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ÇOCUK ANSIKLOPEDası 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvveW yar. 
dımcısı, çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en gO..zel hecllye
dir. Müessesemiz ta.rafından neşredilmiştir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz.. 

lngiliz Ve Fransız Başvekilleri Siyasetlerini 
Dünkü Nutuklarile Kati ekilde izah Ettiler 

Chamberlain Ed. Daladier' 
11Lehistana 1ecavüz Yangın Cıl<arir 
lngilteıe de Bu f fe karışır .. Dedi 

••s;, Sinir imtihanı Geciri11oruz. 
Asla Haglüo Olmı11acag1Z,, Dedi 

I,onora 1 f '(Hususi)' - Mister Chamoerlain ougün mu
Jiafazakar kadınların Al.bert Halide yaptıkları büyük bir top-
lantıda mühim bir nutuk söylemiştir. . 

Nutkun en mühim noktası Danzigden bahsedeniydi. Mis-
ter Chaınberlain bu nokta üzerinde şu sözleri söyledi: "Umu
miyetle inanıldığına göre bugün e~ mühi1:°' ~e~~e mıntakası 
Danzigtir. Çünkü bu yüzden Lehistanın ıstllc!aıl~e dokuı;u!
duğu takdirde büyük bir yan~n kopacak ve Ingılter~ ~e .. ou
na karışacaktır. Biz Lehistan ile Almanya arasında ihtilafla
rın müzakere yolu ile hallolunmasını diler ve müzakere yolu 
------------ı ile halledileceğine inanırız. Fa -

J kat Lehistan istiklali tehdit edi
lirse o zaman demin anlattığım 
büyük yangın kopar." 

. 
Balkanları 

Parçalamıya · 

Çalışıyorlar 

Mister Chamberlain daha önce 
İngilterenin vaziyetini anlattı ve o • 
nun Alınanlara ait ve Alman olma .. 
yan milletlerin istiklfiline dokunma· 
yan hareketlerine karşı lakayt kaldı
ğını, Almanyanın hiç bir hareketine 

• karışmadığını, fakat Moravyanın il-

Balkan devletlerı kurt~- hakı üzerine vaziyetin değiştiğini 
luslarınt şu oeva ba bu- ve-4lmap:vADDl=1>»>•ı•- ' • • .. 

~---~- ..... .tuır pc~rıcı uirna1na a· emnıyetsızlik korkusunun kapladı • 
radıkça parçalanmaktan kur- ğını, ve her milletin istiklalini tehli
tulamazlar. Balkan deoletleTi- kede gördüğünü söylemiş, bunun ü
nin kuvvetleri kendüerinde- zerine bu emniyetsizliği zale etmek 

Jir. :Ancak bu parça parça laz~ geldiğini izah ederek İngilte • 

k t i • 6. t" k renın bu yolda teşebbüslere girişti • 
uvve erı ıraraya ge ırere g~ı·n· 1 t t ı 

ı an a ıruş ır. · 
m uazzam bir kuvvet vücude M' t Ch b 1 · b d 

ıs er am er aın un an sonra 
getirmekle tazyikten ve esa- İngi!terenin Almanyayı ihata etmek. 
retten kurtulabilirler. ve Almanya aleyhnde bir birlik teş-

Yazan: M. Zekeriya SERTEL kil etmek istediğine dair ileri sürü
(Sonu: Sa. 10, sil. 4) , 

B alkan Paktı, yalnız Balkanlar 
için değil, bütün Cenubu 

Şarki Avrupası, hatta bütün dünya 
için sulh amili bir kuvvet olduğunu 
muhtelif zamanlarda, muhtelif tec
rübelerle ispat etmişti. 

Fakat Balkan Paktmm iki zaafı 
vardr: Biri Bulgaristanı içine ala
maması, diğeri hariçten vaki olacak 
taarruzlara karşı dış hudutları ga
ranti altma almaması idi. Balkan 
paktr daha ziyade Balkanlarda sul
hün devamını temin gayesiyle teş-

Leh· Rus 
Münasebatı 

<dlo~itane 

noeırloy©ır 

Dünkü nutkıyle Fransanın hattı hareketini 
izah eden Daladier 

Sovyefle r 
l\foskovada ç1kan İzvestiya gazetesi İngilterenin Rusva

ya yaptığı teklifler hakkında bir makale yazmaktadır. 
0

Bu 
makaleye göre İngiliz teklifleri, mütekabiliyet esasına müste
nit ~Ie?ildir ve bu teklifler ~ovyetler Birliği için gayri mü
savı hır muamele mahiyetı arzetmektedir. 

kil edildiği için bu fonksiyonunu 
muvaffakryetle yaptı ve yapmakt;ı 
devam ediyor. 

Totaliter devletler Balkanları da 
hayati saha davalarının içine sokun

Almanlar Polonya Hudutlarına 
Yine Sevkiyata Başladllar 

;iiii;j Çünkü Lehistan ile Romanya Rus
! yanın garbinde olan biricik devlet -

l le~ değil~ir. Şarki A vrupanın diğer 
mılletlerıne de teminat vermek la -
zımdır. Şayet Rusya bu teminatı 
vermek yüzünden bir harbe girecek 
olursa İngiltere ile Fransanm ona 
karşı vaziyetleri ne olacaktır? İngi
liz teklülerinde bu nokta sarih değil
dir. Onun için Rusya İngiltere. Fran
sa, Rusya ve mümkünse Lehistanın 
mütekabil yardım esasına müstenit 
bir cephe teşkil ederek merkezi ve 
şarki Avrupada tehlikeye maruz 
devletlere teminat vermeleri lazım 
geldiğini, sulhün ancak bu suretle 
korunacağını söylemektedir. 

ca iş değişti. Balkanların sulhünı.i Varşova, 11 <Hususi) - Lehistcın 
tehdit eden tehlike hariçten geli- mehafili ile Rus mehafili Potem
yordu. Bu tehlike karşısında Balkan kin - Bek konuşmalarının iki tara
devletıerine düşen vazife derhal fı hoşnut eden bir mahiyette olduğu
saflarrnı sıklaştırmak, Balkan Psk- nu bildirmektedir. İki tarai ta resmi 
tının zaaflarını izale ederek büyük ı malümat vermemekle beraber daha 
bir Balkan konfederasyonu vücude 1 
g~tirrnekti. o vakit Balkan devletlP.
~lllin iç hudutları olduğu gibi, aış 
Udutıarı da garanti altına alınmış 

olacaktı. 

l!'akat Balkan devletleri bu lüzu
~u, Ve bu lüzumun icap ettiroiği 
edakarlrklara katlanmak zaruretini 
~nlarnakta geciktiler. Totaliter dev-
etıer derhal Balkan Paktının bu 
zaafından istüadeye teşebbüs etti
ler. Balkan Paktına dahil devletlet'i 
birer birer tehdit ederek Balkanları 
Parçalaınrya başladılar. 

Balkanlıların ilk kurbanı Roman
!a oldu. Almanya Çekoslovakyayı 
ışgal ettikten sonra Romanyayı ik
tısaden istilaya karar verdi. Bütün 
R.oınen iktısadiyatmı Alman iktr.sa- . ı: , 
dıyatı tAb• b• ~ •. • .. ,, 

nı tamamlıyan a ı ır ~:~ ?;. ... ,. ... • 

noıni haline getirdi. Romanya bu ~onja->Er/,:.a_nıharbıye Reisi 
(Sonu; Sa.: 10; Sü: 3) I ,,, Smıglı ~ • Rydz. 

.. ._ 

iyi anlaşmak için zemin hazırlandı
ğ1 temin olunuyor. 

Pariste çıkan Epoque gazetesi bu 
münasebetle diyor ki: 

Sovyet Birliği Hariciye Komiser 
muavini Potemkin Ankaradan Sof
yaya ve oradan da Bükreşe ve Var
şovay~ bir seyahat yaptı. Dün Bek' 
le yaptığı mülakat çok samimi oldu-

l
?olon~~· Alm:ı.nyayı gücendirme -
Dl(...k ıçın uzun müddet Moskova ile 
yakmlaşmakta tereddüt gösterdi. Al 
manyanın son talepleri üzerine simdi 

anladı ki Rusyanın yardımını temin 
için artık kaybedilecek hiç bir za
man kalmamıştır. İşte bunun içindir 
ki Varşova ile Moskova arasındaki 
yakınlaşma gitgide daha sıkı bir ma 

hiyet alıyor. Bunub bir ittifak hali
ni alması için Fransa, İngiltere ve 
Rusyanın sadece anlaşması kafidir. 

Bugün muhtelif kaynaklardan ge

len malumata göre Almanlar Lehis
tan hududuna doğru bir takım as
askeri sevkıyat yapmaktadır. Bilhas-

sa Moravyada tahşidat yapıldığı ha-
(Sonu. Sa. 10 Sü. 4) 

* İngiliz mehafili bu teklifin mal1-
zurlu olduğuna kanidir. İngiltere 
Başvekili de dün bu mahzurlardan 
bahsetmiş ve İngilterenin bunlar
dan kaçındığını söylemişti. 

Milletler Cemiyeti 22 Mayısta 

toplanıyor 

M. Potemkinin Milletler Cemiyeti 
konseyine iştirak etmesi için konsey 
içtimai bir kaç gün teliir olunarak 
22 Mayısa bırakılacaktır. Bu tarih 
kabul edilmiş ve devletlere, o şekil-
de tebligat yapılmıştır. 22 Mayıs iç

(Sonu: Sa. 1 O, Sü: 6 da) 

Faris, 11 (Hususi} - Fransız parlamentosu liir '6uçuli 
aylık tatilden sonra bugün toplanmış ve Cümhurreisinin yeni 
intiahp devresine girmesi dolayısıyle mesajını dinlemiştir. 

Fransız Başf7ekili Daladier de bu münasebetle söylediği 
nutukta Fransa moralini zAf a uğratmak için yapılan teşebbüs
lerin bir imtihan teşkil ettiğini. fakat Fransanın bu imtihanla 
sona kadar ve zene kadar sarsılmadan karşılaşacağını söyle
miş: Fransa vakasız muharebelerle, kansız mücadelelerle kor
kutulamıyacağını, sulh vaacHerinin onu oyalamadığı gibi teh
ditlerin de ona endişe \·ermediğini izah etmiş, daha sonra İn-

giltere ile Fransa arasındaki sı- ,... __________ _ 
b dostluktan bahsetmiş, Rusya r 
ile şekil üzerinde ihtilaf bulun
makla beraber sulhü müşterek 
hareketle korumak esası üze -
rinde tam ittifak bulunduğunu 
söylemiş ve Fransanın Türkiye 
ile anlaşmakta olduğunu ilave 
etmiş ve demiştir ki: · 

Fransız hükumeti, Türkiye ile, 
Şarki Ak.denizde sulhün idamesine 
matuf bir garanti anlaşması müzake
resine devam eylemektedir. Hüku
met, Türkiye ile, iki memleket a
rasında uzun zamandanberi mual
lakta bulunan bir meseleyi de en 
dostane bir zihniyetle halletmek ar
zusundadır. General Veygandın Tür
kiyeyi ziyareti, iki milleti birbirine 
bağlayan hürmetin ne derece derin 
olduğunu isbat etmiştir. 

Fr'lnsız Cumhu:'Teısinir. mesaıtn· 
da bı!hassa dikkati <'elbeden södcr 

(Sonu: Sa. 10, Sü: 5 te) 

rr~-----~~ 

1 İngiliz - Romen 

iNöNU 
Neşriyat 

Sergisinde 
Ankara 11 (Tan Muhabirin· 

den) - Cümhurreisi İsmet İnö
nü bugün öğle üzeri refakatle· 
rinde Bayan İnönü olduğa h al
de on yıllık Neşriyat Sergisine 
gitmişler, bir saatten fazla tet•. 
kiklerde bulunmuşlardır. 

Bulgar Çeteleri 
Dobricaya Yürüdüler 
Çarpışmalar Oldu 

İktısadi 

ca ifil 0 <§l ş uırn a 
i lii7il ~ a D ©!ifil cdJ o 

Bükreş, 11 (A 1.) - 23 Bulgar kcr 
mitecisi, Romanya hududunu geçerek 
Dobricadaki biıyiik arazi sahipleri
nin çiftliklerine taarruz etmişlerdir. 

J Bu komiteciler, tevkif edilmişler
d.~r:. Bu komiteciler Köstenceye götü
rulurlerken kaçmağa teşebbüs etmiş
lerdir. Bunun üzerine jandarmalar, 
ateş açarak 20 komiteciyi öldürmüş
lerdir. 3 komitecı, ortadan kaybol-

' muştur. 

İngiltere Romanyaya 5 Milyon 
lngiliz Lirahk Kredi Açıyor 

B~:eş, ~l IH.ususiJ - İngiltere- renin Romanyaya 5 milyon Ingiliz: 
den gonderilen tıcaret heyeti ile ya- lirasına varan bır kredi açması ve ln
pılan müzakereler bugün intaç edil- giltereden mal satın almasını ~emin 
miş ve iki taraf arasında bir anla~ma etmesi, ikincisi Romanyanın bu sene 
imza1~n~ıştır .. Anlaşma bilhassa ıki 1 mahsulünden Ingilterenin 200 bin 
esasa ıstınat edıyor. Birincisi Ingilte- ton buğday almasıdır Yalntz buğrlay 

: 

~ 

Romanya Başvekili 
Kalinesku 

fiyatının dünya piy~asına uygun ol
ması şarttır. 

Sir Leith Ross'un riyaseti alttnda 
olan Ingiliz heyeti bugün hareket et
miştir. Heyet Istanbul tarikile Atina
ya gidecektir. 

İngiliz: - Romen anlaşmasının met
ni daha sonra neşrolunacaktır. 

" 1 ...#'.I' """"""~""-"'"' 

Tayyare Piyangosu 
Dün Çekird; 

Tayyare Piyangosu dün çekildi: 
40 bin lirayı 1960'7 numara, 
15 bin lirayı 39017 numara, 
12 bin lirayı 32026 numara, 
2 bin lirayı 13677 ve 23654 ve hin 

lirayı da 8211 ve 2659 numaralar 
kazandılar. 

Tam liste 11 inci sa:rfamızdadır. 
~"'"'"~ "- ""- 'iYi 
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PENCEREMDEN 

Unutulan 

12 • 5 - 939 

Öğütler 
Yazan: M. Turhan TAN 

Çocuk terbiyesinde telkin deni
len şeyi bizden evvelki nesil

ler öğüt namı altında yaparlardı. Fa
kat öğüt, telkin mahiyeti almak için 
ısrarla tekrar olunmak lcabederdi 
ve analar, babalar, mürebbiler mu • 
ayyen mevzularda mükerrer öğüt 

usulüne baş vurarak çocuklar üze -
rinde telkin tesiri husule getirirler
di. 

Dün iki 
Ceset 

Galatasaray ilk Kısmında Vali Kırdarın 
· Mühim 

Bulundu 70 Kızamıkcık Vakası Tetkikleri 

İddia olunabilir ki eski terbiyenin 
mihveri öğüttiir. Hoca, yetişmiş ta
lebesine şehadetnamesini sunarken 
mutlaka öğiit verirdi. Usta, çırağım 
sanat hayatında hür bırak1rken ku
lağına öğüt fısıldardı. Güveyi gerde
ğe girerken mahallenin ihtiyarları 

tarafından öğütlerle teşyi olunurdu. 
Bundan dolayı "nasihatname" ada ile 
sayısız kitaplar yazılmış ve çocuk 
terbiyesinde telkin vazifesi gören Ö· 

ğüdiln her içtimai cephedeki kıymeti 
tebarüz ~ttirilmek istenmiştir. 

Diin öğle üzeli Edirnekaprda me
zarlık içinde oynayan çocuklar taşla
rın arasında iki kôpeğin önünde bir 
beyaz paket görmi.i~ler. ve gazete ka
ğıdı ile sarılan paketin köpek pençe
sile yırtılan bir yerinden minimini 
bir insan kolunun çıktığını görerek 
Otakçılar jandarma karakoluna ha
ber vermişlerdir. Jandarma paketi 
mezarlıktan alm1ş, iç-inden altı aylık 
bir kız çocuğu cesedi çıkmıştır. Ce
set dün müddeiumumiliğe getirilmiş
tir. Tabibiadil Enver Karan cesedi 
muayene etmiş ve ölüm sebebinin tes 
biti için morga gönderilmesine lüzum 
göstermiştir. Polis bu cesedi atanları 

aramaktadır. "' ""' 

ikinci Ceset 
Dün Heybeliada çamlıklarındaki 

Ermeni mektebi civarında çamlar al-

Bu öğütlerden biri dün göriirnc 
ilişti. Haz ala ala okudum ve sütu -
numa geçirmekten kendimi alama
dım. 

ÖğiidU veren babadır ve 

şöyle demektedir: "Oğul! .• 

tında bir erkek cesedi bulunmuştur. 
oğJuna 

Cesedin hüviyeti ve ölümün sebebi 
Adam tahkik edilmektedir. 

* Gazlıçeşmedc Fuadın fabrikasında 
çalışan Keork fabrikaya ait kamyonla 
giderken yere dllşerek başından ağır ya
ralanmıştır. Yaralı Yedikule hastanesine 
kaldırılmıştır. * GilmUşsuyunda Miyoda partımanı
nın kapıcı"ı Veli ile ıırkadaşı Muhittin a
rasında alacak yüzünden çıkan bir kav
gada Muhittin bir demir parçası ile Veli
yi başından yaralamıştır. Yaralı tedavi al
tına alınmış, suçlu yakalanmıştır. 

JstanbuJ sıhhat ve içtimai muave
net müdürü Ali Rıza Baysın, iki gün 
önce, "salgın kızamık yok" başlığı 

altında çıkan bir yazı münasebetile 
gazetemize gönderdiği mektupta has
talığın seyri hakkında şu malumatı 
veriyor: 

«Galatasaray Lisnsfnin Ortaköy il!;: 
kısmındtı Nisanın on t u:ınden bugiine 
kadar (3) kızamık v:ık'as· görü!Jü. 
Bu arada dahi ser.ı v,a~·et hafif ')Ltıj1 

ihtilat ı.ı:östermiyen ve :'1.barı mec'Ju
ri hastalıklardan olnııyan (Rub~rıı ı 

denil<>n -Kızamıkcıl:- l ·as göstermi~
idi, Bu vak'aların her ~ıktığ• zamaoda 
fevkaJ;id~ bir tedbiri !!'ltiyati olm ık 
üzere mektep ve cıır.ırtnda ve hat·a 
musaplnrm evlerinde İ-::<ıp eden tedııb:
ri fenniye ve tathirnt: ~fıziıne ifa edil· 
mlştir. Mayıs iptidah"t!ıda -Rubeol
vnk'ulan azaldığı k,11.,~ti hasıl olmu~ 
iken, Mayısın 8 inci gfüı:i bir kaç· Uu
beol vak'asımn görülınc~!yle hastalığ n 
devam ettiği nnlaşılnnş. tatl'.iratın d.•
ha esaslı bir surette lcn:ııııı ' için İstan
buıda bulunan Sıhhııt 'iuca Vekille•J 
MtisteşarJnın da tensip ve muvafa~rnt 
lerıylE' mezkur şube hlr r11füı mUd:ie~
le tatil tdilerek e9'\Slı ıathirata b..ı•J. 
lattırılmıştır.J> 

Sıhhat müdürü, mektebin tamam 
surette tathiri için cezri tedbir alın
dığını, hastalığın tatili icap ettirecek 
bir mahiyette olmadığını ve bu hu
susta uzun bir muhabere de cereyan 
etmediğini ilave ediyor. 

