguvan Avulunu bir harabe 
halinde düşmana terketmek mec
buriyetinde kaldığına pek o kadar 
müteessir değildi. Orada vazifesini 
tamamile ifa etti ğine kani olduğu 
için, bu muvaffakıyetsizliği, (şe

refli bir mağlUbiyet) addetmekte 
idi. Onu asıl teessür ve teessüfe 
sevkeden sebep; o kadar emekler 
ve fedakarlıklarla yetiştirdiği (ni
zam askeri) nin, daha ilk çarpışma

Umumi müdürün seyahati dolayısi 
le Londrada bir satış şubesi kurulaca 
ğı tarzında çıkan haberler teeyyüt et 
memiştir. Şimdilik böyle bir tasav
vur yoktur. 

ODADA: 

Beynelmilel Oda 

Komitesi Toplandı 
Beynelmilel Ticaret Odası Türki

ye milli komitesi dün Ticaret Oda
sında toplanmıştır. Komite, Reis 
Mithat Nemlinin reisliğinde bazı gö
rüşmeler yapmıştır. Senelik kongre, 
Haziranın birinde yapılacaktır. Dün
kü görüşmelerde beynelmilel güm
rük ve eşya listelerinin tevhidi üze
rinde bazı esaslar kararlaştırılmış ve 
vadel isatışlar meselesinde geri kalan 
noksanlar tamamlanmıştır. Varılan 

neticeler, bir raporla İk.tısat Vekale
tine bildirilecektir. 

Fabrikatörler Toplandllar 
Sanayi briliğinde fabrikatörleri

mizin toplantısı devam ediyor. Evvel 
ce toplanmış olan dericiler, mensu
cat, KebraRo sanayü ve diğer sanayi 
şubeleri ile beraber dün de iplikçi
ler toplanmıştır. İi'abrikatörler, ta
kas suretile ham madde ithali güç
leştiği için, takas primlerinin yüksek 
liği dolayısile malların fiyatlı olaca
ğını iddia etmişlerdir. Sanayi Birliği 
bu toplantıların her biri için ayrı ay
rı birer rapor hazırlıyarak İktısat Ve
kaletine gönderecektir. 

da e1luden çıkıp gltme:slnden Jba-- ""=---=-~~ 

retti... Şamilin bu güzide kuvveti- Denizbankta bir lokanta açıldı 
nin yüzde doksanı, erimiş, bitmiş.. Denizbank İstanbul şubesinde, bi-
tL 

* (Şamil) Aholkoya çekildiği za-
man, her şeyden evvel kuvvetini 
hesap etmişti. 

/Devamı var) 

nanın ep üst katında bir lokanta ku-
rulmuştur. Lokantayı idare eden he
yetin reisliğine, eski Denizyolları 

müdürü ve şimdi Denizbank mater
yel dairesi reisi Sadettin Serim tayin 
edilmiştir. 

EMZiKLi BAYANA YEMEK 
Çocuk doğunca, ilk günü lohosa

Y~ .siit, yuınurta, sebze ezmeleri, 
pırınç çorbası, bisküi verilir. Pelt<!ı 
yedirmek te iyi bir adettir. Sonra
ki günlerde, böbreklerden albümin 
çıkmazsa et ve daha ziyade besli
yecek yemekler yedirilir ve yavaş 
?'~vaş .. çocuğu iyi besliyebilmesi 
ıçın luzuınu kadar yemekler veri-
lir. · 

Çocuğun emmesi annesine bir 
kere vücudi.inden mühim miktar
d~ ~ir. m~dde, günde altı yüzden 
hın ıkı yuz grama kadar süt kay
bettirir,ondan sonra da yora;. Bun 
!ardan dolayı emzikli annenin gıda 
ihtiyacı da çok artar. Emzikli kadı
nın bir günde kalori ihtiyacını 

2700, 3000 tahmin ederler. Bunla-
rı temin için giinde yüzden iki yüz 
grama kadar albümin, 400 gram 
şeker yapacak madde, 60, 70 gram 
da yağ lazımdır. 

Bu gıda maddele'l"ini en iyi te
min edecek şey süttür. Bu işi tet
kik etmiş olan bir hekim em7.ikli 
annenin içmesi liizumlu olan süt 
miktarını söyle tesbit etmiştir: Ço
cuk 3 ile 5 kilo arasında iken anne
sine günde 500 gram süt. Çocuk 5 
ile 6 kilo arasında annesine 700 
gram süt. Cocuk 7 ile 9 arasında 
annesine 800 graın süt. Bunlar, ta
bii,ortalama sayılardır. Çok süt 
veren bir kadının gıda ihtiyacı az 
siit verebilen bir kadının ihtiya
cından daha fazla olur. 