Son günlerde ~ehirde salgın bir kı
zamık hastalığından bahsedilmesi ü-

zerine maarif idaresile temas etmiş- bar edilmemiştir. 
tik. O zaman bize, ilk kızamık vaka- Idare ancak dün vaziyetten res
sma bundan bir buçuk ay evvel Ga- men haberdar edilmiştir. Bu ihbarda 
latasaray lisesinin ilk kısmında rast- da kr.ıamık v:::ıkalarnıın kaç tan~ ol
landığını ve doktorun, mektebin bir duğu, mektebin hangi tarihten iti
hafta müddetle tatil edilmesi için haren ve kaç gün müddetle kapatıl
sxhhat müdürli.iğtine müracaat ettiği dığı hakkında sarahat olmadığı için 
ve bu mi~racaatin ancak bir b'.lçnk maarif idaresi tekrar sıhhat müdür
ay sonra neticelenerel~ mektebin bir lüğünden sormuştur. Dün verilen ce
hafta müddetle tatil edildiği, halen vapta yalnız Galatasaray lisesi ipti
de bu mektep talebelerinden yalnız dai kısmındaki kızamıkcık vakaları
bir çocuğun hasta olarak evinde yat- nın 70 tane olduğu ve mektebin de 
makta olduğu bi:diri1mişti. 8 mayıstan itibat'en bir hafta müd-
Sıhhat müdürünün yukarki mek- detle kapatıldığı tasrih edilmiştir. 

tubu üzerine dün meseleyi tekrar Diğer taraftan aldığımız malt'.'una
tahkik ettik. Buna göre vaziyet şu- ta göre hemen bütün ilk mekteplerde 
dur: tek tük kızılca vakaları ile beraber 

Liseler talimatnamesinin 52 inci salgın bir halde? boğmaca görülmek
maddesine göre mekteplerde sari has tedir. 
talıklar görülünce mektep doktoru- Maarif idaresi, bundan iki hafta ev 
nun vaziyetle alakadar olması ve vi- vel bu vaziyeti de sıhhat müdürlü
Iayet sıhhat müdürli.iğü ile temas e- ğüne bildirmiş v~ icap eden sıhhi ted
derek bu hususta karar vermesi, key- birlerin alınmasını istemiştir. Vaka
fiyetten de derhal maarü idaresini lann tekerrürü üzerine idare dört 
haberdar etmesi lazımdır. gün evvel tekrar sıhhat müdürlüğü-

Halbuki bundan bir buçuk ay ev- ne müracaat etmişse de verilen ce
vel Galatasaray iptidai kısmında bir vapta görülen vakaların tecrit edil
kaç kızamık vakası tesbit edilmiş, diği, hasta çocukların evlerinde tat
mektep doktoru, keyfiyeti vilayet hirat yapıldığt, boğmaca hastalığı i
srhhat müdürlüğüne yazarak melde- çin de mekteplerin tatil yapılmasına 
bin bir hafta müddetle tatil edilme- lüzum olmadığı cevabı verilmiştir. 
sini istemiştir. Fakat mektep ancak Son zamanlarda şehirde tek tük ti
bir, buçuk ay sonra tatil edilmiştir. fo vakalan da görülmüş ve mektep-
Yalnız bu karar maarü idaresine ilı- terde tifo aşısı yapılmıştır. .. 

Vali ve belediye reisi doktor Lut
fi Kırdar, evvelki gün ve dün bazı 
semtlerde tetkiklerde bulunmuştur. 
Evvelki gün Usküd:ır itfaiye grupu
nun binasını gezerek grupun teşkilat 
ve mesaisini teftiş etmiş ve Usküdar 
Halk Partisinde açılmış olan resim 
sergisini gezmiştir. Bundan sonra Us
küdar Kız enstıtiisi.inı.i ziyaret etmiş 
dün üniversite iktısat fakültesi pro
fesörlerinden aokotr Kesler'e şehir
cilik bakımından bu enstitünün tet
kik edilmesini rica etmiştir. 

Belediye reisi Bağlarbaşından Çam 
lıcaya ve Frenk tepesine kadar uza
nan yolları da tetkik etmiş ve bu yol
ların katranlı şose olarak inşası için 
etütler yapılmasını icap edenlere 
bildirmiştir. Bu yolun inşası için ay
rıca Nafıa Vekaletine de müracaat e
dilecektir. 

Doktor Kırdar, ayni gün Göksuya 
giderek Şirketi Hayriye tarafından 

yaptırılmakta olan asri plaj ve gazino 
ile belediyenin iki sene evvel 60 bin 
liraya Abbas Hilmi Paşadan satın 

ald1ğı Çubuklu köşkünü gezmiştir. 

Belediye reisi Paşabahçe - Beykoz 
yolunun inşaatını da tetkik etmiş ve 
oradan da Beykoza giderek fidanlığı 
gezmiş ve fidanlığın bir senelik faa
liyeti hakkında malumat aldıktan 

sonra buranın tevsii için direktifler 
vermiştir. ı 11 

yoksul olur: Besmelesiz yemek ye -

me. Sırrın varsa eşine dahi deme. 
Esvabımn söküğünü üstünde dikme. 

Kötü kişiye yoldaş olma. İyi adını 

keme takma. YiirU ileri, kalma geri. 

Tarlaya basma, dost ayağına sark • 

ma, bir ıeyi komadığın yere el uzat

ma. İki kişi konuşurken dinleme. 

Kemliği unut, iyiliği unutma. Na -
mahreme bakıp suç işleme. Davetsiz 

bir yere varma. Eline, kulağına e· 

manet edilen malı ve sırrı gözet, 

kimseye faş etme. Evden eve söz gö
türme, Zemden, gıybetten uzak ol. 
Herkesle iyi geçin. Bedzeban olma. 
Senden büyüklerin önünden gitme. 
Alimlere, ihtiyarlara hürmet, dU~ -

kilnlere yardım et. Yılışık, yapışkan 
olma. Anka - meşrep ol. Celis ve eııis 
olduğun büyUk adamlara vanp bir 
şey isteme. Çalış, kazan. Eline ~en 
malı israf eyleme. Paranı idareli kul
lan, taki namerde muhtaç olmaya • 
sın: "Düşmana kalırsa kalsın • dosta 
muhtaç olma tek" diyenler doğru 

söylemişlerdir!.. 

Orta Okul ve Liselerin 
imtihan Günleri 

Odun ve Kömür 
Depoları için 
Talimatname 

Otel ve Gazinolarda 
Düğün Y apılmıyacak 

Sormaya ey yar 
Eylem~ gel ar 
Anla kim ne var 
İlim tamamı. 

* 
Damla be damla (!) 

Göl olur anla 
Sözümü dinle 
Temme kela.mi 
Bunlar ilk lahzada basit gibi gö

rünüyor amma herkesin evladından 
istediği ahlak güzelliği de zannede -
rim bunlardan ibarettir. Fakat zama
nımızda değme babayiğit baba - hele 
on sekiz yaşmı aşmış çocuğuna - mü
kerrer olarak değil, belki bir kerccfü 
bile bu öğütleri dinletmeyi sınaya -
maz. Çünkü öğütten müstağni ol· 
mak imtiyazı ile doğduklarını zan
neden, kendi keyiflerine göre hare -
ket etmeyi ~iar edinen - sayısı hayli 
bol • bir zümre var ki kendilerine ba
ba, yahut hoca ağzı ile öğüt verilmek 
istenilince - imtiyazlarına dokunul -
doğunu tevehhüm ederek - heyecan
lanıyorlar ve bağırıyorlar: 

- Traşı bırak!.. " 

Bu gibilere ruhi uyanıklık te
menni ederiz. 

lNHlSARLARDA : 

Memur Değişikliği Voli 
inhisarlar Umum Müdürü Adnan 

Taşpınar bazı gazetelerde son günler
de çıkan asılsız haberler üzerine in
hisarlar teşkilatına şu tamimi gön
dermiştir: 

"Şu sıralarda bazı !stanbul gazete
lerinde mütemadiyen idaremiz me
murları arasında bir takım değişik
likler yapdacağından bahsedilmekte
dir. 

Bu havadislerin tekerrür ve tevali
si yüzünden gazetelerde ayrı ayrı tek 
zibi muvafık görülmüştür. 

Değişikliği mncip bir vesile yoktur. 
Keyfiyetin memurlarımıza bildirilme 
sini dilerim." 

Maarif VekalE;ti, lis~ ve orta ınek.
teplerle, muallim mekteplerinde bu 
seneki ders kesimi tarihini ve bu 
mekteplerde yapilacak imtihan gün
lerini tesbit ederek alakadarlara bil
dirmiştir. 

Buna göre 31 mayısta lise üçün
cü sınıflarında dersler bitecek, 3 ha
ziranda da sözlü ımtihanlara girecek 
talebenin listesi ilan E>dilecektir. 

7 Haziranda dışardan liseyi bitirme 
imtihanlarına gireceklerin imtihanla
rı başlayacaktır. Bu imtihanla!" 17 
haziran cumartesi gllııü nihayet bu
lacaktır. 

Olgunluk imtihanlarına 19 hazi -
randa başlanacak ve 30 haziran cu
ma günü akşamına kadar devam e
decektir. 

Liselerin birinci ve ikinci smıflari
le orta mekteplerde ve muallim mek
teplerinde 3 hazirand<\ dersler kesi
lecek ve 6 haziran salı günü de mu
allim meclisleri toplanarak sözlü im
tihana tabi tutulacak talebeleri tes
bit edecekler ve bunların isimlerini 
9 haziran cuma günıi ilan edecekler
dfr. 

Orta mektebi bitirme imtihanları
na 12 haziranda ba§lanacak ve 30 ha
ziran akşamı bitirilE"cektir. Bu su -
retle 30 haziranda bütün mektepler-

de ~-......u.av ... 4. ı.~ı , ,.1n _ 

caktır. 

Vekalet ayni zamanda ikmal imti
hanlarile mekteplerin açılma zaman
larını da tesbit etmiştir. Bu karara 

göre de Jise ve orta mekteplere alına

cak parasız leyli talebenin müsaba

ka imtihanlarına bir eylülde başla

nacak, 5 eylülde nihayet verilecektir. 

Bir eylülde mu:ıllim mekteplerile 

orta mekteplerin ve Use birinci, i

kinci, üçüncü sınıflarının ikmal ve 

mazeret imtihanları da başlayacak

tır. 

Lise son sınıf imtihanları 8 eylül 

cuma günü, diğer imtihanlar ise 15 

eylül salı günü akşamı nihayet bul

muş olacaktır. 

9 Eylül cumartesinden itibaren ol-

gunluk ikmal imtihanlarına başlana
cak, 18 eylül pazartesi günü son ve
rilecektir. Ayni tarihten itibaren or
ta tedrisat mekteplt:!rinde fa\ebe ka
yıt ve kabulüne başlanacaktır. 

Halit Nazmi Gitti 

Balediv c:Phl,.rlot,.; nAnH ..,,. kö
mür depoları üzerinde tetkikat yap-
maktadır. Bu arada bilhassa maden 
kömürü satan depolar üzerinde du
rulmaldadır. Ayrıca bu depolar hak
kında tatbik edilmek üzere bir de ta
limatname hazırlanacaktır. Bu tali
matnameye göre kömür depolarında
ki kömür yığınları arasında 15 met
re mesafesi olması, yığınlarda tah
tadan hava ocakları bulunması, yı

ğın irtifalarının muayyen bir yük
sekliği geçmemesi hakkında madde
ler konulacaktır. 

Bu tetkikat esnasında Kuruçeşme
deki kömür depolarının vaziyeti de 
gözden geçirilecek, mahkemenin ka
rarına rağmen bu depoların yerlerin
de kalmaları hak;cı:ıd:ı kimler tara-
fından emir verildiği ciheti de araş-
tırılacaktır. 

Yeni Sıhhiye Tayinleri 
Fatih eski belediye tabibi Ihsan 

Samsuna, Ankara doğum evi nisai
ye asistanı Vedia Haseki hastanesi
ne, Yenişehir eski hükumet tabibi F'a
tin Dalman Haydarpaşa Nümune has 
tanesine, Şarköy hükumet tabibi Ra~ 
gıp Beyoğlu hastanesine, Haydarpa-

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu- şa Nümune hastanesi eski asistanı 
l~an Ti:ar~t Vekaleti Müs~eşa:.ı ı~a- [Fehmi Kocaeli sıtma mücadele ta -
lıt Nazmı dun Ankaraya donmuştur. 1 bipliğine tayin edilmişlerdir. 

~-ı....:1:. ... - ,r,...., .. 41 .. "a. ..... ..,. .. •ı 1ora1at ka-
nunu hakkrnaa yenı bır L1:mıu11 gııu

dermiştir. Bu tamimde kanun hüküm 
!erinin son zamanlarda ihmal edildi
ği ve bu yüzden düğün ve nişanlar
da israfa meydan verildiği bildiril
mektedir. Bu tamim üzerine otel ve 
gazinolarda büyük maraflar ihtiya
rile yapılmakta olan düğünlere artık 
müsaade edilmiyecektir. Vilayetin bu 
hususta ayrıca bir tamim yaparak, 
fazla israfa meydan verdiği için otel 
ve gazinolarda düğün ve nişan me
rasimi yapılmasını yasak edeceği bil
dirilmektedir. 

Vali Çay Veriyor 
Şehir meclisi bu ayın 18 inde iç

timalarına nihayet verecektir. Mec
lis içtima devresinin bitmesi dolayı
sile vali ve belediye reisi Lutfi K1r.: 
dar belediye azalarına bir çay ziya
feti verecek ve bu ziyafette meclisin 
gösterdiği itimat ve müzaharet üzeri
ne son zamanlarda başarılan işler 

hakkında bir nutuk söyliyecektir. 

Yeni Yol Programı 
Belediyenin hazırlamakta olduğu 

üç senelik yol programı bitmek üze
redir. Bu programa göre bedeli üçse
nede verilmek ve inşaatı iki senede 
bitmek üzere yapİlacak yolların bir 

S U A L KARIL.ERIMIZIN SUAL.L.ERINI BURADA CEV APL.IYORUZ . ' 

S - Tramvaylardaki vatman 
ve bilhassa biletçilere halka neza .. 
ketle muamele etmeleri lçin ayrı· 
ca bir ders verilemez mi? 

C - Umumi nakil vasıtaların
da çalışan ve halkla temas eden 
bütün memurlara umumi şekilde 
vazifelerini halkı memnun edecek 
surette nasıl ifa edecekl.eri hak · 

kında der verilse fena olmaz. Dün 
yanın her tarafında büyük şirket
ler memurlanna bu kabil dersler 
verirler. Mesel! otellerde garson
lara, tramvaylarda biletçilere, te -

lef onda telefoncu kızlara ayrıca 

nasıl giyinecekleri, nasıl konuşa -
cakları, halka nasıl muamele ede
cekleri hakkında dersler verilir. 

* S - Elektrikle çalışan radyo -

-------------~--------------------------------------------
lar içinde ayni zamanda akiimü!tl -
törle işleyeni de var mıdır? 

C - Vardır. 

* S - Polis olmak istiyorum. Or· 
ta okulu bitirmeden polis kayde • 
dilebilir mi~·im. 

C - Polis olabilmek için en' a
şağı orta tahsile ihtiyaç vardır. 

* S - Çatalağzında liman inşas• 
için verilmiş bir karar var m1d1r? 

C - Yoktur, henüz etüt halın
dedir. 

* S - Askeri Tıbbiyenin kayit 
ve kabul şartları nedir? 

C - Liseyi iyi derece ile bi -
tirmiş olmak, Türk olmak, sıhha
ti yerinde bulunmak ve hüsnü ah
lak sahibi olmaktır. 

S - Yeni kanuna göre kız ve 

erkekler i~in asgari evlenme yaşı 
nedir? 

C - Kızlar için 16, erkekler i
çin 17 yaştır. 

* 
S - :\lemurin kanunu nedir. 

kitap halinde çıkmış mıdır? 

C - Devlet hizmetinde çalışan 
bütün memurların tabi olacakları 

hükümleri gösteren kanun memu

rin kanunudur. Hem resmi gazete 

de vardır, hem de kitap halinde 
basılmıştır. 

~ 

S - 940 tan sonra l1se mezun
larının yedek subay olamıyacak • 

larını duydum. acaba doğru mu -
dur? 

CEVAP 
C - Doğru değildir. Lise 

zunları yedek subay olurlar. 

* 

me-

S - Liseden mezunum. Edir· 
neden ayrılamıyorum. İstanbul hu 
kıik fakültesinin bütün derslerine 
çalıştım. İmtihan verecek vaziyet
teyim. Kabul ederler mi? 

C - Etmezler Fakültenin dört 
senesine de muntazaman devam 
ve her sınıfın imtihanlarını ver -
mek şarttır. 

* S - Tilr.ıdyede yetişen kale • 
cilerin en iyileri hangileridir? 

C - Devirlerine göre şöyle sı· 
ralayabiliriz Nedim, Ulvi ve bugün 
lerde Cihat. 

kısı:nı belediye ıubeleri, bir kısmı da 
Ut:J.t.Y•.Y"" uu:a r.ct. L-•• """J '-•• - - ·. 
dan yapılacaktır. Şubeler senede 
150 - 200 bin liralık olmak üzere üç 
senede 500 bin liralık merkez fen 
heyeti ise ayni müddet içinde 900 
bin liralık yol yapacaktır. Şubelerin 
yapacağı yolları.tı kısmı aza.mı üçün
cü ve dördüncü derecede tamire muh 
taç yollardır. Me:rkez fen heyetinin 
yapacağı yollar i~e birinci derecede 
yeniden inşa edilecek caddelerdir. 

Mezarhklara Numara 
Belediye, şubelere gönderdiği bir 

tamimle, şehir dahilindeki Islam me
zarlıklarının numaralandırılması lü
zumunu bildirmiştir. Her belediye 
şubesinden bir memurla bir odacı bu 
işle meşgul olacaklardır. Netics 15 
güne kadar merkeze bildirilecektir. 

Köprü Altındaki Dükk8ınlar 
Belediye Köprü altındaki dükkan-

ları bu seneden itibaren kiraya ver• 

memiye karar vermiştir. .lf" 

Açık Memuriyetle• 
Dahiliye Vekaletinden alakadarla· 

ra gönderilen bir tamimde vuku bu
lacak münhallere, 939 bütçesile a
çıkta kalacak olan memurların ta
yini mukarrer bulunduğundan bu 
münhallerin muhafaza edilmesi bil
dirilmiştir. 

TAKViM ve HAVA 

CUMA 
12 Mayıs 1939 

5 inci oy 
Arabt: 1858 

Gün: 31 

Rebiülevvel: 23 
Güneş: 4.46 - Öğle; 
İkindi: 16.06 - Akşam: 
Yatsı: 21.02 - İm~t'ık: 

Hızır: '1 
Rumt: 1355 

Nisan: 29 
12.10 
19.15 
2.44 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan a

lınan ınalô.mata ıöre, yurtta hava Kara
deniz kıyılan, Trakya, Kocaeli ve Egede 
kapalı ve mevzi! yağışlı. diier bölgeler
de bulutlu geçmiş, rlizgArlar Doğu Ana
doluda Şimali diğer yerlerde umumiyetle 
Şarki istikametten orta kuvvette eamiıı
tir. 

Dün İstanbulda hava kapnlı ve cilz'l 
yağmurlu gec;miş, rUzgAr muhtelif isti
kametten saniyede 2 - 4 metre hızla es
miştir. Sant 14 te ha\•a t:ızyild 1016,7 mi
libar idi. SUhunet en yüksek 21,5 ve eıı 

düşük 11,l santigrat olıırak kaydedil· 
mlstir. 
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j BUGÜN 
İtalya ve Mısır 

Yazan: ômer Rıza DOGRU L 

1 talyanın Trnbhısgarp valisi 
Mareşal Balbo, son günl~r~c 

Mısın ziyar~t ederek !\fısır ricalı ıle 
görüştü. Bu ziyarete takaddüm e~cn 
giinlerde ve haftalarda Mısır ve 111: 
giltere hiiki'imetleri Mısırı, herhangı 
tnarruzdan korumak için tedbir aldı
lar ve Mısır ile Libya hudutları iize
rinde bütün müdafaa kuvvetlerini 
denediler. Bu denemelerin verdiği 
neticeden umumiyetle memnuniyet 
hissolunmakta \.'C Mısırın, miittefiki 
İngiltere ile birlikte bu taraftan vu
kubulacak her hadiseye. karşı gele
cek nziyette oldukları bildirilmek • 
tedir. Gerek Mısırın, gerek İngilte -
renin elele vererek bu tedbirleri al
malarının en mühim sebebi, İtalya
nın, İngiliz _ İtalyan anlaşmasındn 
Libyadaki kuvvetlerini geri almayı 
taahhiit etmi~ olduğu haldeı burada
ki kuvvetlerini arttırmağa lüzum gör 
me ·idir. Libyada büyük bir İtalyan 
kuvvetinin bulunması, Mısır tarafın
dan ancak ihtiyat tedbirleri ile kar

şılanabilir. 

Yugoslavya ltalya ile Siyasi 
Anlaşma lmzalamıyacak 

Çiinkii, herhanıp bir gerginlik, 

İtalya 
Aleyhindeki 
Neşriyat 

1 Macar - Yugoslav 
Yaklaşması I çin 
Çalışılıgor 

Napoli 11 (A. A.) - Kral Victor Emanuel ve Yugoslav 
Naibi Prens Paul, büyük deniz geçidinde hazır bulunmak üze
re saat 9.45 te bm·aya gelmi~lerdir. Mussolini, Markoviç, Cia
no ve Staace ile saat R.50 de gelmiş ve derhal limana gitmiştir. 

Mareşal Balboya Göre 

Mısırın Menfaatlerinin 

Aleyhine Olurmuş f Kral ve Prens Paul halk tarafından hararetle alkışlanmış, 
Kahire, ıı (A. A.) _Mareşal Bal top sesleriyle ~elfönlarumşlardır. Kıtaat tazim merasimi yap

bonun kendisini ziyareti münsebeti- mıstır. 
le- Mısır başvekili, şu beyanatta bu • Müteak~ben seki:r. otomobil halin- , baa göre 27 nisanda Zetkoviç ile Ma-

de teşekkul eden alay halkın alkışla- çek arasında aktedilıniş olan itilafın 
lunmuştur: d r l · M li 

Bu ziyaret, İtalyanın birinci plan rı arasın a ımana gc mış, usso "ni Sava vilayeti ile sahil viliıyetlnin 
tarafından karşılanmıştır. Kral ve . . . . . . 

da gelmekte olan bir simasını Mısır p p 
1 

. d. tın k .. derhal Dubrovnik ıle bırleştırılmesı-

1 Habeşlerht 
İtalyaya 

Mukavemeti 

ltalyan Müsteşarı, Bunu 

Harici Propagandaya 

Atfediyor 
Roma, 11 (A.A.) - İtalyan Afrl 

kası miisteşarı G<>neral Teruzzi me:· 

liste İmparatorluğun siyasiı askeri 

ve i'c:ısadi vaziyeti hakkında izahat 
v~rmlştir. 

General, Habeşistanda siyasi ve 

Libva tarnfındaki Italyan kuvvetle • 
rini~ Mısır üzerine yiirümesine ,.e 
orada l\fısırlılardan gayri bir hasım 
aramasına sebep olursa, İtalyanlar, 
bir taşla jki kuş vurmuş olurlar. Bu 
ku~ların biri İngiltere i!ı;e diğerj Mı
sırdır. Netekim Habeşistan - İtalya 
harbi sırasında İngiltere ile İtalya 
arasında da bir harp kopması ihti -
malleri baş gösterdiği zaman, İtalya 
hükümeti, Libyaya bir siirü kuvvet
ler yığmış. Mısın tehdit ettiğini, Mı
sır yolu ile Süveyş kanalına varmak 
istediğini hissettirmişti. Bu hadisenin 
ilk neticesi, İngiltere ile Mısır ara -
sında bir türlü intaç edilemeyen dost 
luk ve ittifak muahedesinin siiratlc 

makamatının tanınmasına ve marP.- rens au' geçı ı seyre e uzere 
Triyeste vapuruna binmişlerdir. Bir ni ve merkezdeki iktidar mevkiinin iktıs11di vaziyetin iyi telakki edi.!. ?-

şalle dostluk ve samimiyet ifadeleri- · · _1:;.ı..· tl · · H ı· t ı t' müddet sonra 112 cüzütamm ıştıraki- sı1.ıcmıye erının ırva ıs an eya e ıne bileceğini, Ambara ve Çoa'da hikmc 
nin teati edilmesine medar olmuş o- le bahri manevralar yapılmıştır. 
lan hususi bir ziyarettir. al 

in tacıydı. 

Çünkii )fısır, Libyadaki İtnlyan 

nakledilerek merkeze yalnız harici 
Italya kralı, Yugoslavya kr nai- işlerle, milli müdafaa, devletin yük· 

Mukattam gazetesi, mareşal Bal- bi, Mussolini, Marirnviç ve Kont Cia-
bonun kral Faruk'a İtalya kralının no, Trieste kruvazöründe bahriye ge
bir mektubunu tevdi etmiş olduğu çit resmini seyrettikten sonra görüş
haberinin asıl ve esastan ari bulun • melerine devam eylernışlerdir. 

sek idaresi işlerinin bırakılmasını ve 
devlet camiasının yeni ~klini ha

zırlamak ve tahakkuk ettirmek için 

yeni bir hükumet teşkil edilmesini duğunu yazmaktadır. Sanıldığına göre, Italya, Macaris-
Balbo'nun beyanatı tanla Yugoslavya arasında bir yak- derpiş etmektedir. 

Elehram gazetesi, bu sabah mu- laşma lehinde faaliyet sarfında de
harrirlerinden birisinin Libya valisi vam eylemektedir. Buna Yugoslavya 
Mareşal Balbo ile yapmış olduğu mü- da muhalif değildir. Fakat Yugos
lakatı neşretmekkı\r. Javya, bu yaklaşmanın, Romanya -

Krallık niyabet meclisi 4 mayısta 
cevap vermiştir. 

Bu cevap, Maçek tarafından 27 

Mareşal, İtalyanın Llby:ıda silah- Macaristan miınasebetlerinde bazı 
komşusundan korkmak \'e ona karşı lanmakta oldug-una dair maksadı salah eserile vukua gelirse daha zi-

nisan itilafını tekrar bahse mevzu 

eder addedilmiştir. 

ti vücutlan harici propagandaya rfa-
~ 

yanar. bazı küçük gruplar mevC"Jt 
ise de bu mukavemetin de kırılacağı
nı kaydeylemiştir. 

dai ma uyanık davranmak lazım g~l· mahsusa müstenit olarak neşredilen yade müessir olacağını ileri sürmek-

Umumi ekonomik vaziyete gelin. 

<'e, General, İmparatorluk ekonotri· 

s!nin normalleşmesine mani olan 

bir ç:>k eng~ller karşısında impa~a

torluk içinde ekonominin kati or ~a

n:zas) onu iddia etmenin boş şey o

lac'ağınt söylemiş ve ezcümle Sü~ 

veyş Kanalının gt>çiş tarif esinin yük 

diğini anlamış Ye bu . uretle hadi::.e- hütünJıabArlerle .. J.t bunun ~~.uı:u_.,,." ...... ı Df?T f h ı edildi-· 
~~- •• -- ........ ~"Karşı tecavuzde bulunacağı havadis- t"""' r 6 er tara tan ta m n gıne detini müteakip müzakerelere kal -

Siyasi mahafil, Prens Polün av - se1clığine işaret ~ylemiştir. 

tifade etti7rini göstermişti Btt "'a"·e 1 . . ık t k . t . tir' M göre, bilhassa Arnavutluğun işgalin- ldukl 
.. "' · · " • • erını aç ça e zıp e mış . uma· den sonra meydana çıkan bazı kom- mış o an noktadan tekrar ba§ -

de _ mu terek m. c. nfatlerle birbirine ı'leyh, İtalya aleyhı'ndekı' bu hu'"cum- 1 ~ .... tah i t kted' 1 - i şuluk meseleleri de müzakere edil- anaca&~ m n e me ır er. 
baglı olan ngıhzlerle ~~mrlılar, ele- !arın gün geçtikçe bizzat Mısırın miştir. Bu mahafil, Slovak halkçılannın 
le vererek M_•s.ırın k_endı kendini mii- menfaatleri için tehlikeli bir vaziyet 
d Fakat temin olunduğuna göre, ya- şefi ve ayan meclisi reisi Monsenyör 

afaa etmesını temın edecek geni" "hd d -· · ·1· t · t' L'b 
b' • ı as e ecegını ı ave e mış ır. ı - pılmakta olan görüşmeler, her han- Korchetsin nikbinane sözlerine işa -
ır proğram hazırlamışlar, diğer ta- yaya anavatandan kolonlar gönderil-

taft d .. t k ··d f gi bir siyasi anlaşmanın akdi ile ne- ret etmektedirler. Mumaileyhin hü-. an ~ muş. ere nıu a aayı tak · mesi meselesine gelince, mareşal 
vı t ı d ticelcnmiyecektir. kumet nezdinde mühim nüfuzu var-

ye e mış er 1• Balbo, bu işin müslüman yerlilerin Italyanlar, Prens Pauliin ziyareti-
1\fareşal Balho, bn şartlar içinde dini istiklallerini ve iktısadi menfa- rıe büyük bfr siyasi ehemmiyet atfet- dır. Kendisi, dün görüşmelere tek -

:\fısırı ziyaret ederek İtalyanın :\'fısı- atlerini ihlal etmemekte olduğunu mektedir. Bununla beraber şurası şa- rar başlanılabileceğini ve itilafın 
ra karşı dostluktan başka hiç bir şey söylemiştir. yanı kayıttır ki, BeJgradın antiko- her zaman mümkün olduğunu, çfüı-
düşiinmedijtini ye Mısırı tehdit et _ mintern paktına iltihakı ihtimalleri kü halihazırda mevzuu bahsolan ih-

meyi aklından bile geçirmiş olmadı

ITTnı temin ediyor. Bu teminatın l\fı • 

yeftİ Bir Telif etrafında artık hiçbir imada bulu - tilifların ehemmiyetten iri bulun • 
nulmamaktadır. duğunu söylemiştir. 

sırca, memnuniyetle karşılandığı ha- . 

her verilmektedir. Fakat bu memnu-ı 
niyetin asıl kaynağı, tekenuni.il etti

rilıni~ ve takviye edilmiş olan müda

faa tedbirleridir. ;uareşal Balbonun 

dostluk \.'e samimiyet teminatı ise 

hu mc-mnunlyete neşe katacak bir a
llıildir. 

Hakkı Kanunu Sırp • Hırvat müzakereleri Diğer taraftan Hırvat milli heye-
Zagrep, 11 (A.A.) - Havas Ajan- tinin itidalkarane kararı bir Sırp 

Hazırlanıyor sından: Hırvat itilafının yolunu kapama -
İyi maliımat almakta olan bir men- maktadır. 

l\f ısırla Libayada komşusu olan 

İtalya arasında . amimi dostluğun te

essüsü siiphe vok ki iki taraf için çok 
fa~·dalıdır. F~kat iki taraf arasında· 
ki karşılıklı itimadın teessüsü için 

~•sırın herhangi bir tecavüz emeli

ni tahrik edecek vaziyette olma -

nıası lazım gelir. Tecaviizü tahrik ~

den sebepse, katiyen değişmez, o da: 

l<:uvvetli bir tarafın kendini zayıf 
bir taraf kar~ısında görmesidir. Bu

nu görmeyen kun et anlnşma~·ı ve 

dost Yaşamayı, başka her şeye tercih 
eder. 

Bratislavada Yahudi 

A'nkara, 11 (Tan Muhabirinden)
Türk neşriyat hayatında kuvvetli bir 
hamle ve irikişaf yaratacağı muhak
kak bulunan birinci Türk neşriyat 
kongresinin kararları Maarif Vekili
miz tarafından dikkatle incelenmiye 
ve tatbikat sahasına konulmak üzere 
tedbirler alınmaya başlanmıştır. 

Telif hakkı kanununun bu günkü 
ihtiyaçlarımızı karşılamadığı :ınla;ııl
dığmdan, bu hu::.ustaki kongre ka -
rarlarınm hukuk .fakültesinde alaka
dar profesörler ve doçentlerden mü
teşekkil bir komisyon tarafından in
celenmesi lstanbul üniversitesi rek

törlüğüne 'bildirilmiştir. 

Bu komisyonlar esbabı mucibesile 

birlikte yeni ve tam birer telif hak-

kı kanunu projesi hazırlayacaklardır. 

Bu projelerde, mücllıfın hakları ve 

kitabın haysiyeti ılP. müellifin mesh>-

ki şerefinin korur.ı.~nası kadar am

menin istifadesi ve kanunun 

tatbik kabiliyeti ile müeyyidele-

Aleyhtarllijı ri de ehemmiyetle gözönünde bulun-
1"> durulacaktır. 
.oratislavn ıı \A.A.) - Havns: 
Bratislavada Ynhudi aleyhtarı ye- Tercüme hakkı m:ıhfuz kalmak !;U-

tıi taşkınlıklar vuku bulmuştur. Al- retile beynelmilel kom·ansiyon:ı ilti
trlan ve Slovaklardan mürekkep bir 1 hakımız da düşünülecektir. 
8:up Yahudi talebe pansiyonunu tah- Ayni mesele hakkında mütalea ve 
tıp ederek Yahudileri temerküz kam tekliflerini bildirmesi için Ankara 
~ına kadar kovaiamı§laı ve burada _ . _ . 
Onleri . y . · b d hukuk fakultcsı dekanlıgından da rı-. nı keserek: " ermız urası ır, 
Pıs Yahudiler" diye bağırmışlardır. cada bulunulmuştur. 

Polis Yahudilc~in evlerinde araş- ı Bu proje ~a~ı.rlanaıktan so~ra ala· 
tırmalar ya mıs ve 40 Yahudi döviz kadar resmı daırelerle hususı teşek
k.açakçılığı ~uç~ndan tevkif edilmiş-1 küllerin de tetkik ve mütaleasına ar-
tır. zedilecektir. 

Yahudiler. ln9iliz Siyasetine 
Mukavemet Kararı Verdiler 

Kudüs, 11 (A.A.) - Ingilterenin 
istikbalde Filistinde takip edeceği si
yaset·, hali hazırda Müslüman ve ya
hudi aleminin dikkat merkezini teş
kil etmektedir. 

Siyonistlerin icra komitesi, dün 
beyaz kitap projesıne karşı bir mu
kavemet planı kabul etmiştir. Yahu
di ajansı, Ingilte>.renin ittihaz etmiş 

olduğu kararın tehirini temine gay
ret etmekte olup bu maksatla son te
şebbüslerde bulunmak üzere Dr. We
izmann, teşebüslerinde muvaffakıyet 
sizliğe uğradığı takdirde Amerikan 

efkarı umumiycsi!li kazanmak ve 
milli bir müzaheret temin eylemek 
üzere Amerikaya gidecektir. 

Müşahitler, Ingilterenin hali ha
zırdaki kararının tatbiki halinde da
hi yahudilerin ş:.ddet usullerine mü
racaat etmiyerek menfi bir mukave
met göstermekle iktifa etmiye karar 
vermiş olduklarına kani bulunmak -
tadırlar. 

Doktor Weizmann, bugün Mister 
Chamberlain tarafından kabul olun
muş ve Mister Makdonald ile görliş
müştür. 

HADiSELERiN İÇYUZü 

• 
• 
• 

Pek yakında Almanya ile lngilterenin ara•ını bulmak 
için Muu~lini mutavaHıt olmak teklifinde bulunur.a 
ŞQf mayınız. 

lngiltere, Avrupayı iki kati aiya.i ve a.keri bloka ayır • 
maktan :çıinap ediyor. Avrupanın böyle iki kampa ay
rılmannda harp tehlikui görüyor. 

Fransa Ruaya ile askeri ittifak akdine taraflardır. lngil
tereyi de bu lüzuma iknaa çalıfmaktadır. Bu makaatla 
Franaa Hariciye Nazırı Bonnet bu halta Londraya gi. 
decektir. 