Annenin ictiği süt, şüphesiz, ay
ni süt olarak cocuğun midesine 
gitmez, fakat annenin kendi sütü
nü artırır. Siitle sebzeler, emzik
li kadının sütiinü artırmak için et
lerden daha ivi gelir. 

Kuru sebzeler, mercimek, pirinç. 
patates, hamur işleri, hamurlu tat
lılar siitü artırır diye tanınmışlar
dır .Yulaf nnunuıı da böyle şöhreti 

vardır. Emziktilere yağlı yemekler 
de tavsiye ediJir. Kış mevsiminde, 
içebilirse, balıkyağı hem sütü artı
nr, hem de vitanminler getirir. 

Bunlardan başka sütü artınr di
ye bilinen yemekler: Havuç, pan
car, hindiba, maydanoz, manıl ve 
yeşil salata, şalgam, ıspanak, ana
sonla dezene, bir de kiınyon adeta 
süt getirecek Haç diye tanınmış
tır. Bazı hekimler bunlardan gün
de bir gramdan beş grama kadar 
yedirirler. 

Aksi olarak, siite dolrunacak ye
mekler de vardır. Emzikli bayan 
bunlardan çekinmelidir: 

Sarımsak, soğan, prasa, Uhana, 
tereotu, ille baharlar. Bunlar, hele 
baharlı yemekler, süte koku ver
dikten başka çocuğun barsaklanna 
dokunurlar, gaz yaparlar, sancı ve
rirler . 

Kahve ile t:ayın da fazlası cocu
ia da annesine de zarar verir: Fa
kat ~hlamur, limon yaprağı, papat
ya çıçeği suyu, siitü artırmak için 
iyi gelir. Kavrulmuş yulafı da su 
içinde kaynatarak içmeyi tavsiye 
eden hekimler vardır. 

Alkol sütii azaltır, cocuğa doku
nlll', fakat biranın sütii artırmak 
şöhreti vardır, o da çok olmamak 
şartiyle. 

Bu kaidelt>re !?Öre, emzikli bir 
bayan için bir günlük yemek mik 
tarı: 

Ekmek 400 gram, et 300 gram, 
bir öğünde kuru sebze yahut pilav 
lık pirine 100 gram, yeşil salata ya 
hut ye~il sebze 200. hamur tatlısı 
100 gram, taze yemiş 100, peynir 

30, terevaih 30,, süt varım litre. İs
ter.ıı:eni7. bir şi~e de bira. 

Bunlar emzikli bayana 3,000 ka
dar kalori ve 120 gram albümin 
verirler, n da hem çocuğuna, hem 
kendisine yetişir. 

9 

o N o M i 1 
•••••••••••••••••••••••••• 

GÜNLÜK 
PiYASA 

Ziraat bankasının yumuşak buğd::ıy 
parti kilosu 5,28 kuruştan verilı:niş
larından 480 bin kiloluk büyük bir 
tir. Tüccar namına şehrimize 135 bin 
kilo buğday getirilıniş ve bu mallar 
5,29-6,25 kuruş arasında satılmıştır. 

* Anadolunun muhtelif mıntakalan-
nın arpalarından 60 bin kiloluk bir 
parti, kilosu 4,20-4,23 kuruş arasın
da verilmiştir. Ayrıca Antalya arpa
larından 100 bin kiloluk bir parti de 
:top Antalya kilosu 4,21 kuruştan sa 

tılınıştır. 

i * Mersin teslimi şartile 75 bin kilo-
luk bir parti çavdar kilosu 4,36 ku -
ruştan, Fakilli malı ve on beş bin ki 
lo Akseki çavdarı kilosu 4,23 kuruş-
tan satılmıştır. 

* Köyceğiz malı susamlardan dokuz 
bin kiloluk bir parti kilosu 16,30 ku 
ruştan Tekirdağ teslimi Edirne kuş
yemlerinden on beş bin kilo 7 ,09 ku 
ruştan, çalı fasulyeleri 9,20 kuruş-

tan verilmiştir. 

* Karadeniz fındıklarından iç tom -
bul fındık 44.10 kuruştan, tiftik malı 
cinsi 108-112,20 kuruş arasında, san 
sar derilerinin çifti 14,85-3500 kuruş 
arasında ve vaşakların çifti 1200 ku 

ruştan satılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

CEMİYETLERDE: 

Yeni Bir Otelciler 

Cemiyeti Kuruldu 
:tStanbul otelcilerinden bir kısmı 

esnaf mürakabe bürosuna bağlı otel 
ciler cemiyetinden gayri bir otelciler 
birliği kurmuşlardır. Eski cemiyet 
idare heyeti belediyeye müracaat ede 
rek şikayette bulunmuşlardır. 

Eski cemiyet belediyeye bir ayn 
müracaat daha yapmış ve bunda şeh 
rimize fazla miktarda seyyah getire -
bilmek üzere otellerini ıslah etmiy~ 
karar verdiklerini bildirmişlerdir. 

Belediye otel kondüktörlerini tes
çil etmiye karar vermiştir. Tesçil için 
müracaat edenler evvela esaslı tah -
kikata tabi tutulmakta, sonra icap e
denlere vesika verilmektedir. 

Bugüne kadar 32 kondüktör tescil 
edilmiştir. Tesçil muamelesi temmuz 
başına kadar bitirilmiş olacak, bu 
müddetten sonra vesikasız kondüktör 
lere iş verilmiyecektir. 

BORSA"' 
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ÇEKLER 
Acıt" 

Par is 28.3275 
New-York 0.792550 
Mil an o 15.06 
Brüksel 4.7075 
Atina 87.1610 
Cenevre 3.4675 
Sof ya 63.8755 
Amsterdam 1.4320 
Prag 22.7870 
Madrid 13.0780 
Berlin 1.9732 
Varşova 4.2057 
Buda peşte 3.9872 
Bükreş 106.22 
Belgrad 34.7288 
Yok ohama 2.7375 
Stokholın 3.0934 
Londra 637.-
Moskova 23.7950 

.PARALAR 

Frank 
Dolar 
Liret 

Belcfka Fr. 
Drahmi 

tsvicre rr. 

A1ıl 

Leva ~ 
Florin :! 
Kron Çek g 
Martı: ı:: 

ZloU ~ 
cıs 

Perıao !! 

Kaııan" I 
28.3275 
0.7910 

15.06 
4.7075 

87.1610 
3.4675 

63.,871)5 
1.4320 

22.7870 
13.0780 

1.9732 
4.2057 
3.9872 

106.22 
34.7288 

2.7375 
3.0934 

637.-
23.7950 
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Ilffi.ACAT: 

Şehrimizdeki 
Fındık Stoku 
15 Bin Kilo 

. Son hafta içinde yedi yüz kilo ka
dar harman iç ceviz kilosu elli ku
ruştan depo teslimi olarak satılmış
tır. Piyasamıza İzmitten 4200 kilo ve 
Tireboludan 1827 kilo kabuklu ceviz 
getirilmiştir. 2357 kilo kabuklu Peş
teye ve içlerden 1426 kilo İskende
riyeye, ve 5040 kilo da Hamburga ih 
raç edilmiştir. Şehrimizde beş bin ki 
lo kabuklu ceviz ve on bin kilo iç ce
viz stoku vardır. Ayni müddet için
de fındıklarımızdan İsveçe 1600 kilo, 
Hanıburga 14100 kilo, Londraya 4000 
kilo iç fındık ihraç olunmuştur. Satı
lan fındıkların mikdan ise 20 bin ki
lo Levan iç 30 kuruştan, 1200 kilo Or 
du malı 35 kuruştan, 15040 kilo Trab 
zon malı 41,20 kuruştan, on bin ki
loluk bir parti Trabzon iç sıra tom
bul fındık kilosu 42 kuruştan satıl
mıştır. Şehrimizde beş bin kilo ka
buklu sivri fındık ile on bin kilo iç 
fındık stoku vardır. 

Yumurta Sattıları Arttı 
Yumurta piyasamızda faaliyetli 

işler devam ediyor. Satışlar artmış
tır. Geçen hafta içinde Yunanistan 
ve İtalyaya iki bin üçyüz sandık yu
murta ihraç olunmuştur. Dün de 1500 
sandık hazırlanmış ve ambalajı yapıl 
mıştır. Bu yumurtalar bugün veya 
yarın vapura yüklenecektir. İstekler 
arttığı için yumurta kontrolörleri ge 
celeri de geç vakte kadar çalışmağa 
başlamışlardır. 

DENlZClLIK : 

Geceleri 
Limana Gelen 
Gemiler 
Limanlara gece gelecek vapurlann 

acenteleri tarafından daha evvel .sa
hil sıhhiye teşkilatına haber veril -
mesi mecburiyeti kaldınlınıştır. Sa· 
bil sıhhiye memurları ile tahaffuzha 
neler bundan böyle geceleri de çalışa 
caklan için, gemi ne zaman gelirse 
gelsin muamelesi görülecektir. 

İstanbul limanından transit geçen, 
fakat bazı eksiklerini tamamlamak 
için limanda bir müddet kalan gemi
lerin acenteleri, sahil sıhhiye merke
zine istida ile müracaat ederek gemi
nin geleceği tarih ve saati ve kalaca 
ğı müddeti bildireceklerdir. 

Uçüncii filep te geliyor 
Yeni alınan şileplerimizden üçün

cüsü olan Demirin de hazırlıklan bi

tirilmiş ve gemi kömür yüklemek ü

zere Zonguldağa gitmiştir. 