Çinliler 
ilerliyorlar 

Hongkong, 11 fA.A.) - Çekiai A· 
j11nsr bildiriyor: 

TiE-ntsin dışındaki altı Japon :ıs•:e 
ri deposu Cumartesi günü tamanıe.'l 
yanmıştır. Zayiat 100 bin yendir. 

Ta - Oçing demiryolu boyunca n:.u 
kabil taarruza geçen Çin kuvvetie,.i 
4 saat muharebeden sonra Şansi 
hududuna yakın Hsuling şehrini ge
ri almağa muvaffak olmuşlardır. 

Hupeh vilayetınin merkezindeki 
Çin ıtuvvetleri Hankeu İşang y Jlu 
üzermdeki Topaovang. Loçanssu ve 
Szekangshih, mevkilerini işgal e~
tr.işlerdir. Japonlar doğu istikamet·n 
de ç~kilmektedirler. Çin kıtaatı Han 
nehrı.ni geçmiş ve doğuya doğru sıir 
atle ilerlemektedir 

Ja}Jonlar üç defa Han nehrini geç 
miye teşebbüs etmişlerse de 500 ôHi 
vererek püskürtulmüşlcroir. 

Çin kıtaatı Hupeh - Hunan hud:.ı
du üzerinde bulunan Yoçeu'nun 50 
k lometre doğu Şlmalinde kain ':i mg 
hussJ'yu zaptetmi~lerdir 

Hitlerin 
Nutukları 

Be.:-lin, 11 (A.A.) - Na:s\'onal "K\S· 

Y<!lisTJE'rin biblio!.n'af; enst:tiısü t.1-~ 
fındcırı neşredilen biı bib!iografıye 
naza ··an H!tler, iktidar mevkıınc 
fı·lm.ş olduğu tarih olan 'iO İkL ·d 
k~nun 1933 tenb(!r 420 nutcic sô ıle· 
n.i~tır Hakikati halrle bıhHografide 
a•ıca'.ı: 415 ten b!ihsedHmektedir f.ı. 
kr.t ~ u bibliografi 1 Nisau 193~ :a· 
!'ihiı"' kadar oları "lUtuklcın ih :.• \•n 
e:liyrır Halbuki Hitlt>r bundan •• m
ra bır cok ınühun nutıık•ar soy e· 
nıişt:: Bılh:tssa Me'lleldek: nutx:ıı. 
23 N..sanda Reicntag'd:ı söylemi~ ol
d.ığu nutuk, ı lV!ayı!I r.utku 

6 Amele Boğuldu 
Adana - Cizredeki tren yolu in

şaatının beşinci kısmında çalışmıya 

giden Koçali nahiyesi köylülerinden 
17 sini hamil olan kayık nehirden ge
çerken devrilmi~, altı amele boğul
muştur. 
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Silindir ve Ütü! 
Yazan: 8. FELEK 

- Güzel şey şu silindir vesse • 
Iim! 

- Neden öyle bir silindir sever· 
llk peyda oldu sende? 

- Çünkü, bak şu Babıali yoku· 
şunu bir ileri bir geri gidip gelmek
le kaymak kağıdına benzetiyor. 

- Te,•ekkeli bir işi düzeltme• 
için bir ileri bir geri hareket etmez. 
ler. 

- İşin tuhafı şudur ki; vaktiyle 
Babıaliyi idare edenler de işlet! 

böyle silindirle teniye etmek ist& 
mişlerdl. 

- Düzelmemiş miydi? 
- Düzelmedi, düzlcndiydl. 
Arada ufak fark var. 
- Demek Babıalinin idaresinl 

beğenmiyorsun! 

- Bir şey demiyorum: Netic• 
meydanda, attıktan ta~ı kuyudaıı 

hala çıkarmağa uğraşıyoruz. 
- Demek sen silindirle teniy• 

taraf tan değilsin? 
- Öyle deme! Toprağı, yolu si

lindirle tesviye etmeli! Lakin ya • 
kalığı silindirle ütülemeğe kalkar • 
san hem masraflı olur, hem de ya. 
kalık biiyür. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak. Ezilir ve btl-

yür. Yani yayılır. 
- O halde bir şey ki ezilir, bü • 

yür! Diye bir kaziye mi yopıyor • 
sun? 

- Kardeş sana bugün bir med
rese iilemabğı çöktü. Kaziyeler hU.
kümler, bilmem nelerle meşgul • 
sün! Ben öyle laflar etmedim. Et • 
mediğim lafı ağzıma verme! Silin· 
dirlc yakalık ütülenmez diyorum. 
Bırak da sözümü tamamlayayım: 

Ütü ile de yol tesyiye edilmez. 
Anlatmak istediğim işe göre l· 

lct seçmemenin aksi netice verdlii· 
dir. 
· Balta ile kalem yontulmaz. Ka • 
lemtıraşla odun yanlmaz. 

- Telaşlanma! Kim sana balta 
ile kalem yont! dedi? 

- Sen dedin, o dedi diye sllyle
miyorum. Bil ld her işe göre, her ~
şin icabına göre enerji vermeyi, her 
işin enerjisine göre takım kullan • 
mayı bilmezsen işlerinde muvaf • 
fak olamazsın. 

Fiske yerine yumruk, yumruk 
yerine fiske; ütü yerine silindir, si
lindir yerine ütü; balta yerine ka • 
lemhraş, kalemtıraş yerine balta 

' okşama yerine azarlama, azarlama 
yerine okşama muvaffak iş gör • 
mez. Demek istiyorum. 

Sanat ve 
Siyaset 

Amerika 

Sanat 

Elzem 

Cümhurreisi 

için Sulhü 

Görüyor 
Vaşington, 11 (A.A.) - Nevyorkta 

modern sanat müzesinin küşadı mü
nasebetile Roosevclt. bir nutuk söy
lemiştir. 

Radyo ile neşrediL"'l'liŞ olan bu nu
tukta, müşarünileyh ezcümle şöyle 
demiştir: 

"Hayatın birer cazibesi olan sanat
ler, ancak bir sulh havası içinde in
kişaf edebilir." 

Reisicümhur, yeni müzeyi sulh da
vasına ithal ederek sanatlarla de
mokrasi arasındaki sıkı münasebetle
re işaret etmiş ve şöyle demlştir: 

"Siyasi hususatta hürriyet dediği
miz şey, ayni zamanda sanatlarda 
mevcut olan hürriyetten doğmakta
dır. Sanatların inkişaf etmekte oldu
ğu cemiyette kendiliğinden fışkıran 
bir hayat mevcut olmadıkça sanat e
serlerinde hayat olamaz. Güzel şey
lerin vücude getirilmesini teşci et
mekle demokrasiyi teşci etmiş olu
yoruz.?> 

r:::.·~~~ ~~~~~~~~] 
Romanya Finans Nazın Konstantfnes

ku, İtalyan - Romanya kliring vaz.ıyetl 
hakkında salCıhlyettarlnrla görüşmek füe
rc Romaya gitmiştir. * İngiltere Kral ve Kraliçesi gelecek 
İklnclteşrinde Brükseli resmen ziyaret e
deceklerdir. 
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~ahkemelerde Piyangodan 40,000 Lira 
ikramiye Kazanan 

Talili Kadın Anlatıyor 

T~AD~O 

iş Bankasından 17 809 
Lira Çalan Müşfikle 

Arkadaşı Ceza Yediler 

Otobüs 
Davası 

Şahitleri 
Asliye birinci c!eza mahkemest, ev

velki ,un geç vakit otobüs işlennde 
suiistimal yaptıktan tcdtastle temyız 
birinci ceza dairesinde muhakeme
lerine devam edilen eski Istanbul va
li ve belediye reiai Muhittin Ustü~ 
dağla, muavini Ekrem Sevencan, b• 
lediye fen heyeti reisi Hüsnü ve va
ridat müdüttl Neşet hakkındaki dört 
şahidin iatbıabe suretile ifadeler! tes· 
bit edilmiştir. Dinlenen şahitler oto
büs sahiplerinden Baki, Mesut ve 
Niyazidir. Bunlar raClkiye müfettiş
lerine verdikleri ifadeleri tek,·srla
dıklarını söylemişlerdir. Yalnız bi
risi otobüs işlerinde en mühim rolün 
belediye reis muavini Ekrem Si!· 
vencanda oldujunu kaydetmiştir Dün 
Ienmesi icap eden şahitler arasında 
bir de M. Razi vardı. Kendisine teb
ligat yapılamadığı anlasılmııtır. Mah
kemede suçlular gibi diğer istınabe 
celselerinde bulunan Ustündağın a
vukatı Kenan Omer de bulunmuyor
du. Mahkeme l:rtinabenin Ankara 
temyiz birinci ceza dairesine gönde· 
rilmesine karar verdi ve dosya dün 
gönderilmiştir. 

ANKARA RADYOSU 
1539 m. 183 Kca. 120 Kw. 

T. A. Q. 19.74 m. 15Ul5 Kes. 20 Kw. 
e T. A. P. 31,70 m. 9458 Kes. 20 Kw. 

e Dalp Uzunlutu 

"Bu Parayı Sarfederken, Her Elli Lirasını, 

Bozduracağım .. 

1'ftrklye Radyosu Ankara Rad,·o!llu 
1'ürklye Radyodlfflzyon Postalan 

Cuma, 12. S. 1939 
Bir Tayyare Bileti Alarak 

12,30 Proııram. 12,35 Türk milzlft 
Asliye birinci ceza mahkemesi dün 

uat 20 de Iı Bar.kaSlllln Beyoğlu şu
besinden 17809 buçuk lira qırdıkla
rı için tevkü edilen banka hesabı ca
.ri memurlarından Müşfikle, Ticaret 
mektebi talebesinden Necdet hakkın
daki davayı neticelendirdi. Suçlula
nn üçer sene hapsine ve çaldıkları 
paranın tazminine karar verdi. Rei
sin bizzat okuduğu k&.rarda Müşfik, 
Necdetle uyuştuktan sonra 22.7.937 
tarihinde Necdet adına 20411 numa
ra ile bir hesabı cari açtırmış ve 10 
lira para yatırtınıştır. 

Sonra Müşfik, on rakamını büyült
müş, bu hesabı cari ile bankadan ye
di defa 3883 lira çekmijlerdir. 27.5. 
938 tarihinde Necdete ikinci bir hesa
'bı cari açarak bankaya 30 lira yatır
mıflar ve 30 ı·akamını büyülterek 
mühim miktarda pnra çekmişlerdir. 
12.7.938 ve 22.9.938 tarihinde deyi
ne birer hesabı cari açtırmışlar ve 
muhtelif zamanlarda bu hesabı cari
lerle de bankadan para çekmişlerdir. 
Dört hesabı cari ile bankadan çekilen 
paranm miktarı t 7809 lira 50 kuru-
.fU bulmuştur. .,.. 

Enkaz Altında 
Ölen Ameleye 
Ait Dava 

Dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde Beyoğlunda eski Yunan sefa
rethanesi binasını yıkarken tedbirsiz 
lik ve dikkatsizlik ile Yusuf isminde 
bir amelenin öliımiuıe sebep olduk
tan iddia edilen bina sahibi Mabınet 
Ferit Şer.betçi oğlu ile Ulia Antuva
nın muhakemelerıne devam ed'.ldl. 
Bina sahibi yıkma mesuliyetini An
tlWan kalfaya imzası mukabilinde 
ıevdi ettiğini ileri sürüyordu. An
tuvan iae kendisini müdafaa eder
ken: 

- Hadise bir pazar günil olmuş
tur. Ben cumartesi günü akpm üze
ri ameleye pazar giinü çalışmıyacağı
mızı tenbih etm!ştim. Bu sefer pa
zar güniı kendi kendine gelmiş, bi
nayı yıkarken enkaz altında kalarak 
tozdan boğulmuş ve olmüştur, diyor
du. 

Dün mahkemede Halil, Kiryaı.i, 

Faile, NilGO ve Fahri isıninde dört şa
hit dinlendi. Şahitlerden emllk tel
lilı Faile şunlan söylüyordu: 

- Antuvan kalfa cumartesi günü 
akJ&Dl bana ıeldi, pazar günü d~ be
nım misafirimdi. O gece bana gözti
nun seyirdi&ini ve bir felaketle karşı
lqacağını söyliyerek evimden ayrıl
dL Ertesi günü Antuvanm kansı ba
na geldi. Antuvanın eve gelmedigini 
ve kendlsinl aramamı söyledi. Duvar 
çokmüş, bir amele enkaz altında c•l
müş olduğu için T4•ksim polisi onu 
1akalamıştır. Ben onu karakolda 
buldum. Benim bildiğim bu kadardır. 

Muhakeme gelmiyen şahitlerin ça
tırılması için tehir edildi. 

lı Bulmak lahanesDe 

Para Dolanclırmıı 
Dün Asliye birinci ceza mahkeme

ıinde Emine, Hasan, Ahmet ismind~ 
uç kişiyi kendilerine iş bulmak ba
hanesile dolandırdığı lddia edile:ı ih
sanın muhakemesine başlandı. Mah
ke!Dede davacılardan Emine ile Ha
an vardı. Suç 935 senesinde işlen
miştir. Polis Ahmedi bulamadıgı i
çin müddeiumumilik tevkif müzek
keresi kesmek suretile ancak suçlu
yu yakalatmıştı?'. 

Dün mahkemede ıriildafaa şahitle
ri dinlendL Gelmiyen şahitlerin ça
jınlmalı için muhakeme talik edildi. 

Alemdaiı Saray1 
Belediye Aleındalt sarayını tetkik 

ettirmtye karar vermiştir. Yapılacak 
keşifte Ulzum blssedilirse saray tanıir 
edilecektir. · • 
* Belediye daimi encümeni, ynr

dnncı hal ittihaz ed mek üzerr. Mı
ır ar sının istimlak edilme ine ka

rar vermiştir. 

Iş ortaye çıktılı aman polis Nec
detin evinde 1500 lira bulinuş, miisa
dere ederek adliye emanet dairesine 
teslim etmiştir. Müşfiğin üstünde ve 
evinde para bulunmamıştır. Nec..'d~
tin evinde bir de sig&ra kutusu için
de bazı ecnebi paraları çıkmış~ır. 

Mahkeme kerannc:la munlarm mak 
satlarmın bütün banka muhteviya

tını almak olmadığını tebarüz ettiri

yor ve hlclisede bir bsdl cilnnl ol
madığını ve dört hadisenin ayrı ay
rı birer cürüm oldukları neticesıne 

'l/anyor ve temyizin 181 numaralı iç

tihadına göre her defası için suçlu
lara ceza kanununun 345 inci madde
sine göre birer sene hapis cezası ve

riyor ve içtima kaide~ne göre bu ce
zayı üç seneye jncliriyordu. Mahkeme 
Necdetin evinde bulunan 1500 liranın 
müsaderesine, ecnebi paralarm ken
disine iadesine ve mütebaki 16309 
liranın da suçlulardan müteselsilt?n 
alınmasına ve ayrıc .. 350 lira pul ,.c 
19 lira mahkeme masrafı ödemesine 
karar verdi. 

Evvelki gün, Eminönunden Bap· Genç kadının yuzü, tabii bir he- Pi. 13,00 Menleket saat ayan. ajans \•e 
meteoroloji haberim. 13,15-14 M<U k 

çekapıya giden tramvay cad- yecanla sarardı: CKan,ık prC>ıfram _ Pi) 

desi üzerindeki piyongo kişelerinden "- Büyuk ikramiye mı? 17,30 fnkılAp tarihi dersleri (Halkevtn-
birisi önünde, genç, şık bir kadın du- "- Kırk bin lira! den naklen). 18,30 Proırram. 18.35 Mu.,ı 
ruyor. G6zlerinf kitenin vitrinlerin _ Bu müjde, genç kadınm yüzünde. (Neşeli müzik) Pl. 19,00 Konuşma. 1915 
de, bir şeyler arar gibi dolaştırıyor. · · 1• 1 TOrk mO:r:ıtf (Fasıl h~eti) Celil Tokses 

sevınç yerme, evve a manasını ar. a- ve arkadqları. 20.00 Memleket saat aya-
Kişe sahibeai soruyor: yamadığım bir endi,e yarattı: n, aja111 ve meteoroloji haberleri. 20,15 

"- Bir teY mi aradımz bayan? "- Eyvah .... dedi .. Ve bize bas· Türk milzlii, Calanlar· Zuhtü Bardako -
"- Bir elli liralıtım var. Yarım ka hiç bir şey söylemeden odadan tu, Cevdet Calla, Refik Fersan, Kem 1 

saattir bozduramadım. Şimdi bir şey fırladı! Nlya:r:f Seyhun. Okuyan: Milz~en Sen3r. 
lm l - Hicazı humayun penevt. 2 ~ Arif 

a asara, dijerleri &ibi siz de boz- Biz, ne onun endişesine ne de bu Beyin hicaz earkıaı CTudl edeJ'im). s _ 
mazsınız Fakat akli gibi, bakıyo - hareketine bir mana vermemiş, şaş· Sadettin Kaynağın hicaz şarkw (Haz n 
rum, bakıyorum, sizin dükkanda da kın şaşkın bakıpnıftık. Bu işlerde ile geçti). 4 - Sukrilnün hlc z şarkısı 
işime yarayabilecek bir şey göremi- hayli tecrübeli olan ktşe sahıbeıi, (Se\'dsmı dilim anlatmaz). !5 - Kemal 
yorum. Niyazi Seyhun (Kemençe taksimi). ı -

"- Muhakkak, dedi, biletini ya Arif be:rln blcazklr IU'k111 (Bir balet le 
Ki.şe sahibesi, para çekmecesine satmış, yahut da birisine vermiı o - süzdü). 7 - Osman Nihadın blcazklr 

doğru yürüyerek: lacak!" şarkısı (Ellere uzaktan bak). 8 - Hlcn-
"- Bir §C!Y almanıza lüzum yok.. B ayan Kevserin yaıtımıza dön _ kAr saz semai 1. 9 - Dedenin l{lllzar sar-

Diyor ... Eğer borukluğumuz çıkarsa, mesini, büyük bir merak için- kın 81 v~a bl ~mi bldat). JO - De-
bozalım paranızı! denin güllzar şarkısı (Nazlı nazlı •kip 

de epey bekledik. Tekrar salona gir· ııder). 21,00 Konutma. 21,15 Esham, tah-
Sürmedeki paraları saydıktan 10n diği zama~. yüzünde büyük bir se • vllAt, kambiyo-nukut ve ziraat borsa 

ra, neticeyi merakla bekleyen muha- vincin ve neşenin aydınlığı vardı: (fiyat). 2J,2S Neşeli plAklar - Pl. 21 ,30 
tabına: "- Buldum!" dedi... Sonra miıj· MQzik (Rlyuett cUmhur fi1Annonlk orKes 