Daha evvel giden Bakır ve Krom 
şilepleri Zonguldaktan kömür alınış 
!ardır. Bugünler içinde limanımızdan 
geçerek Marsilyaya gideceklerdir. Bu 
suretle . kendi kömürümüz, ilk defa 
kendi vapurlarımız tarafından ecnebi 
limanlara taşınmış olacaktır. 

Gümrük kontrolü iıleri 

İstanbul limanında, polis, gümrük 
muhafaza ve liman kontrol dairesi 
memurlarının müşterek işlerine mü 
teallik olmak üzere hazırlanan ni -
zamnamenin haziranda tatbikine ge
çileceği bildirilmektedir. 

Bu nizamname tatbike konunca, 
limanda vazüe gören bu üç kısım me 
mur arasında bir iş beraberliği te -
min edilmşi olacaktır. 

M ateryel Dairesi kuruldu 
Denizbankta Sadettin Serimin reis 

liğine tayin olunduğu materyel dai
resinin azalan seçilmiştir. Bu a•ada, 
Akay idaresi levazım şefi Süreyya 
dairenin inşaiye kısmı müdürlüğü
ne, Denizyolları levazım şefi Muam 
mer mübayaa müdürlüğüne, Galata
saraylı Onz İbrahim anbarlar mü
dürlüğüne, liman işletmesi levazım 
şefi de Onz İbrahimin maiyetinde 
anbarlar kontrolörlüğüne tayin edil
mişlerdir. 

Materyel dairesi bu müdürlerden 
mürekkeptir. 

Bir F rannz torpiclo•u geçti 
Mirveille isimli bir Fransız torpi

dosu Karadeıılzden Boğaza girmiş ve 
limanımızdan, durmadan geçerek 
Akdenize çıkmıştır. · 
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BULMACA 
Dünkü Bulmacanın 

1 

BUGUNKU BULMACA 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

4 1 • 
5 .-=-:~--;.--;=..,,,, 

6 1 
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SOLDAN SAGA: 

ı - Haram katmadan 

2 - Sinir ve kafa sağlamlığı - Bir ka
dın ismi 

3 - Fransız bayQk lnkıltıbırun me§}ıur 

simalarından biri - Eser 

4 - Bir renk - Su - Pokerde parasız ka 
!anlara denir. 

fi - Halayık 

CS - Dcrlenmtş, toplanm1$ - Çok değil. 
7 - Koyu kırinızı 

8 - Sakat - Köpek - Su 

9 - Tekin değil - Arapça "siz. sız., rnA
nasına gelir. 

10 - Bir renk - Dişlemek 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Merkep - Duman çıkan yer 

2 - Bir nevi meyva - Bazı futbol maç-

larına verilen Wm 
3 - Cem edatı - Fakat 
4 - Tam mll.nasile 

5 - Ağzına kadar - Yağlı kara 

HAYRE"'N· 
ÇİZEfl. 

SIDA 

biri 

• 

6 - Kış günlerinde yOrilüsü , yaun !pek 

7 - .. İşte,, nln kabacası - GO.Zrl lcoku 

8 - Adinin sonu - Kuru soğuk 

• iNŞAAT ŞiRKETLERiNiN Nazarı Dikkatine • 
"AGGLOMERE" kalıp ta lar imaline mahsus "Allur" markalı FRAN

SIZ TAZYİK MAKİNESİ ucuz fiyatla satılıktır. 

I ' · Ztlhrevt ve cil t bastalı k.Jan ' ~ 

t - İyi yazı yazan - Dosya işlerinde 
kullanılır. 

10 - Kurban adamak - Din ve dünya 

işlerini ayıran idare şekll. 

Bu makine ile istenilen şekilde vücude getirilen taşlarlıt yapılacak 
duvarların metre mikabı ALTI liraya mal olur. Sağlamdır, ses geç
mez, istiyenlerin Taksim İstiklal caddesinde No. 6 dükkanda Mutaf-

•••••••••••• yan'a gelmeleri. • 

·---·.. Sovyet (TEHNOEKSPORT) Fabrikasının •••••llııııı 

ZiRAAT MAKİNALARI 
Sağlamlık ve ucu:ı.luk itibarile rakipsiz mnkinalardır. 

Ekin biçmeye mahsus Dolaplı ve Tırmıklı Orak maklnaları, Biçer bağlar orak ma
kinııları, A'levııtörl!l son sistem Saman toplu buğday ve çclyik harman mnkina
lan, biçer, döğer hnrmnn maklnalan, çayır makineleri, beygir tarağı, bnğ tu
lumbaları (Pulvarizatör) süt mnklnnları, üniversal ve bilyOk traktörler ve trak
tör pulluklnrımız.ın bütiln aksamı en kuvvetli çelikten yııpılmıştır. 
Turkiye m~cz deposu: Gnlata Tünel Cııd. Perçemli sokak No. 19 

ISMAIL HAKKI KOZACIOGLU 
Şubesi İZMlR, Halinıağa çar~ısı No. 20 

Orak makinalanmwn Anadoluda satış yerler!: Esklşehlrde: Mehmet Dost ve 
Nikoln Satalbavoy - Alqchirde: Kemal Uruslu _.Kadınhanda Osman 1şık ve or
takları - Konyada: Kasım Kaymek ve ortaklan - Çumrada: Ahmet Kumruluoğ-

_______ , 
DENiZBANK 
Denizyolları ltletmeıi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salonu 

.---Tel. 22740 

Mudanya Postaları 
23 Mayıs 1938 pazartesinden 

itibaren Mudanya hattında yaz 
tarifesinin tatbikine başlanacak
tır. Postalar Mudanyadan cu -
martesinden maada her gün sa
at 8,30 da ve İstanbuldan cu
martesi ve pazardan maada her 
gün saat 16,30 da kalkacaklardır. 

Cumartesi postaları Mudnnya -
dan saat 15 de ve İstanbuldan 
saat 14 te kalkacaklardır. 

Pazar Tenezzüh Postası 

lu - Adana ve Mersin: ı. Hakkı ve A. Nedim Kozacıoğlu. 

~-----------------------------------! Karacabey Kaymakamhğından : · ı 

İstanbuldan pazar günleri sa
at 8,30 da kalkacak vapur Ar
mutluya uğrıyarak 11,10 da Mu 
danyaya varıp Gemliğe 'gidecek 
ve Gemlikten dönerek saat 19 
da Mudanyadan kalkıp Armut
luya uğrıyarak 21,50 de İstan-

Tahmin Bedeli Cinsi Markası Miktarı Muvakkat 

900 Lira Bakır Sırt tulumbası Vermüral 

teminat 
Lira K. 

67 50 

Karacabey köyleri için alınacak olan yukarıda cins, marka ve miktarı 
yazılı bağ tulumbaları 12-5-938 gününde başlamak üzere açık eksiltmeye 
konmuştur. Taliplerin ihale gi.inü olan 27-5-938 Cuma günü saat 15 de 
Karacabey hükumet konağında müteşekkil eksiltme komisyonunda yüz
de 7.5 teminat akceleriylc miiracaat etmeleri. "2834" 

ımaı~----------------mlm~---
ür iye Kızllay Cemiyetinden : 

Ç dır Bezi Mübayaası 
Kızılay Cemiyetince yaptırı lacak çadırlar için lüzumu olup 

lstanbul satıf deposundaki tartnaınede yazılı evsafı haiz 

lco.oco METRE ÇADIR BEZi 
aabnalınacağından alakadarların 30/5/938 Pazartesi gunu 

saat 15 e kadar Depo Direktörlüğüne müracaatları. 

bula gelecek ve saat 22,20 de 
tekrar Mudanya ve, Gemliğe 

dönecektir. lstanbula 21,50 de 
gelecek bu postanın şehir dahili 
vapur ve tren iltisakı temin e
dilmiştir. Mudanya postalan Ka 
mköy rıhtımından kalkacaklar
dır. İşbu postalara ait her türlü 
kolaylık ve teferruatı ihtiva e
den risaleler acentelerimizden 

ve AKAY işletmesi ve ŞlRKE
Tl HA YRIYE gişelerinden teda
rik edilebilir. (2946) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 

18) e kadar. Sah, Cu martesi (9,30 

dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 

' Divanyolu No. 104 
Telefon: Z1044 - ZZ398 

Dr. Hayri Ömer 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacanı 

cıırşısmda No. 133 Telefon :4358! 

20 - 5 - 1938 ::;:::;-' 

Muhammen bedeli 1300 lira olan 2000 litre haŞ<tıat öldürücü 
27-5-1938 cuma günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası içindeki stı 
ma komisyonu tarafından kapalı zarf usulilc satın olınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 97 l 
kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflannı ele 
günü saat on dörde kadar komisyon reisliğine vermeıeri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satın alma komısyonu ts 
dan parasız ola:-ak dağıtılmaktadır. (2710) 

*** 
Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı iki gurup malzeme 

1938 Sah günü saat 15.30 dan itibaren s1ra ile ve kapalı zarf usll 
Ankarada Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin tekli! edilecek malın hizalarında yazılı 
vakkat teminat ile kanunun tavin ettiği vesikaları ve Nafia müteab 
vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar her gurup içiıı 
zarf halinde Komisyon Reislığıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa ve 
rinde satılmaktadır. (2700) 
Gurup lsim Muhammen 

1 

2 

Makas takımları, Krovaz-

bedel 
lira 

man, manganezli göbek. 323. 700.-
50000 adet normal hat de-
mir traversi. 222.624.-