"-Maalesef, diyor, tam kırk do- d . l l di d traaı - Set: Huan P'erlt A.) ı - lturt 
eyı a ır a maz en şe uyuşunun. Von VoUurt (Serenad) orkestra için op. 

kuz lira çıkıyor! yanımızdan fırlayıp çıkışının sebeple 28. a) Marş, b) romance, c) Caprlccio-
Paraamı orMla da bozdurmaktan rini, ayak üzerinde, kırık cumlecik - P'tnal. 2 - Salvatore İndo\ ino (SQlt) all' 

ümidini kesen bayan uzaklaşırken, lerle anlattı: antica. a) Slntoni~. b) Sarabanda, c) 
aklına gelen .. areyi illve ediyor: " B'l t b' k Gavotta, ç) Vlllotta. S - Joh. Brahmıı 

DENiZ ve LiMANDA 2 ~ - ı e e ır şey çı mıyacağın- 3 ünCü senfoni Fa majör, op. 90, a) Al-

B Z h 
"-&terseniz, o bir liraya muka- dan emindim ... O kadar ki, bıleti ıearo con brlo, b) Andante, c) Poco Al-

egQZ e ir Serseri Mayin bil, size bir piyanko bileti vereyim? çantamdaki lüzumsuz kartlar, kagıt- learetto, ç) Allegro. 22,30 Müzik opera 
Karadenizde Akcakoca limanında Bayan müterec:ldit: !arla birlikte bir köşeye atmııtım. sryalan - PJ. 23,00 Son ajans haberleri Yüzünden on bef mil kadar u~kta Kefkcn ada- "- İçmediiim halde, ılgara al - Siz müjdeyi verince, onun oradan ;:n~~k!,.~ıram. 23

•
15

-
24 

MOzfk <Caz 
sı istikametinde ilerlemekte olan bir mayı tercih ederim. Zira onu hiç ol- kaybolmuş bulunması ihtimalini dü

HtrSlZ O/muş ınayn görülmüştür. Maynin armut mazsa içen bir dostuma veririm: Pf. şündüm: Çünkü hizmetçi odayı te -
şeklinde ve memesi görünür bir va- yanko biletini ne yapayım? Bilet al- mizlerken, o kajıtlan da süprüntü 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah ziyette olduğu bildJrilmektedir. A- mak parayı havaya atmak gibi bir faraşına doldurmuş olabilirdi .. Şim -
kemesi, dün kahvehane ve ıazinolar- llkadarlara tebligat yapılmıftır. feY!" di bileti buldum. Fakat bakın ne hal-
dan palto hırsızlı"' yaptığı iddiasile Bu -·ap .ı dl kad .. ı de 

lzmlr Belediye Reisinin 
Beyannamesi 

6 " Boğazda Sis "'"'y • ~am ye ar. yuz er- .. tzmır Belediye Re! ı Doktor Behçet 
tevkif edtlen Kemal isminde 28 yaş- Dün sabah Karac:leniz bopzından ce taliye yüz binlerce lira da1ttm1ş Bayanın uzattığı bilete baktık. l- Uz, 20 Atustosta açılacak fuarda ~ 01 _ 
larında bir gencın durutmasmı yap- olan kişe sahibesini fena halde kız • ki yıllık para gibi eskimişti. Megv er rak tesis olun cak (dünkü, bu ... "nkO, ya-

ilerliyen bir ıis tabakası Bolaziçi va- .. .. tı. Kemal evvelce banka memurluyu dınyor: bilet, hizmetçinin degv il, fakat baya- rmkl 1zmıir) adlı pavyon hakkında bir be-
pur seferlerini teebhura uğratmıştır. 

ve bir çok ticaret müeswelerincle - BilAkls, diyor, bir piyanko bi· nın yavrusunun eline geç . Resi yannıı.me net etmJ tir. Bu beyannamenin 
~·~--~~~~---~-~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~~~~~=~·--~'- ~- . m~ .:.~~•M e~l~e~m~~r: 

k . h' k f tl k eçen er e ı ıvrı c a an l amaz- h d dek b 1 k uk ye co perışan ır ıya e e cı ı;:.ror- ava an para kazanmaktır bayan! , a ı , tav şek.lllerı çızmıi l' a- .ı•ıııu cıır ne ıt ~ıu..ı :> ı ' .:... .. 
du. Kendisini müdafaa ederkenr gah motörünün kaybolan üç tayfası- "- Ben şimdiye kadar hiç bilet kat bereket çizdiji resimleri pek be- rn•lfJroat bulun~ punları ltlUen hm r 

_ Sayın bay h8klm, dedi. Beni bu nın aranılmış olan cesetleri hilA bu- 1 d Zi ildd bird hl b ğenmiı de, bileti yırtıp atmamış! Beledıyesine muvkkaten veya bedeli mu-
lunamamıftır. Batan tayfalann hü- a ma un: ra, e e ç irşey kabilinde ve inler. 

acıklı hale sokan hep o beyaz zehir kazanamadıklannı söyleyen dostla - Kendisine hiç emniyet etmeyen ı _ MllAddan evvel ,; e MllAddsn tonra 
iptikasıdır. Eroin beni iflmden, içti- viyetleri de henüz tesblt edilememiş. nm gözümü korkuttular!. bu genç kadının baıma, adeta zorla bmir tehrinln kuruldutu yerleri ve şe-
mai mevkiimden, memuriyetimden tir. "'- Bir kere tecrübe edfn! konan "devlet kutu'', bana: killeri göıterlr J'a&ılı malamat. krokiler, 
etti ve nihayet üç beş gram eroin te- * Çanakkalede karaya oturan Al- "- Ben paramı bozdurmak isti- "- Kadın gôlge gibidir· Kaçtık· haritalar, mahkükat, meskukat, realml r 

man gaz ıilebi havanın müsaadesiz- fotofr, n r ve saıre 
darik edebilmek için hırsızlık gibi 

1 
• d 1 yordum, siz niyetimi bozacaksınız .. ça kovalar, kovaladıkça kaçar!" di - 2 fzmlrde ter .... hilkOmet edenlere 

1_.... liğinden do ayı hala yüz ürü ~me- ". 
bayağı bir suçu da ış naim, ne yapa- Çıkar mı dersiniz? yen Tolstoyu hatırlattı. Demek, dev- ve lzmırın eski s kınlertne alt her türlu 

miştir. Alemdat' tahlisiye gemisi şf-
yım. iebi kurtarmaAa .. ab.,.,..aktachr. "- Kısmetinizse çıkar! let kuşu da, tıpkı Tolstoyun tarif et- vesikalar. 

Hakim şahitlerin çnğırılmas1 için 5 "' y·.. B ·· .. 1 ı d ti~i kadın gibi: Kendisini kovalayan- 3 Muhtelif devirlerde lzmlrdekl ml-ayan, onune uzatı an bi et es - • marl tarzını gösterir her nevt veslkala 
muhakemeyi talik etti. ~OLISTE: tesinden bir tane seçiyor. Ve onu dan kaçıyor, ve kendisinden kaçanı 4 _ tzmıre ait tarihf kıJmetl hm el 

--o-- çantasına yerleştirirken; ümitsiz du· kovalıyor! yazısı ve basma kıtapl r, rilaleler, nwh-
MOTEFERRIK: Bir Sandal laffl dağını büküp: Kife sahibesi, talili bayana para· tıralar. 

"- Çıkmıyacağını biliyorum am- larını sayarken, konuşma sırası ba· 5 - Uzak ve yakın eski tzmlre alt ~ 
Toprak Ofisinde Toplan+. 
Dün Toprak mahsulleri oflsindeTi

caret Vekaleti teşkilatlandırma mü
durü Servet ve Afyon mebusu Ham
za Osmanın iştiraklle bir toplantı ya
pılmış, ofisin Ilğvı uzerine hasıl o
lacak vaziyet görüşülmüştür. Buğ

day işlerinin Ziraat Bankasına, afyon 
işlerinin de Ticaret Veklletine bağ
lanması hakkındaki kararın tatbika
tına ait bazı esasl3r te~bit edilmiştir. 
Eski afyonlann .ılınmasma alt son 
karann tatbiki için de ayrıca gotü
şülmü§tiır. Ofis bazı memurlarını el
lerinde mal bulunduran af7oncu!a.r· 
dan ne kadar malları bulunduğunu 
öğrenmiye memur etmiştir. 

AH Çetl•kaya Chllyor 
Muhaberat ve )lünakalit Vekili 

Ali Çetinkayanın vekllete ait bütçe 
ve teşkilat müzakereleri biter bitmez 
te§kilitı tetkik etmek üzere ,ehrim!
ze geleceği bildirilmektedir. 

Hasköyde oturan Ha111 ııandalı ile Mo
da7a t\ıtla götürürken Sarayburnu önle
rinde sandal batarak denize dÜlffi\lştUr. 

Cok su yutmuş ol n Ham ba;yıın bir hal
de kurtanlmıı, Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

* Şoför CevdeUn idaıwindeki Mil nu
maralı otobUa Dh an')'olundpı ıeçerkeD 

caddenin IGl tllpfınclan il~ olad 18 
yaşında bir gence çarparak başından a
ğır yaralamıştır Yarası çok ağır olan genç 
ifade verem,.qro.ten bGviyeUnf ı.hlt 
etmek mümkün olmamıştır. Zabıta suç
luyu yakalama , tahkUcata baf)amııtır. 

* Haaköyde oturan Hüı~ln ve Muı· 
tafa adında Ud seyyar yofurtçu araıında 
rekabet yüzünden kavıa çıkmıştır. Neti
cede Mustafa sopa ile Huseylnı ba ındrtn 
yaralamıştır. Suçlu cürmü meşhut ma?ı
kemesine verilmiştir. 

* Sl•lld• SilAh'°r caddesinde 7 numa• 
rah evde ot\D'an l'raıwaca İltanbul PH• 
tesi sahibi Cibeı1onun evine hırsı& ııre
rek muhtelif eşyalarını çalmıştır. Hırsız

ların sabıkalılardan Vasil ile arkadaşı Te
oSO olduktan anlatılmıt. her lklıl de ya
kalanarak tahkikata baetarunqtır. 

l lr Tavzih il ~r. SUPHI $ENSE! a 

rlyuetlnclen dUn • Mektubu aldık: 1 8eyotlu Yıldı7 sinema11 karsısı Lek· 
29 !filan 19P wtnll ıueten izin ık.Jnci ler aoartmtan. raktrt ...... 

1 d' 
1 

na dücmüettti. e,yası, :zıynet evuı, elbiseler ve ..ır .. va 
ma, neyse. ıyor ... Y Y veya bunların fotojtrafian. * Bayan Kevser Muzafferden, ka • t - fzmire a t , ir ve nesir, destan, il ı 

Ş imdi, Tophanede, Boğazke - zandığı bu küçük 1ervet temeli üze· türküleri, ıüftelerl ve batelerl. 
sende, Pehlivan apartımanı - rine kurduJu bülyalan aırenmek İ3- 7 - Bunlar 'li e bunlara mumaslt kıy-

nın iki numaralı dairesındeyiz. Bu _ tedim. Evveli: m~tll vesikaların nerelerde ve kimlerde 
bulundutunun blldlrtlmesl. 

lunduğumuz salona giren, ve bizı 
meraklı bakqlarla ıüzen pnç baya
nın adı, Kevser Muzafferdir. Kendi-
sine bileti satan kişe sahibesi, ona 
g01ümslyerek soruyor: 

"- Beni tanıyabildiniz mi? 
"- Affedersiniz ... Bir yerde go

rütti.ıiümüzü hatırlıyorum. Yüzüniiz 
bana tamamen yabancı değil .• Fakat. 

"-Hatırlayamadınız değil mi? 
"- Maalesef evet! .. 
"- Evvelki ıün, elli liralığınızı 

bozmuş, ve aiae bir piyanko bileti 
Atmıştım! 

Genç kadının gözleri biıt bilme • 
ce halletmit çocuk gözleri gibi 
parladı: 

"- Tamam ... Dedi ... Hatırladım .. 
Sonra, birden uyanan bir ümitle 

sordu: 

"- Yoksa. dediğiniz çıktı mı? 
" Bvat... Kmnn sizinmiş! 

"- Fakat, bu parayı sarfeder -
ken, her elli lirasını, bir tayyare bi
leti alarak bozduracağım!" 

"- Bir de, dedim, çocuıuııuza 
başka oyuncaklar alın da, bir daha 
biletinizle oynamsaın! 

Talili bayan gülerek cevap ver -
di: 

Toplanlllar, """etler: 

Gülhan• Müıamerelerl 
Gulhane tatbikat Mp. ve kıllnijinln c-

nehk mu amerelerınden Dokuzuncusu 
lZ-6-11311 Cuma ıünQ t 17 30 da G 1 
hane konferans salonunda yapılacaktır. 

Arzu eden me le ta 1 rın te rlfieri rıca 

olunur. 

YENi NEŞRiYAT: 
"- Oğlumun ne yaman, ne epiz 

bir sana tür olduğunu ıördünüz ya., Yeni Adana 
Üzerine bir ördek, bir balık, bir ta- Bu fikir ve ııanat mecmuuının 221 inci 
vuk resmi yaptı: Biletin kıymeti bir nüshan, dotıun münderecat ve ansiklo
liradan kırk bin liraya yükseldi: Res pedl ilAvesiyle birlikte lntııar etmtıttr. 

sam dediğiniz böyle olmalı! 8ERViTIF0NUN ~ UYAN19 - Ser-
Ben de giıldüm, ve: 
"- Demek. dedim, "Devıet ~u· 

,u" resimden hoflanıyor ! 

Selim Tn l ik 

\ etifunun - Uy nış'ın son s yı ı zengın 
mtlQdeıicat ve bol re imle lnU r etti. 
Bu sayıda İzmit resim hadisesi m nase
betiyle, Sanatta mustehc mıdır"• 
uallne n tkllrl r cevap vermektedir. 

Denlayolları Koop.,...lfl idare mecllıl fdrar yona" hastalıktan mOtehHs•sı J 
yf d ~tlf mız hakkında ne - r.ı: .gw. -------- - - ------- --------- ---

rolun n h va• m men a ılıız oldutun 6'•••••••••••••••••••-•••••••' * d n keyfiyetin lıda yauldığı g bl tav-
zihini ric ederla• TECEKKÜR 15 - 20 - 25 ve localar 100 kuruş gibi tenzilitlı fiyatlarla 

(Koope atıflmlz 935 ennlndenberi or- y T A K s ı· M s .•. n e m a s 1 
takl rına d ma müfit olmuı ve her sene Genç yaşında ve hazin hatıra • 
ermaye ının bır mısllnden fazla kazanç lar bırakarak hayata gözlerini ka

tev:r:f etmıştir. 
838 aıenesinln zaran her tlrkette 1&111· payan oiluaı Galatasaray liMl1 tal• 

mesl muhtemel ticari ve tev~ Mbep- besinden Hadi Çorgunwı cenazesin. 
terin bir ara7a ıeımesinden ileri ıelmlJ de bulunmak, çelenk göndermek, 
bir zarardır. Gazetenizde 7amıtmız llbl telgraf ve mektupla büyük acılan -
1937 lelleslnde ban mevhum ortaklara k 
dalıblm11 temetta bllHlerl olmadılt libl mıza iftirak etme sureti)'le samimi 
zinhar 6rtbaa edllmit bir ,ana 7olsuzluk hasuaiyet gösteren u1z ve kıymetli 
ta kooperati!imizde vAki olmamıttır. dostlarımla resmi ve hususi müesse-

Bugün matinelerden ıtibaren 2 güzel filim birden gösteriyor. 

Plllll FllSNAY ve COLETTE DAIFEUIL 
tarafıAdan oynaıımıı GASTON LEROUX'un Romlaıtırmış müthl§ 

bir roport&Jı ve Paris batakhanelerile Guyan prangbetlerl arasında 
cereyan eden macera ve sergtlzeft tlhld 

Y E N 1 Ş A F A K ( Cheri - BIB1 ) 
Filmi ile RAY VENTURA ve arkadaılan CAZl'nın iştirakiyle 

Bu d rginin 
9 ı eq n bır mUndc
rec t ıle çık ı tır. ( A te t) bu yı ıle 

ddkuzuneu int r yılın irme tedlr. S -
kiz Hneden be I, mütemadi ve muntH 
bir netri:rat yapan ve bu 1Uretle Türk 
mlmarııtını 7alna& memleketimizde de
lil. hariçte de 171 bir 1Urette tanıtmal3 
muvaffak olan (Arkitekt) l tavsiye ede
riz. 

* SON ESDl - Kıymetli edip Halide 
Edibin bu ne& eseri yeni battan yazıla
rak ikinci defa Muallim Ahmet Halit ı

Umumi heyetçe seçilen ~ ki§ilık he
yet lrkeUerde mutat oldulu veçhile bl
lAnçoyu tetkik etmek ve raporunu umu· 

ıı heyete ve e le mu ellef ortakl r
d n ıbarett r. l 

NE Ş 'E YAGMURU 
teşekkilr ederim. Gençlik, neşe. eğlence, musiki ve dans opereti. 

ıelere, oğlumun müdür ve hocaları 

ile mektep arkadaşlarına ayrı ayrı 1 

Avukat: Esat Çorgttn '••••••••••••-••••••••••••"'• 
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Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 11, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşlndlr. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi Jılzımdır. 

GÜNÜN MESELE~ERİ 

lngiliz • Sovyet 
Müzakereleri 

• 
, 

Bu lngiliz liariliatürü, 

bugünkü siyaset dün· 

yasının iç manzarasını 

bir denlzalta Cilemi ola· 

rak canlandırıyor ve 

meıhur darbımeseli ha· 

+arlatıyor: "Büyük ba· 

hk küçük bahiı yutar .. 

TAN ======================================================:::..-= 5 

G'ö&'tlSL 
Hayat Saha 
Ne Demektiı 
Yazan: Sabiha Zekeri 

B ir kariden mektup 
ruyor: "Bir kaç &il 

telerde "Almanyanın haya 
diye bir tibir geçiyor. Bun 
sı nedir? 