*** 
Mı>tre mikabı muhammen bedeli 29 lira olan 1300 adet çam to 

2/ô 11938 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ank• 
İd.:ıre bin:lsında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 2612,33 liralık muvakkat teminat ile 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafifa Müteahhitlik vcsıkası ve teklifl 
ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır· 

Şartnameler 174 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmıı ve Eskişehir 
nelerinde satılmaktadır. (2920) 

*** 
İstanbul • Edirne kısmında yolcu gruplarına tenzilat 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren; en aşağı on kişi ücreti verrn 
gidiş - dönüş bileti almak şartile Sirkeci - Edirne kısmında seyahat eO 
yolcu gruplarına gidiş - dönüş için yalnız gidiş ücreti alınmak suretile 
yarıya tenzilat yapılmıştır. Bundan başka yirmi bir kişilik gruplard• 
ve daha fazla kişilik gruplarda da beher yirmi bir kişiye mukabil bit 

cu ücreti daha tenzil edilir. Dönüş biletlerinin mer'iyet müddeti iki il 
Bu müddet dahilinde olmak üzere gidişte ve dönüşte istenilen istas .. 
istenildiği kadar tevakkuf edilebilir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1529) (29621 

,. .. Haımetlu Prens PAUL'ün Yüksek Himayesinde 

1 Yugoslavya A ero Klüp Royale tarafından tertip ed ilen 

BiRiNCi TAYYARE SERGiSiNİ ... 

z i y A R E T E o-1' N 1 z.J~ .. 
28 Mayıs • 13 Haziran 1938 

Fazla tafsilat için Galta'da Yolcu salonu karfısında 
Frank hanında kain DABKOVlÇ ve ŞOREK.ASINA mürac 
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SALiH NECATi'nin KES Ki N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 1 O luk 
kutulan vardır. 

)\·

1-B_E_N_z_• 
\ GAGGENAU 

Bağdan Kadehe 

Saçlara elzem olan 
bir gıdadır. 

Saçların köklerini kuvvetlen
dirir. Dökülmesini keser. Kepek· 
leri tamamen giderir ve bU 
yüme kabiliyetini artırarak saç 

lara yeniden hayat verir. Koku 
su 1atif. kullanışı kolay bir saç 
eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

En yeni model 9eldi. 

yanname ile muamelei rüsumiyesini 

1 
ifa ile memlekete ithal t'ttiğim eşya 
ya ait 51542 numaralı makbuz zayi 
olduğundan ve yenisini çıkaracağım 
dan mezkUr makbuzun hiç bir kıy -
meti olmadığını ilan· ederi in. 

Izmirde Sulu Han civarında, Şe
ritçiler çarşısında 1 numarada boya 
tüccarı Moiz A:ı;:-diti. 

Istanbul asliye mahkemesi altıncı 
hukuk dairesinden: Halil Tüzer tara
fından Gürelede Gülef masırlı ma -
hallesinde sakin iken ikametgahı meç 
bul bulunan Kondil oğlu Tufan kı
zı Hatice aleyhine ikame olunan bo
şanmanın tesçili davası neticesinde: 
Kayden karısı olan Haticeyi da-

1111%~----rmm•ı•------B•E•Y•O-C•L•U-•· •l•S•T•A•N-B•U•I•._. vacının 1337 senesi martında bo-
Teknik Okulu M üd ürlügv ünden : · şadığı sureti şehadetle sabit oldu -

ğundan 864 numaralı kanunun 1 ve 
Teknik okulu mühendislik kursu kabul imtihanları 24 Mayıs 938 salı 9 uncu maddeleri mucibince işbu bo 

Ve 25 mayıs 938 çarşamba günleri yüksek mühendis mektebinde yazılı şanmanın doğum kütüğüne tesçiline 
~larak yapılacaktır. 3074 sayılı kanunun 3 cü maddesi ahkamına istina- muhakeme masraflarının iki tarafa 

en Yüksek vekalet makamınca adları , 26-2-938 tarih ve 1518-2726 sayılı yükletilmesine temyizi kabil olmak 
tamime ek liste ile, mensup oldukları dairelere bildirilmiş olan(Nafia fen üzere 25-2-938 tarihinde davacı -
~ek.tehi) mezunu fen memurlarmınbu husustaki talimatnameyi okuyup nın yüzüne karşı müddaleyhin gıya-
ılgı edinmek ve imtihan günlerinde ibraz edecekleri hüviyet vesikaları- hında birlikte karar verilmiştir. işbu 

tılı almak üzere me.rbut bulundukları daire reislerine mür-0.caatları ilan karar on beş gün müddetle ilanen 
0 unur. (2515) tebliğine karar verildiğinden ve ila -

Eski Om:ıanlı İmpaı<atorluğunun 
TAKSiME UGRAMIŞ 

Düyunu Umumiye Meclisi 
Pariı, 12 Mayıs 1938 

l'o 7 1/ 2 FAiZLi 1933 TÜRK BORCU TAHViLLERi 

~IİSKET ŞA~ABI 

200 e•. 
10 • 

8& ki' 

4& 3 

SOFRA 
ŞARAPLARI 

340 el. 
2QO • 

?Q .. 

ıookr. 
,10 • 

35 • 

kırmızr • •.-k "' döml-aek 

l-IAMiLLERİNE TEDİY AT iLANI 
25 Mayıs 1938 vadesine ait tediyat. 

, Meclis, Türkiyede, Ankara ve İstanbul piyasalarında, trant tef
l'ık edilmekıi~jn, 25 Mayıs 1938 taksitinin, Türk lirası olarak te
~İl!e~ceğini ve kupon ha,ına, O, 734G dolar mukabili olaa 
,9298 Türk li,asının verileceğini, ha.millere ilan eder. 

mın bir sureti mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olduğundan müd
daleyhin mahkememizin 937 /2404 
numarasına müracaat etmesi aksi 
halde kanunen icap eden muamele -
n in üa edileceği tebliğ yerine geç -
mek üzere ilan olunur. 

KAYIP: Sarayköyden aldığım nü 
fus tezkeremi kaybettim. Hükmü 
yoktur. Laleli Gençtürk sokağı N. 9 
da Sarayköylü 340 doğumlu Turgut 

iNMiSAR SARAPLARI 
Bu meblağ, mezkur taksit için sureti kat'iyyede Türk lirası ola

tak lesbit edilmit olduğundan, Türk lirasile dolar arasında zuhur 
edebilecek herhangi bir tahavvül kartıaında, tediyat, bu vadenin 
llliiruru zamanına kadar, yalnız bu miktar üzerinden icra edi
lecektir. 

t,bu meblağ 10 numaralı ve 25 Mayıs 1938 vadeli kupona mu
ka.hil tediye edilecektir. 

25 Mayıs 1938 taksitinin tediyesine ait provizyonlar: - Birinci 
\'e Üçüncü trantlar için, Paris'te Osmanlı Bankasında ve - ikinci 
lra.nş için, Berlinde Deuuche Bank'da tetkil edilmİftir. 

Meclis, 25 lkincite9rin 1938 taksitinin, dolar esası üzerinden 
tediyesine karar vermi,tir. Binaenaleyh, işbu kupon Tü-rkiyede, 
0,7346 dolar mukabili olarak ve 10 lkincitetrin 1938 rayici üze
tinden Türk liraaile tediye edilecektir. 

Meclis, o/o 7~ faizli 1933 Türk Borcu tahvilleri kuponlannm 
tediye tarihlerinden beter ıene sonra müruru zamana uğramaları 
dolayuile itbu tahvillerin 25 lkincite9rin 1933 vadeli birinci 
kuponun 25 lkincitetrin 1938 tarihinde müruru zamana uğrıya
Cağını, hamillerinin nazarı rttdaına vaz'eder. 

Türkiyede 25 Mayıs 1938 vadeli kuponun tediyesile mükellef 
llıiiesseseler tunlardır: 

Ankara'da: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, 
Osmanlı Bankası 

İstanbul da: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, 
Osmanlı Bankası, Deutsche Bank 

* * * Eski OsmanJı İmparatorluğunun 
TAKSiME UGRAMIŞ 

Düyunu Umumiye Meclisi 
Paris, 12 Mayıs 1938 
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JiAMiLLERiNE TEDIY AT ILANI 
25 Mayıs 1938 vadesine ait fediyaf. 

Meclis, Türkiyede, İstanbul piyasasında, 25 Mayıs 1938 taksi
~nin Türk lirau olarak tediye edileceğini ve kupon ba,ma 18,75 
h ~a~sız frangı mukabili olan 0,6642 Türk lirasının verileceğini, 
arnıllere ilan eder. 

Mezkur vade için, bu meblağ sureti kat'iyyede Türk liraaı ola
l'a.k tesbit edilmit olduğundan, Türk lirasile Fransız frangı ara;::da zuhur edebilecek herhangi bir tahavvül karıtısmda, tediyat, 
. vadenin müruru zamanına kadar, yalnız bu miktar üzerinden 
ıcra edilecektir. 

k İ~hu meblağ, 8 numaralı ve 25 Mayıs 1938 vadeli kupona mu
a.hıl tediye edilecektir. 
lıtanhu?da, 25 Mayıı 1938 vadeli kuponun tediyesile mükellef 

hıiieıaeseler flNllardır: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, 
Osmanlı Bankası. 

musoy. 

Türk Hciva Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 ci Keşide: 11 - Haziran • 938 dedir. 

Büyük İkramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo lira lak 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 

adet mükafat vardır .•• 

20.000} liralık iki 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zen9in eden bu 
piyangoya iştirak etmek suretile siz de taJiinizi 
deneyiniz. .......................................... 