Alman Nasyonal Sosy 
sının ıençlere metin kitabı 
kardığı "Alman halkı, ve 
nın hayat sahası" isimli 1 
sualin cenbanı nrdiii içi 
rıca iıaha lüzum görmiiy 
kitap cençlere mazide 
cotrafya ve tarihini Ye ti 
şekil fÖyle anlatıyor: l ngiltere, Sovyet Rusyanın ta

arruza maruz bütün devletle
rin hudutlarını garanti etmek üzere 
İngiltere, Fransa ve Rusya arasında 

ukeri bir ittifak* akti teklifine ce\•ap 
verdi. İngiltere hükWııeti Sovyetler
le ittifak yapmak istemiyor. Sovyet 
Rusyadan yalnız Polonya ve Roman
ya hudutlarının garanti edilmesine 
iştirak etmesi isteniyor. En Mükemmel insan 

"Almanlar;.. Renin a 
Rolandanın ve Belçikanın 
ilerlediler ve yollarını Ren 
ne ve Tuna ya çevirdiler. Al 
takası Flinderlerin olduğu 
nubi Holandaya Şimali R 
naya, Karpatlarda Rug ne 
Memele kadar uzandı. Şar 
men aıiretleri Vistül ile Mj 
sındakl saha~ ı \ ' e Polonya 
cenubi Rusyaya, Karadeni 
nanın aşağısına yayıldılar. 

paratorluğu yıkıldıktan s 
manlar, Ural, Karadeniz, 
Ren arasındaki biitün saha 
kim oldular. 

İngilterenin Sovyet Rusya ile as
keri bir ittifaka yanatmamaıının se
beplerini, A vrupanın kulağı delik 
muharriri Genevlev Tabouis şöyle 
anlatıyor: 

ı - inriltere Japonyayı Berlin • 
Roma askeri ittifakına iltihaka sev • 
ketmekten çekiniyor, Japonya 4 ma· 
yuta Berline ıönderdiğl cevapta Al
manyanın aıkeri ittlf ak teklifini ka· 
bul edemJyecejinl bildirmi9 ve Ak • 
denize filo ıöndermek teklifini de 
reddetmiftir • 

Fakat İngiltere ile Sovyetler nra

sında şUmullU bir ittifak Japonyayı 

Berlin - Roma askeri ittif akma sü

rükleyebilir. Buna meydan '\'erme
mek lazımdır. 

Z - İnılltere İıpanyayı kazan
mak ümidini kesmemiştir. ispanya· 
nın Londra sefiri Duk d' Albe tnsllls 
hüldbnetia• Sovyetlerle askeri bir 
ittifak akdettikleri takdirde İspanya-

yı ta,,mam!!! • .!'!t1>~~!~~er~i ... ~~~ 
muvazenesi bakımından iıpanyayı 
ihmal edemez. 

3 - İngiltere, İtalya ile Fransa
nın arasını bulacatına kanidir. Fa • 
kat Sovyetlerle askeri bir ittifak bu 
ümidi tamamen izale edeblllr. 

4 - Romanya Hariciye Nazırı 
Gafenko, Sovyet Rusya ile 11kı bir 
anla,maya Romanyanın pek taraftar 
olmadığ'ını söylemiştir. Halbuki fo
silli: • Sovyet ittifakı bu sıkı müna
sebeti zaruri bir hale getirecektir. 

5 - Yugoslavya ile Sovyet Rus
yanın arası iyi değildir. Ve Yugoı; -
lavlar Sovyetleri hlli tanımamıılar· 
dır. İnsiliz • Sovyet ittifakı Yuıos • 
lavyayı tamamen Berlin • Roma mih
verlnln kucajına atacaktır. Halbuki 
inıiltere Yuıoslavyayı kuaıunak ü
midini henüz keamemlttlr. 

8 - İnsillz kablnesbıin ıiyueti· 
ni idare eden 1$ kabine azalan Sov • 
yetlerle askeri bir ittifaka eaaımdan 
muhaliftirler. 

Biltiln bu ıebeplere binaen lnsil· 
tere ile Sovyetler arasında cereyan 
eden mflzakerelerin m11abet bir neti· 
~eye varması ihtimali u4ır. 

Zaten Sovyetler de lnıfllzlerin 
•nlatma tekliflerine pek yanatmıyor
lar. Müzakerelerin uzaması, hi1' il· 
lbit verici bir formül bulunamaması 
da lld tarafın analaıabilecekleri hak
kıııdakı ümitleri kuvvetlendirecek 
lrlahlyette delildir. 

... löylü için Ucuz Elblıe 
Röyfüye ucuz elbise tedariki hak

kında yapılan tetkikler üzerine Sü
lllerbank, kendi fabrikalarının men
•Uc:atından bazı kumafların bu işe 
tahsisini teklif etmiştir. Yapılan he
saba göre bu kumaş!ardan bi!' kat 
elbisenin köylüye maliyet· fiyatı olan 
350 kuruşa kadar mal edilebileceği 
anlaşılmaktadır. Bu kumaşlardan ya
pılmış elbiseler dört boy olarak ha
Zırlanmıı ve bankanın ıubelerile Zi
~t Bankası şubelerine numuneler 
IÖlld•rilmi§tir. Bu nümunelerln fiyat 
&arı kalitelerine göre 360 - 700 kuruı 
arasındadır. ElblsuJUclerden baıka ça
ın.şır, kasket, ayakkabı gibi ma\ze
lt\enin de ucuza mal edilerek yapıl
;:881 mukarrer dlduğundaıt Sümer· 

ank bu maddeler üzerinde de hazır· 

T ürk milleti dünyanın en 
mükemmel insan cev

heridir. İdeal vatandaş, ideal 
insan yaratmak için bundan 
mükemmel bir hamur tasav
vur edilemez. 

Türke hayatı sevebilmesi, bu
na güvenmesi için en kü

çüle bir imkan veriniz. Oni.ıne iyi 
örnekler koyunuz. Yolu üstünde 
yığılan manasız E.ngclleri kaldın

nız, en yeni ve ileri şartlara uymak 
için vasati vasıflarda bir Türkün 
gösterdiği istidada, az zamanda te
min ettiği verime mutlaka hayran 
kalırsınız. Bu vasatilerin içinden 
umulabileceğinden çok nisbette üs
tünler, becerikliler fışkırır. 

Türk hamuı undan yüksek va
sıflarda inaaa yeU,.bilme

si için ilk yapılması lhım şey, mü
savi fırsat ve imkan prensipinin ti
tizce em n edilroesiuir. 

Hayata atılan adam şu nokta hak
kında tam bir ıtıven sahibi olmalı
dır: Bu memlekette intisap yoktur, 
himaye yoktur, tavsiye yoktur. Ha
yatta muvaffakıyetin vasıtuı arka 
bulmak, hulli kflrlık etmek, bir kud
ret sahibine köle olmak değildir. An
cak iıtidadı ve kabiliyeti olan, ken
dini fyt teçtıla -.. - ••üaürea. .se
verek ç&lıf8n, baıarmanın zahmet.ini 
göze alan adam. hayatta muvaffak 
olur. Bir merhaleye vardıktan son
ra daha ileri gitmek için de yine 
ancak kendine guvenmek, muvaffak 
olmanın ücretini zahmet ve hJzmet 
şeklinde ödemek lazımdır. 
Böyle bir gü W'en suni surett~ ya

ratılamaz. Tamamile kurulmadık
ça varlıjl telkin edilemez. Meziye
te ve emeğe göre ıstıfa euamın, 

candan kabul odilm1f olmaama mut
laka ihtiyaç vardır. 
Şunu itiraf etmek lhımcbr ki, 

memleketimizde bu prensip kabul 
edilmiftlr. Noksanlar tatblkatta
dır. BaprılacaK yeni yeni itler, 
meziyet sahibinin aramuuıı z•ten 
mecburi kılmaktadır. Hayatta mu
vaffak olmak için bir" arka bul
mak lüzumu hakkındaki kanaatler 
kıamen haksız ve müballlalıdır. 

Fakat hüküm .ııüren kanaat
lerden çıkan netice şudur 

ki, bu işte yarım tedbirler tesirsiz 
kalmıya mahkumdur. Müsavi fır
sat ve meziyete göre mtıfa pren
siplerinin hüküm sürdüğüne her
kesi inandırmak ve hayata ona gö
re istikamet verebilme'k için ta!bi
katta yüzde yüze yakın dereceye 
gitmek ve çok tıtiz olmak lazım
dır. 

Bir tav ıye mektubunun mekanit· 
masını gözilmUziln önüne getirelim: 

• cArkaıız tı olmaza kanaati bir deta 
muhıtte ki>klepniş olduju için işi 

olan adaını tavsiye avına çıkar. Bu 
a\ da varılan lhtısas, havsala sıimı
yacak bir derecededir. Kimin kimin
le dost oldulu, kimin kime batın 
g~eceği bir avcı ustalığı ile keşfe
dilir. Bir vasıta ile ıayeye varmı,ya 
yol bulunmazsa basamak şeklinde 

bir kaç vasıtaya başvunılur. 

Tavsiyeyi yazan adam, müracaat 

Cevheri 
mektubu, yarı derecede olsun mii
samaha gördi.ıkçe b ubelanın dava
sı yoktur. En aürust adamlar bile 
gidişe az, çok uymak zaruretin! gö
rürler. Çünkü blkim muhit şartla-

.~~~~Yazan~~~~ı: 
1 

Ahmet Emin Yalman 

rı hiçbir zaman, hiçbir yerde ken
dine uymıyanı yaşatmaz. 
Diğer taraftan müsavi imkan ve 

fırsat sisteminin icapları; tavsiye, 
intisap ve himaye yoluyla bozulun
ca en iyi istidatlar söner, idealist
ler ümit ve cesaretlerini kaybeder

''Bir iki asır sonra Alm 
rupayı tekrar istila ettiler. 
Şimali Cermen asiretleri 
mantar Beyaz denize kada• 
Cenubi İtalyada, Sicilyada, 
da de,·letlerini kurdular. 
başka Fransanan şlmallne 
terenin cenubuna yayıldılal 

1 

! il ler. Meziyetin piyasası di.ışcr. Hi-
le yoluyla gayeye varan, riya ve 
huluskarlık markelerile her kalıba 
giren, kendini satmayı bilen, göz 
boyayan tipler meydanı serbest 

' 

: bulur. Meziyctlileri kötiılemek, he-

86, 87, 89). 

l ı, 

Tavsiye mektubunun icabını yerine getlrmlyen 
adamı, muhit derhal tazyik altına ahr. Kendi· 
sine: "Aksi adam, menfi adam, dik kafah adam, 
mızmız adam .. CJlbl yaftalar yapııtırır. Hakikat 
tahrif edilmek suretlle Cimirlerine Jİkciyetler 
yağar. Tavsiye mektubu, yarı derecede olsun 
müsamaha gördükçe bu belCinın davası yoktur. 

, , veslerini kırmak, surekli çalışma 

imkanlannı kesmek için türlu tur
lu yollar keşfedilir. 

l 

"Büyük muhaceret 
Alman hayat sahası bütün 
içine aldı. Bu hidiaenin en 
hemmiyetl büyük bir Alma 
ni meydana getirmesidir. R 
ratorlufu Renin aıatısına 
ya yayılmadıiı, bütün me 
şarki Avrupayı kucaklamac 
de, Almanlar A' rupayı tJ 
Cibraltaya, şimali Capt 
bula kadar istila ettiler. B 
dir ki manevi ve kültüre] 
olarak, A '\'rupa kıt ası bir A 
tasıdır.'' (Sayfa 90). 

ısrarlı bir müracaat sahibini baş
tnn :ınv.mak iç1n • h·, \k\ &alırlık bir. 
mektup yazmayı en zahmetsiz yol 
sayar. 

Tavsiye piyasasında her imzanın 
kendine göre bir kıymeti vardır. 

Her vatanda~a müsavi fırsat ver
miye çalışan kanunun her icabını 
herkes hakkmda mi.ısavi surette 
tatbik etmek istlyen en dürüst bir 
memur bile tesir ve nufuz karfı
sında müdafaasızdır. Yiızde yüz 
di.ırüst kalabilmek için itini, gü-

cunu kaybetmeyi göze alması Hi.
ztmdır. Ha\buk\ herkes bir kahra
man olamaz, hele geçindlrilecek 
bir ailesi val'H .. 

Tavsiye mektubunun icabını 
yerine getirmiyen adamt, 

muhit derhal tazyik altına alır. 

Kendisine: "Aksi ndam, menfi a
dam, dik kafalı adam, mızmız a
dam" gibi yaftalar yapııtırır. Ha
kikat tahrif edilmek suretile lmir
lerine tikayetler yağar. TavJiyc 

Harp Olmaz11 Diye Bir Söz Vardır 

Değersiz, sathi, riyalı tiple
rin meziyetli. durust, ıde

alisl tiplere karşı h:mayesi, bir ta
kım fertlerin hakxı ve menfaati 
meaeleai değildir. Doğru~ doğru
ya umumun ve JnkılAbın menfaati 
meselesidir. 

Dostu, tanıdığı, akrabayı, hem e
riyi himaye eden ııdıım, bılmeden, 

dUstlnmeden inkılAba \e memlekete 
en bilyUk fenalığı eden bir adamdır. 
ÇOnkü müsavi fırsat esasını uursuz
ca bozmuıtur. Meziyetin yerini al
masına engel olmuştur. Umumun 
IU\ enıni kırmıştır. Böyle bir adam 
kendi kanaatince inkıllıbı belki de 

ever. Fakat SC\ meyi bılmck l'izım
dır. tnkırnbı sevmenin yegılne yolu, 
müsa\ ı fırsat esasına saygı gö ter
mek ve memleketin zararına ol rak 
mczıyetsizi himaye etmemektir. 
Tavsiyeden maksat, bir şahsın 

menfaati değilse, sırf kıymeti, hiz
meti ve meziyeti görülen bir ada
man üzerine me:nlf:ltet menfaatine 
olarak dikkati celbetmekse i§ de
ğişir: Fakat o zaman mektup veya 
muracaat, hususi bir mektup degıl, 
dosyalarda yer alacak açık ve te
miz bir referans şeklini alınalı, 

böyle bir referans veren de mane
vi şekilde olsun bir mesuliyet al
tına girdiğini bilerek hareket etme
lidir. 

D iger taraıtan şunu da unut
mamak lazımdır ki bir mev

ki sahibinin yakını olmak, musavi 
hak ve fırsattan istifadeye engel o
lamaz. Şahsen meziyet sahibi olan
lar hakkında bu yuzden dedıkodu 
yapmak ta, inkılabın yüksek bir 
prensipine aykırı bir harekettir. 

inkılabın asıl prensiplerinin ica
bı, hayatta ileri gitmek ve umu
mi hayata ait hart!ketlerin hesabını 
vermek hususunda hicbir istikame
te doğru istis!la tanımıyan bir mu
savat kurmak ve ınkılabın en mü
him bir kıymeti diye titizce bu
nun üzerine titremektir. 

"Almanyanın kültürel n 
takası, Alman olmayan bir 
Jetlerin hayat sahalarını da 
Bu devletler ya dofrudan 
Reich'in '\'eya Avu turyan 
\e idaresi altında idiler. (S 

"Bu sebeple Belçikanın 
çii eski Alman toprakların 
(Sa;J fa 120). 

Bu kitabın 121 inci sa 
bir haritada Holanda, Belçi 
senburg, isviçre, Alsas Lo 
mali ıarki Avrupanın bir 
ri, Fransanın tarkı kaybo 
man topraklan olarak göst 

Bu kitaptan aldığım cü 
riin sualine cevap \'erdği ıi 
hafta İngiliz mecınualarınd 
b

. 1 
ır konferansanı okuduğum 

Rosenberg de gençlere Al 
hayat sahası olan ~erleri 
tir. 

Daha fazla izaha lüzum 
nederim. 

Denizaltı Mensupla 
Zammı 

Denizaltı kur.iu talebeler 
sınıfı mensuplarını veril 
zamlar hakkındakı kanun 
lecektir. Deniz kursu talebG 
kursu bitirip diploma alanla 
bay, gedikli erbaş ve erata 
seneleri itibarile denız altç 
mı verilecektir. Denizaltı k 
belerine talimlere basladıkla 
ten itibaren de her ay yirmi 
~isat verilecektir. 

Kaı • Antalya Y 
Erz!ncandan Köylere Göç Kaş <TAN) - Kasaba mı 
Erzıncan <TAN - Şehrimiz halkı, yaya baglayan yol bitirilm 

pek eski zamanlardan kalma adet- dir. İnşaatı hızla devam ed 
lere uyarak, 3 - 4 ay kalmak uzere talya valisi Fuat Baturay 
köylere gôçetmeğe başlamışlardır. zın inşasiyle yakından alik 
Havası, auyu ve manzarası çok guzel maktadır. 
olan köylerde geçirilen yaz, halkın * K 

edene hazan acır. Zaten acındır
mak sanatl çok olgunlapl§tır. Ba
zan sadece: "iyilik edeyim" diye 
tavsiye mektubun•ı yazar. Bazan 
hatırdan çıkamaz. Muhitinin, aile
sinin, dostlarının • hemşehrilerinin 

Beynelmilel aiyaetin pı buhranlı zamanlarınJa büyük J.v

l~tlerin altın ihtiratlarınr ve hazine ltabiliyetlerini mukayeaeli 
bır tarzda göıteren fU ,elrilli ıralikle dünyanın umumi para Ju-

sıhhatine iyi gelmektedir. aş (TAN) - Kazamı 
hal olan kaymakamlı~ına t 

Şimdiden Erzincanlıhırın yarıdan l A 1§ 

f 1 k .. ı en nkara vilayeti maiyet 

1 

az ası, oy ere gitmiş bulunuyor. 1 Erzincanın kinde kalmak mecbu. arından Fikri Kuttan gelnf 
riyetinde olanlar da her pazar uzak! * Kas (TAN) - Tcmdıt 

--....:...-----------~-~------------ • yonu ka or.manlarmın 
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GAZETELERLE 
Ş~KALA_R .. ~ · ·. 

Umulmıyan ve 
Beklenmiyen 

Netice 
Yazan: Naci SADULLAH 

Şu serlevhayı dünkü "Ciddi!" 
gazetede okudum: • 

" . Radyo konferansında, dalgalar 
hakkındaki anlaşmayı Türkiye imza-

12 - 5 - 939 

_E_K _O_N_O __ M_i 1 
Mayısın ilk Haftasında 
lstanbul Gümrüğünden 

Yapılan lhracclt 
Mayısın ilk haftası içinde piyasa

mızdan satılmış ve lstanbul gümrük
lerinden ihraç muameleleri yapılmış 
olan mallar arasında, Almanyaya ku

nir, iç fındık, ihraç olunmuştur. 

Ceviz İhracatı 

ladı!" 
ru fasulya, ya.t:ak tütün, mısır, de

Bu serlevhanın altındaki kısa ba- ri kırıntıları v~ kl.lzu derileri gönde-
vadis de şu satırlardan miiteşekkil • rilıniştir. Bu malların kıymet itibal'i
di: le tutarı yüz elli beş bin lirayı bul-

"D. N. B. Montrö radyo difizyo . 
nu konferansında hazırlanan dalga 
tezi anlaşmasını; konferansa iştirak 

eden 37 hükumetten 32 si iınza et -
miştir. İınza etmeyen hükumetler 
şunlardır: 

"İzlanda, Yunanistan, Lüksem -
burg, Türkiye, ve Sovyetler Birliği!" 

lstanbul Lisesi takımını yenen Haydarpaşa Lisesi takımı oyuncıılan • 

muştur. Ingiltereye, kitre, kepek, tif
tik gönderilmiştir ve kıy:ı1eti doksan 
bin liradır. Italyaya, tiftik. kemik 
barsak, arpa, ıdtre, yumurta, çavdat', 
kuş yemi gönderılnıiştir. Bu malla
rın kıymeti de kırk bin lirayı geç
miştir. Amerikaya ise on altı bin li
ra kıymetinde ~uzu dHisi. beyaz pey 

Son hafta ıçi.nde muhtelif ceviz is
tihsal mıntakalanndan ardiye tesli· 
mi şartile ve kilosu iyilerinin 51 • 70 
kuruştan çürüklüler 33 kuruştan ol
mak üzere 17052 kilo iç ceviz satıl
mıştır. Piyasamıza 1910 kilo iç ceviz 
getirilmiştir. Hamburga 2500, Al
manyaya 15140 kilo iç ceviz ihraç c· 
dilmiştir. Piyasamıza 14480 kilo iç 
fındık ve Kopenhaga 7540, Nevyorka 
5040. Boenos Ayrese 1000 kilo iç 
fındık ihraç edilmiştir. Piyasamızd:ı 

stok olarak ceviz \'e fındık kalmamış, 
hepsi satılmıştır. 

Tan Sildi , Maçları 

Haydarpaşa, Lisesi 
Istanbul Lisesini 3 -1 
Yenerek Finale Kaldı 
TAN Şildi mektepliler şampiyo-ı 

nasının dömi finali, dün İstanbul li- ""'~-""" ~""" 

sesi ile Haydarpaşa lisesi arasında Yarınki 
Fenerbahçe stadında oynandı. 

Müsabakanın daha evvel Taksim Maçlar 

Fenerliler 
• • 
lzmıre 

Gidiyorlar 
Fenerbahçeliler, İzmir Ateş ve 

Doğansporu ile Milli küme karşı

laşmalarını yapmak üzere bugün 
İzmire hareket edeceklerdir. 

Bu seyahate Fenerbahçe Yaşar ve 
Basriden mahrum olarak gitmekte
dir. İzmirliler karşısında şu kadro 
ile yer alacaklardır: Şimdiye kadar 
merkez muavin oynıyan Aytan İz
mir maçlarında sol muavin mevkiin
de oynatılacak ve takım şu şekli a

Göriiyorsunuz ya? Artık "Ciddi" 
refikimizin yazılarının altı üstünü SANA Yl : 
tutmamağa başladı! Eğer yanılmt -
yorsam, tababeti ruhiyenin bu hale 
koyduğu teşhis şudur: 

"- Hezeyan!" 

• 
"Komik" gezetede Muhittin Bir-

gen, yıllarca Alman ve İtalyan siya
setinin avukatlığını yaptı. 

Sümerbankın 

Sermayesi 
Sümerbankın 5ermayesini artır

mak için hazırlanan kanun layihası 

Büyük Millet Meclisine verilmiştir. 
Layihaya göre, Sümerbankın serma
yesine daha 58 milyon Türk lirası 

zam ve ilave edilecektir. Bu zam i
kinci sanayileşme programının tatbi
ki yolunda Sümerbankın da bu plan 
dahilinde faaliy~tini artırmak için
dir. Layiha bu devrede Meclisten çı
karılacaktır. 

iÇ PlY ASALAR : 

Zahire Borsasındaki 
Dünkü Satışlar 

Dün tüccar ve toprak ofisi namına 
getirilen 245 ton yumuşak buğday 

cinslerine göre 5,32 - 5,36 kuruştan 
satılmıştır. Sertlerin fi;-:atr 5.05 - 5.08 
kuruştur. Piyasamıza l 05 ton çavdar, 
69 ton mısır, 120 ton kepek getiril
miştir. Yemlik arpalar çuvallı olarak 
4.23 - 4.30, Anadolu dökme arpa 4.20, 
beyaz m1sır çuvallı 4.13 - 4.14, sarı 
mısır dökme 4.16 - 4.20, yulai 4.07,5, 
çuvallı kuş yemi 5.35, ince afyon 
480 - 550, kaba afyon 582.5, taze be
yaz peynir 23.25 - 27.5 kuruştan satıl
mıştır. stadında oynanmasına karar veril

miş bulunuluyordu. Fakat istenilen 
saat Galatasaraylıların antrenman 
saatine isabet ettiği için stat idaresi 
veremiyecegını bildirmiş. maç ta 
Fenerbahçelilerin muvafakatiyle Ka 

İstanbul Okulları Sr;or Bölgesi O~· 
nel Sekreterliğinden: 

~ lacaktır. 

~ Hüsamettin - Lebip, Muzaffer -
~ M. Reşat, Esat, Aytan - Semih, 

Şimdi, ise, senelerce, - itirazlara, 
hatta ithamlara rağmen • müdafaa
sını yaptığı o siyaseti tenkide çaba
lıyor. Bir kaç gün evvel de yazdı -
ğım gibi, onun böyle birdenbire sa
bık müekkili aleyhine dönüşü, veya 
döndürülüşü, tabii ve isabetli bir de
halettir. Şimdi, vaktiyle devirdiği 

çamalrm hesabını vermek lüzumunu 
duyan üstat, dünkü yazısında, şu 

cümlelerle gafletini itiraf ediyor: 
"- Doğrusunu söylemek lazım 

gelirse, biz Almanyanın böyle bir 
hataya düşeceğini hiç tahmin etmiyor 
ve Almanyadan, bu hareketi hiç 
ummuyor, beklemiyorduk!" 

Trakyada Yapak Kırkımı 
Her sene olduğu gibi bu sene de 

yerli mensucat fabrikalarımızın eks
perlerinden bir heyet dün Trakyaya e±E2'-"!!!!!!!!!!!!!!!!'""'"""""" ..... '""'""...,."!'!!'!!!~""""""'!!!!!!!!!!!!'"'!!!:ZS!!!!!!!! 

satılmıştır. Ingilizler ve Almanlar 
gitmişlerdir. Bu heyet Trakyanın bu 

hesabına azar azar mal mübnyaası seneki yapak kır~ımı vaziyetini tet-

dıköyünde oynanmıştır. 

Statta iki bini aşan bir seyrrci 
kütlesi vardı. Bu iki güzide takımtn 
~arşılaşması baştan nihayete kadar 
heyecanla takip edildi. 1 - 1 bera
bere neticelenen maçtan sonra, ya
pılan temditte Haydarpaşa iki gol 
kaydederek kuvvetli rakiplerini tas
fiyeye uğrattılar ve finale kaldılar. I 

13/V /1939 Cumartesi f"\Jnü yapıli
cak futbol maçları: 

Taksim Stad)om • nda 

i{;>ydnrpaşa Lisco;l - J;sık Lison 
saat ıs te. 'H"keın: Ferlc1..n K.'1.•9 

Yan Hakemleri: B-.!ı:ıcttin Uluöz ve 
Fikret Kayral. 

i 
Naci, Ali Rıza, Rebii Fikret. 

. na~~~1i:!l~~ ~stanb~lda ! .... ö ... r""d""ü ... k ..... ..ıOg.y.ııı.-..,.......,... 
satlarla kaybettiler. Ankarada ayni Halbuki, İtalyan ve Alman l'iya
neticelerle mağlup oldular. Ankara setinin Muhittin Birg-eninin "umnıa

devam etmektedir. 
kik edecek ve fabrikalanmız için a· 

Sovyetler oğlak derisi talep ediyl)r 
lakadarlarla görüşerek angajmanlar lar. Izmirde ehemmiyetli miktarda 
va.,....-ı.ı ım 50 bin tı ar lma adır. CHt' 130 kuru
kiloluk bir parti T:rakyd malı 65 ku- şa .ıtacıa1: tıyatlai' yi.lkseımıştır. 

13/V/1939 Cumart ıısl {'tr.ü yapıh· 
cak koşu ve Atış müsabakaları (Kız· 
lar). 

Taksim Stadyorrurcla 

Atış müsabakalan f fL-ı:-1) saat 14 
te, Manili ve manisiz koşu müsaba· 
kalaı·ı: (Final) saat ııı.~ıo da. 

Oyun nasıl oldu? ~'"""""" l'VIT'.1'.1~ 

Saat tam on yedide hakem Şazi 
tezcanın idaresinde takımlar sahada 
şu şekillerle yer aldılar: 

Haydarpaşa: Sabri - Cema1, 
Süleyman - Kadir, İsmail, Ta
nk - Fikret, İbrahim, Şinasi, 
Hidayet, Gazanfer. 

İstanbul Lisesi: Fikret - Nuri, 
Hayri - Kazım, Ahmet, Nejat -
Yunus, Mükerrem, Cihat, Cezmi, 
Semih. 

Oyuna Haydarpaşanm hücumu ile 
başlandı. Sağdan Fikret vasrtasiyle 
açılan hücum favulle durduruldu. 
Fikret topu Gazanfere geçirdi. Ya
pılan güzel bir ortayı İstanbul lisesi 

temin etti. Ve devre de İstanbul li
sesinin hücumları arasınaa 1 - 1 
beraberlikle neticelendi. Bu devr~ 
İstanbul lisesi raki.plerine nazaran 
daha düzgün bir oyun oyn;\dı. 

ikinci devre 
İlk dakikalar yine İstanbul lisesi 

hakimdi. Onuncu dakikadan itiba
ren hakimiyet Haydarpaşa.ya geçti. 
Muhacim hattının anlaşamaması ve! 
şahsi hareketler, gol kaydine mani 
oluyordu. Ve devre de bu Sl'retle g,'>1 
kaydedilmeden beraberlikle kapan· 
dr. 

Oyun on dakikadan yirmi dakika 

temdit edildi. 

takımları İzmirde de kazandılar. Yal dığı, beklemediği" istikamette yürü
nız Beşiktaş ve Vefa birer mağlubi- düğünü, bugünden en az iki sene ev
yetle düştüler.İzmirden dönen gerek vel yazanlar arasında ben de varcJım. 
Beşiktaşlılar, gerekse Vefalılar bu Üstat, bu sütunda kendisine yaptığım 
neticelerin bazı sebepler tahtı tesi- ikazkar latifelere kulak asmak te -
rinde olduğunu iddia etmektedirler. nezzülünde (!J bulunmadı: Zira ken
Burada gördüğümüz oyunlarla bir disini çok pişkin bir siyaset kurdu 
ölçü yapacak olursak Fenerbahı;e- sayan bu üstat, soğuk nüktelerde11 

ruştan fabrikalarımız tarafından sa- * Maydos pamuklarından kırk ha
rar miktarında bir parti piyasamıza 
getirilerek kilosu 40 - 42 kuruştan 

yerli sarfiyat için satılmıştır. 

tın alınmıştır. 

Tiftik Piyasası Düzeldi 
Tiftik piyasası ıyileşmiştir. Dün 

yeni kırkım mallarından 16 bin kilo
luk bir parti Bolu ana malı yi.ız ku
ruştan ve oğlak cinsi 130 kuruştan 

* Kızıl karaman koyun derileri 
kilosu 55 kuruştan debağhaneler mü
bayaa ediyorlar. Uç gUn içinde fiyat· 
!arda üç kuruş yükseklik olmuştur. 

lilerin İzmirden puvan kaybetme· ders alamazdı! =··································-····· ... --.... _ ..... ._ ...... -.............. --............ _._... • ı 
den dönmeleri tabü bir netice olur. 

Fenerbahçe kafilesine idare heye
ti azasından Nizamettin Diler rıya-
set etmektedir. 

Fenerbahçe Stadı lnıaatı 
İngiliz takımı maçlarına yetiştiril· 

mek üzere beden terbiyesi genel ;:li
rektörlüğünün on üç bin liralık yar 
dımiyle Fenerbahçe stadının duvar· 
lariyle saha etrafındaki tel örgüler 
yeniden yaptırılacaktı. 

İnşaat beden terbiyesinin karari

le İstanbul bölgesinin nezareti altın

da yaptırılacağı için bölge şartname-

• 1 

~lzmit Beled~qeSeçimi Yenilendij 
: i 

Fakat, gelin görün ki, günün bi
rinde, üstadın siyasi kehanetlerini, 
benimle birlikte, havadisler de tekzip 
etmeğe başladı. Ve o zaman Muhit· 
tin Birgenin o kıvrak kalemi, hadi . 
selerin belagatiyle başa çıkamadı 

Daha bir kaç hafta evvel, keskin bir 
kılıç gibi hakikatlere meydan oku -
yan o kalem, bugün, hadiselerin se
line, tıpkı bir çöp parçası gibi katıl- -
nuş bulunmaktadır. Ve şimcli, eski 
gCınahlarının kefaretini ödeıneğe ça· 
balayan üstat, hiç farkına varmadan 
suç işlemiş bir çocuk masumiyeti ta
kınarak: 

ummuyor kalecisi ayakla karşılamak istedi, 
fakat top İbrahimin önüne düştü. 
Hafif bir vuruş Haydarpaşaya daha 

sini hazırlıyarak dün ihalesini ya· "-· Biz bu neticeyi 
Haydarpaşalrlar ıierhal hücuma beklemiyorduk!" 

pacaktı. Şartnameye nazaran işin 9 
geçerek oyunu İstanbul lısesi yarı 

ilk dakikada birinci golü kazandırnI. sahasına intikal ettirdiler. 
Bu ani gol İstanbul lisesini canlan İkinci dakıkada GM.anferin bir or 
dırdı. Sağdan Yunus vasıtasiyle teh- tasını karşılamak istıyen İstanbul Ji. 
likeli inişler yapmıya başladılar. 

Fakat sol açık ve sol için çekingen 
oyunları gol kaydine mani oluyor-

sesi sağ rnüdafü falsolu bir vuruş!a 

kendi kalesine topu S')karak Haydar 

du. paşalılara gol kazandırdı. Ve devra 

Beşinci dakikada Mükerremin çok yine Haydarpaşanın .hfiltlmişeti al· 

güzel bir şütü Sabrinin ellerinde tında 2 - 1 olarak neticelendi. 

kaldı. Hakimiyet İstanbul lisesine İlk dakikalarda İstanbul lisesi 

geçmişti. Fakat bu baskı encak beş çok canlı ve hakimdi. Fakat sekı· 
dakika kadar devam edebildi. zinci dakikada Hidayet topu orta-

Onuncu dakikada Fikret kaleci lardan aldı. Sağ müiafii atlatarak 

ile karşı karşıya kaldığı halde topu üçüncü Haydarpaşa g.)liınü de va•.>

avuta atarak muhakkak bir gol fır- mıya muvaffak oldu. 

satı kaçırdı. Bir dakıka sonra Mü- Maç ta bu suretle Haydarpaşan!n 

kerrem de ayni vazıyette topu d1- 3 - 1 galibiyetiyle neticelendi ve 

şarı attı. İstanbul lisesi de tAsfıyeye uğrad;. 
13 üncü dakikada Gazanferin bir Nasıl oynadılar? 

şütünü kale direği kurtardı ve İ.5-
tanbul lisesi ikinci 
tulmuş oldu. 

bir golden kur-

16 ıncı dakikada Haydarpaşaltlar 

sağ :ıçık Yunusu favulle ourdurdu

Haydarpaşalılar galip gelmelerine 

rağmen beklenilen oyunu göstere

mediler. İçlerinde en muvaffak oları 

oyuncu sağ müdafi Cı:>maldi. 1stan-

lar. Yunus güzel bir vuruşla tup!ı bul lisesi düzgün bır oyun oynama-

Haydarpaşa kalesi önüne düşürdü. masına hücum hattının bozuk oyunu 

Sabri çrkış yapmasına rağmen Cihs.- sebep oldu. En muvaffak oyuncu 

dın yerinde bir kafası beraberliği 1 sağaçık Yunustu. 

Hazirana kadar bitirilmesi icap edi· 

yordu. Müteahhitler bu kadar az bir 
zaman zarfında bu işin yapılmaı;ına 
imkan görmediklerinden ihale ya
pılamamıştır. 

19 Mayıs Spor 
Bayramı Programı 

Hazırlandı 
19 Mayıs Atatürk Bayramı mem· 

leketin her köşesinde olduğu gibi 
İstanbuda da büyük merasimle kut
lulanacaktxr. Merasim programı ha
zırlanmış, beden terbiyesi genel di
rektörlüğü gönderdiği tamimle bu 
mutlu gün için bazı direktifler ver· 
miştir. 

Kadıköy Fenerbahçe stadında beş 
bin kız ve erkek talebe toplanacak 
ve açış nutkunu vali söyliyecektir. 

Bir talebe sporcu, valinin nutkuna 
cevap vere<:ek, geçit resminden son· 
ra İdman hareketleri yapılacaktır. 
Atletizm müsabakalan tertip edil
miştir. Ve yine Fenerbahçe stadın
da okullar futbol muhteliti ile İstan
bul muhteliti bir karşılaşma yapa
caktır. İstanbul maarif bölgesi bu-

Diyor. Bu manzarayı gördükten 
sonra ... Büyük falsolarını mazur gös
termek için daha makul bir mazeret 
icat etmeğe bile lüzum gömıeyen bu 
vurdum duymaz kalemin sahihini, 
kendi kendine takındığı şu sıfata, ha
kikaten layık bulabiliriz: 

"- Pişkin!" 

• 
Son Postanın: "Bunları Biliyor 

musunuz?,, serlavhalı bir sütunu 
var. Bu sütunda, okuyucularında 

merak uyandıracağını zannettiği bir 
takım garip suallere cevap veriyor. 
Dün, onun bu sütunundaki sualler
den birisi de şuydu! 
"- Konserve usulünü kim bul

du?,, 

B1mu da bilmiyen "·ar mı a şeke
rim? Bu suali altı yaşında çocuğa 
sorsan, şu cevabın verilmesi lazım 
geldiğini bilir: 
"- Tramvay Şirketi!,, 

'--
gün için on bin davetiye hazırla· 

mıştır. Ayni günde sokaklara veci
zeler asılacak abideye çelenk kona
cak. Tayyareler halka vecizeler ata· 
caktır. 

Hasta vatandaşlar, ihtiyar sporcu
lar da evlerinde ziyaret edilecektir. 