Keskin Kasabası Elektrik tesisatı . 
1 - 2997 lira keşif bedeli santral binası ve 1200 liralık 200 adet ağaç 

direk ve 6500 liralık 60 normal beygir takatinde buhar Lokomobil Kon
danseli ve 11942 lira keşif bedeli Elektrik şebeke tesisatı ki cem'an 
22639 lira bedeli keşfi ve Nafia Vekaletinden musaddak projesi mucibin
ce Keskin Kasabasının Elektrik tesisatı 25-4-1938 tarihinden itibaren 
kapalı zarfla 45 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Ihale 10-6--1936 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de 
Keskin Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler bugüne kadar laakal15,000 liralık Lokomobilli Santral 
ve Elektrik Tesisatı yaptıklanna dair Nafia Vekaletinin Müteahhitlik eh
liyetnamesini ibraz edeceklerdir. 

4 - Proje ve şartnameler Keskin belediyesinden istenip ve alınabilir. 
5 - Talipler tesisatın heyeti umumiyesine talip olabilecekleri gibi San 

tral binasının inşaatı, Ağaç Direklerin ihzarı ve Lokomobil kısmiyle di
reklerin dikilmesi ve Elektrik şebeke tesisatı için üç kısım üzerinde ay-
rı ayrı teklif verebilirler. · 

6 - Talipler ihaleden evvel % 7,5 nisbetinde ve ihaleY.i müteakip % 
15 nisbetinde teminat vereceklerdir. 

7 - Taliplerin eksiltme kanunu mucibince icap eden vesaiki hamilen 
10-6-193a cuma günü saat 15 ten evvel Keskin belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alın -
maz. (2560) 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Sa. Al. Ko. 
1 - Bir tanesine 160 kuruş fiyat tahmin edilen 43,000 Yün Fanila ka

palı zarf usulile 2/6/1938 Perşembe günü saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname 387 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 5120 liralık teminat ve kanu

nun ve şartı1amede yazılı vesikaları muhtevi teklif n:ektuplarının belli 
gün saat 9 za kadar komisyona vermiş olmaları. (1417) (2818) 

""' 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
1 - Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğünce tanzim edilip Ve

kaleti celilenin tasdikine iktiran eden 518,403,83 lira, bedeli keşüli Trab 
zon içme suyu işi fen müdürlüğümüzde bulunan evrakı keşfiyesi mu
cibince mevkii münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrakı keşfiye: 

A - Trabzon şehri içme suyuna ait mukavelename 
B - Su işleri fenni şartnamesi 
C - Trabzon şehri içme suyuna ait vahidi fiyat listesi 

D - Bayındırlık genel şartnamesi 
E - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
F - Trabzon şehri içme su tesisatına ait birinci keşif hulasası 
G - Trabzon şehrinin isale ve tevzi edilecek içme suyuna ait husu

si, fenni şartnamesi 

H - Çelik borular hakkında talimatname 
İ - 16 par~adan mürekkep proje dosyası 

mdan mürekkep olup her gün Fen müdürlüğümüzde görüleceği gibi 
25,92 lira mukabilinde Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 30-5-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te 
Trabzon belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf Üsulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 24,486,15 liradır . 
6 - Münakasaya iştirak şartları: 
A - Muvakkat teminat vermek 
B - Ticaret odası vesikasını ibraz etmek 

C - Bayındırlık işleri dergisinin mayıs 936 ve Resmi Gazetenin 
3297 sayılı nüshalarında çıkan talimatnameye tevfikan alınacak 50.000 
liralık içme su ışlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiği ve bu ka
bil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa VekA
letinden alınacak fenni ehliyet vesikasını haiz olmak ve müteahhidin 
diplomalı mühf'.ndis olması veya bunlardan birile müştereken teklü ya
pıp mukaveleyi birlikte imzalaması ve teminatın müşterek olması, 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı günde saat 
14 te müteahhit ta.rafındEl.n bizzat veya posta ile belediye riyasetine 
te':di edilmiş olacaktır. (2671) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Mükellefin 

ismi 
Adresi Verı:inin ncviCinsi Senesi Vcrl!'isi Zammı Yekun 

Arap Aziz Unkapanı Hayvanlar 2 at 

Vilayeti 

kuyulu sokak 
3 No. 
Kazası 

İstanbul Eminönü 

Şubesi 

Mercan 

vergisi 

Cilt Varak 

38 1 

937 1,20 2,40 3,60 

Yukarıda adresi, işi ve eski adresi yazılı Mercan Maliye şubesi mükellefi 
yeni adresini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da mezkur adresde bu

lunamamış olduğundan hizasında gösterilen yıla ait hayvan vergisi ihbar

namesinin kendisine tebliği mümkün olamamıştır. Hukuk usulü muhake

meleri kanunu hükümlerine göre tebli~ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan 
olunur. (2955) 