Ziya/ette bulunanla• 

tzmit, (TAN) - İhtilaflı olan bele
diye seçimi yenilenmiş ve eski bele
diye reisi tekrar seçilmiştir. Bu mü
nasebetle belediye azaları Vali ve 

Misafirini ve Karısını 
Öldürdü 

Adana - Osmaniyenin Haydariye 
köyüne ait Palalı çiftliğinde feci biıl

cinayet olmuştur. Bahçe kazasının 

Arıklarbaşı köyünden olup çiftlikte 
oturan Mehmet oğlu Ahmede, Maraş
h Okkiiş adında biri misafir gelmiş
tir. 

Ahmet karısı Huriyeyi misafirin
den kıskanmış, misaıeret uzayınca i
kisinden de km·tulmağı kurmuş ve 
ansızın sopa ile ÜZE'rlerine hücum e

derek karısını da, Okkaşı da öldür
müştür. 

Muhtarlar Kursu 
Kırklareli (TAN) - Halk evinde, 

bütün köy muhtarlarının iştirak et
tiği bir kurs açılmıştır. 

Parti Başkanı Ziya Tekeli şerefine 
belediye bahçesinde 200 kişılik 

büyük bir çay ziyafetı vermişler

dir. 

Örensegir Köyünde 
Arteziyen 

Kırklareli (TAı.'1) - Burgazın 0-

rcnsegir köyünde Ağa Mehmet, kö 

nıektebı bahçesinde bir arteziyen ku· 
yusu açılmasına ~arfolunmak şarti 

le bin lira vermiştir. Kuyunun açıl 
masına derhal başlanılmıştır. 

Attan Düşüp Öldü 
Kayseri - Atlıspor ocağından bi 

kafile mutat geziierinden birini ya 
parken, tayyare fabrikası civ:ırınd 
Bağlaraltı mevkiine geldikleri zama 
ekipin şefi Sait Ekinciniu atı ürkmü 
süvarisini düşünmiştür. Sait Ekin 
hemen ölmüştür. Bez fabrikası m 
hasebe memurl2rın<ian olan muma 
leyhin bu kaza ôlümü, herkesi müt 
essir etmiştir. 
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Büyük Birı lngiltere, 
Harp için Hummalı 
Şekilde Hazırlanıyor 

B ugünkü İngiltereye bir 
göz atıldığı .takdirde o

nun tam manasiyle bir harp 
hayatı yaşamağa başladığı gö 
rülür. 

Her yerde• Nelson ~bidesi
nin sütunu üzerinde, Ingiliz
leri "milli hizmete davet e
den" levhalarla karşılaşırsı
nız. Tramvay, otobüs ve hey
keller üzerinde göze çarpan 
biricik manzara budur. r 

Dairelerde çalışan katiplere tati 
zamanında gösterilen bir şey var 
sa, mitralyözlerdir. Hükümet Ana 
vatan ordusuuu iki misline çıkar· 
ınak için harıl harıl çalışmaktadır. 
Mütekait topçu binbaşıları, gazc;r 
telere mektuplar yazarak yeniden 
denenmek üzere vazife başına da
vet olunmayı istiyorlar. Mütekait 
miralaylar, ordunun daha fazla bü
yütülmesi için mütemadi müraca
atlarda bulunmaktadırlar. Askeri 
hizmete giren siviller, sivil elbise
leri üzerine işaretler takarak vazi
felerini yaptıklarını göstermek is
tiyorlar. İş sahipleri işçilerine 
kamplarda talim ve terbiye gör 
mek için müsaade ediyor, hatta 
bunları işe almak için, askeri ter
biye görmeyi şart koşuyorlar. Kati 
bir tebeddül neticesinde vaziyet 
değişmediği takdirde birkaç haf ta 
sonra herk esin birbirine soraca · 
sual şu o acak: 

- Neye hrua askeri üniformayı 
giymedin? 

Bütün bunlar J.rührer Actoıt 

Hitler'in Çekoslovakya'yı 

tanklarile çiğnemesinin neticesi
dir. İngiltere bu yüzden Lehistan 
ile Romanya ve Yunanistana temi
nat vermiş, Rusya ile müzakere
lere girişmiş, silahlanma hızıııı 
arttırmış, yirmi beş senedir eşi gö
rülmemiş bir şekilde Avrupa sula
l'ltıda müttefik avlamağa çıkmıştır. 

Mister Chamberlain ile arkad~ş
lan, eıı mühim tedbirlerden biri o
lan levazım nezaretini kurmağa 
karar vermişlerdir. Bu nezaretin 
başına geçecek olan zat, icabında 
bütün memleket sanayiini, yalnız 
lllilli müdafaa için çalışmağa sev
kedebilecek ve harici ticareti •Jahi 
fedadan çekinmiyecektir. 

Mister Chamberlain'in tatmin 
siyaseti üzerinde ısrar etmesinin 
sebebi, bütün bunlara karşı gel
Inek içindi. Fakat Adolf Hitlerın 
Çekoslovakyayı çiğnemesi, Ch.am
berlain'in son ümitlerini de kır
nuş ve onu üçüncü Rayh'ın Avru
P~ya tahakkümden başka bir gaye 
gutmediğine ikna etmiştir. 

İngiltere 1914 den 1918 senesi
n~ kadar dövüştükten sonra sulh
cu bir memleket olmuştu. İngiltere 
bu senenin başına kadar silahlan
ın ~ 

aga ehemmiyet vermekle bera-
ber, harpten uzak kalmayı, her şe
Ye rağmen etrcih ediyor ve mihver 
devletlerinin büyümesine muka
vemet göstermiyordu. Münib hadi
sesinden sonra, İngiltere harbin 
Pek Yakın olduğunu anlattı ve ona 
h~rp için hazrrlanmış olmadı~ını 
gosterdi. 

Gerçi Cnamoerıaın, Munınten 
sonra Londrada alkışlanmış 

Ve halk harpten kurtulduğunu sa
narak derin bir nefes çekmişti, fa
kat çok geçmeden herkes, bu kur
tuluşun mevsimsiz olduğunu anla
~ıştır. Prag'ın zaptı son maskele
r~ düşürmüş, daha sonra Mussoli
nınin Arnavutluk üzerine yüklen
~esi ise ingiltereye diktatörlere 
iıtmadın caiz olmadığı kanaatini 
Vermişti. 

Bunun üzerine İngilizlerin kanı 
kaYnamağa başladı. Bugün bütün 
gazeteler İngilizlerin eskiden gös-

lngiltereJe orduya yazılan gönüllüler talim görüyorlar 

r- o- YAZAN: il 

Robert Post : ı ı 
i 

(Ncvyork Taymlsln Londra muhabıri) 
·---- .ıı....ı..J:...ıı.-

Orduya girecek gençler için 
açılan kayıt bi..:..Yoları faaliyette 

terdikleri cesaretten, ileride de es
kis· gibi ordular çıkaracakların-

ı İ . 
dan bahsediyorlar. Bugün her ngı 
liz ,vaziyetin bu şekilde devam e
demiyeceğini söylüyor ve ot~mo
bil sürücüsünden başlıyarak ış a
damlarının karılarına kadar her
kes ayni fikir üzerinde birleşiyor. 

Son haftaların İngiltercde şahit 
olduğu bir değişiklik, halk ile hü
kumet arasındaki münasebettir. 
Geçen şubatın sonuna kadar, hü
kumet halkı memleket müdafaası
na koşmak için te~-vik ediyordu. 
Bugünse halk. hükumeti büttin 
kuvvetile teşvik ve teyit ediyor. 
Hükumet, halkın, bu hararelti is
teğinden adeta korkmaktadır. Fa
kat halkın kendiliğinden, ve Al
manya ile İtalyada tatbik olun;m 
usule lüzum görülmeden tek fi
kirle. tek maksatla hareket ederek 
disipline girmesi hükumeti son 
derece hoşnut ediyor. Çünkü bu 
vaziyet halkın hür kanaatinden 
doğmakta ve bu yüzden mihver 
devletlerinde görülen vaziyetten 
daha çok sağlam sayılmaktadır. 

Hükumeti telaşlandıran bir nok
ta, efkarı umumiyenin dış siyase
te kendini lüzumundan fazla ks.p
tırması , ve hükumeti harbe sürük
leyebilecek bir vaziyet almasıdır. 

Hükumet erkanından birçoklan, 

harbin önüne geçilebileceğine i
nanmakla beraber efkarı umumı
yenin harbe karar vermesinden 
son derece korkmaktadır. 

Mister Chamberlain'i, kabine
sini genişletmekten ve en 

geniş manasile mecburi askeri hiz
meti l{abul etmekten alıkoyan a
mil, ihtimal ki, budur. Çünkü İn
giltere halkı, evvela Almanya, 
sonra İtalya diktatörüne karşı a
zami şiddetle harekete tarafdardır. 
Fakat halk, gerek Alınan milleti
ne. gerek İtalyan milletine, birt>r 
millet olmak haysiyctile, düşman 
değildir. 

Yalnız bu gibi vaziyetler son de
rece tehlikelidir. Çünkü bir şahsa 
karşı hissolunan nefretin, bütün 
bir millete şümulü büyük bir me
sele değildir. Bu yüzden arada hir 
"kanlı Hünlerden" bahsedildiği ku
lağa geliyor. Sonra Londradaki 
nazistlere karşı soğuk davranıldı
ğı da göze çarpmakta ve Almanla
ra karşı klüplcrde bile müstehcen 
tabirler kullanıldığı görülmekte
dir. 

İngilizlerin en büyük kini, bil
hassa Almanya şefine karşıdır. F'a
kat İtalyanın şefi de Arnavutlu ·,a 
çullanmak için paskalya gününü 
seçmekle ve Kraliçe Jeraldini üç 
günlük yavrusile memleketten çı
kıp gitmeğe mecbur etmekle de
rin hiddetler ve asabiyetler uyan
dırmıştır. 

İngiltere efkarı umumiyesinin 
Çekoslovakya hadiselerile Arna
vutluk hadisesi karşı~ ' ıda aldığı 
vaziyeti mukayese etmek son de
rece enteresan bir iştir. İngilizle

rin mtlhim bir kısmı, şüphe yok 
ki, Çekoslovakyamn nerede oldu
ğunu bile bilmiyor, ve Çekoslo
vakyadan çok geri olan Arnavut
lukla alakadar görünmüyordu. Fa
kat Arnavutluğun işgali, Çek ha
diselerinden daha çok derin tesir 

p• andırmıştır. Sebebi, İngiltere

nin bu iki hadise arasında karar 
vermek vaziyetinde bulunmasıdır. 

Ve bu karar, mihver devletlerinin 
İngiliz varlığını tehdit edip etme
diklerine, Avrupaya hakim olmak 
veya olmamak istediklerine dair
di. 

İngiliz kalkınmasilc beraber, 
geçen ey llılde hissolunan korkular 
da yavaş yavaş zail oldu. Ve bu 
yüzden tayyare bombardırnanfan
nın bile, sanıldığı derecede tesir et
mediği .Almanyanın dahilinde bir
çok hoşnutsuzluklar bulunduğu 
hakkında sözler söylenmesine baş
landı. Halk arasında yapılan bii
tün konuşmalarda tebarüz eden 

'' RAKI ,, Tiirklerin 
Milli içkisi midir? 

-.. - Çallı İbrahim: 
F Bana kalırsa, içkinin de

recesini değil, fiyatını indir
mek lazımdır. Çünkü. bir 
çok vatandaşları içkiden zi
yade içkinin dayanılmaz ba
hası harap ediyor. 

R akı meselesi, Millet Meclis~
nin son toplantısında, bır 

münakaşa mevzuu oldu. Mebus -
larımızdan bazıları: 

"- Rakı, milli bünyeyi sarsı

yor. Az rakı içilmesi için tedbir -
ler alalım!" dediler. 

Bazıları: 

"- Rakı, bizim milli içkimiz • 
dir." dediler. 

Bazıları, bu mukabeleye de iti
razda bulunarak: 

"- Bizim milli içkimiz rakı de 
ğil, ayrandır!" Cevabını verdiler. 

Neticede, İnhisarlar Vekilinin 
sözlerinden anladık ki, İnhisar i -
daresi, yakında piyasaya, 40 dere
celik hafif rakılar çıkaraeakmıs. 

Mecliste geçen bu münakaşa, 
ve bu münakaşa neticesinde öğre
nilen karar, bütün memlekette bü 
yük bir dikkat ve alaka uyandır -
ıruştır. 

Bu kararı yersiz bulanlar da, 
çok yerinde bulanlar da, kafi go -
renler de, az görenler de var' ..... 
Ve bu hususta, laalettayin bir va
tandaşın bir "Yeşil Hilal" mensu
bunun, bitaraf bir doktorun. bir 
akşamcının veya bir sanatkarın du) 
guları, düşünceleri birbirine hiç 
te yakın değildir. Nitekim. Eğer 

Meclisteki münakaşalar etrafın -
daki düşüncelerini öğrenmek iste

diğim zevatın suallerime verdi'{ -
leri cevapları gözden geçirirse'liz. 
tefsirler, tclfıkkiler, ve temenn1ler 
arasındaki farkların büyük lüğtinü 

kavramakta zorluk çekmeyeceksi
niz. 

S ualimi evvela, Tıbbı Adlinin 
müdür muavini Dr. Fahri 

Cana sormuştum. Fahri Can: 
"- Bence, dedi. içki ile müca

dele etmek, kanunla da. derece in
dirmekle de olmaz. Eğer bir vatan 
daş, içki içmeyecekse, onu kanun -
la da zorlasanız. bu kararindan vaz 
geçmez. Fakat eğer içmek itiya -
dında ve arzusundaysa, onu zorla 
Yeşil Hilale sokamazsınız. 

Nete k im , Tür ki yede içki ya~a
ğı varken, her zamandan fazla iç -
ki içilmişti· Zira o yasak, içkiye, 
üstelik, "memnu meyve" nin cazi
besini de ilave etti. Derece indir -
mek bahsine gelince, ben, bu ted
birin de, müsbet bir netice doğu
racağım ummuyorum: Eğer bir 
akşamcı, elli derecelik rakıdan ya 
rım kilo içiyorsa. 40 derecelik ra
kıdan bir kilo içecektir: Zira o, iç
kinin mıktarını. rakının derecesi • 
ne değil , kafasının derecei taham-

kati kanaat, İngilteren in "muhak
kak kazanacağı" ve bu işi sür'atle 
başaracağıdır. Yine umumi kanaa
te göre Almanya, Ingiltereye kar
şı duramaz ve bugünkti Ingiltere 
1914 ağustosundaki İngiltereden 
daha çok kuvvetlidir. 

F akat İngilizlerın harp füti
mali yüzünden memnun ol

duklarını sanmak. abestir. Ingiliz
ler, harbin ne derece feci oldttğu
nu çok iyi biliyor. Ve profesyonel 
askerler dahi harp çıkmasını iste
miyorlar. İngiltere, harpten bam
baska olan asıl işlerile meşgul ol
mayı istemekte, fakat, ,·aziyeti tas
fiye etmedikçe. harp ihtimalinden 
kurtulmağa imkan bulunmadığını 
takdir etmektedir. 

Bugün doldurulan topları, sinir
lerin fazla gerilmesi de. patlatabi
lir. Nitekim, İngiliz gazetelerinden 
biri "Hitlerle. görüştüğünüz tak
dirde ona ne dersiniz?,, tarzında bir 
anket yaptıktan sonra neticeyi şu 
şekilde toparlamıştır: 

- İngiltere son derece hiddetli
dir! 

Dr. i. Zati: 
Bizim milli ananemiz içki 

icmemektir. Kanuni meın

~uiyet koymak beyhudedir 
Içki sarfiyatını son derece 
sıkı bir kontrole tabi tutmak 
lazımdır. 

Dr. lbrahim Zati Öget 

Dr. Fahri Can 
mü1line, ve derecei ihtiyacına gö -
re tayfo eder. 

Bu itibarladır ki, içki ile müca
delede kullanılabilecek olan ye -
gane müessir ilaç "telkin" dir . Ye
tişecek olan neslin körpe dimağı -
na, ta ana mektebinden itibaren. 
içki dü~manlığını aşılayabilirsf'k, 

yirmi otuz sene sonra, koca Türki
yede bir tek meyhane kalmaz!.. 

Ben rakının milli içkimiz olup 
olmadığını katiyetle bilmiyorum 
Fakat eğer yanılmıyorsam, biitün 
dünyada Türk içkisi olarak tanın
mış bulunmasına rağmen. rakı, b iz 
den evvel Yunanlılar tarafından 

yapılmıştı. 

A mma bundan ne çıkar? Ac:ıl 
mesele şudur: Rakı. iyi bir 

içki midir, fena bir içki midir? 
Bence içkilerden mutlaka seçmek 
lazım gelirse, rakı diğerlerine miı 
raccahtır. Zira zevklerini içkide 
arayanlara bir kadeh rakı, bir şi -
şe biradan fazla neşe verebilir Ra· 
kı sofrasında, sohbet daha uzun 
sürebilir. Rakı, diğer iç!dler.:len 
daha müştehi, hatta daha mugad -
didir. Rakı bulamadığı gün kolon
yayı bile içmiş olan şair Abdülhak 
Hamit, hem en hemen doksanına 

kadar yaşadı. 
Gündüzleri bile bardak bardak 

rakı içen Ahmet Rasim, çok ilerle
miş bir yaşta hayata gözlerini yum 
duğu gün dimağının zengin cev -
herinden bir dirhemini kaybet • 
miş değildi! .. 

Eğer teşbihte hata olmazsa. ha 
tırlatabilirim ki, yalnız leş yiye -
rek geçinen karga, en çok yaşayan 
hayvanlardan birisi: Binaenaleyh. 
adına "bünye" denilen binayı, han 
gi gıdanın yıktığını, h angi içkinin 
çökerttiğini, veya hangi gıdanın 

beslediğini , tababet, riyazi bir ka
tiyetle tesbit edeblimiş değildir ... 
Bu itibarla doktorlarımız : 

" - Rakı faydalı mıdır. zarar -
1ı mıdır? Sualine cevap verirken, 
mülahazat hanesini açık bırakma
lıdırlar! ... 

Kendi kanaatimi de öğrenmek 
isterseniz, bence rakı • da, • tıpkı 
diğer içkiler gibi - niçin içtikleri
ni, nasıl ve n e kadar içilmesi la -
zım geldiğini bilmeyenlere ne ka
dar zararlı ise, iyi kullananlara o 
kadar faydalıdır: 

Dr. Fahri Can: ~ 
Rakı milli içkimiz değil- J ı 

dir. İçki yasağı fayda ver
mez. Yegane müessir ilac 
telkindir Bunu yaparsak 30 
yıl sonra memlekette bir tek 
meyhane kalmaz. 

Yani ben, ne akşamcıyım, ne 
de Yeşil Hilalci: Çünkü bence, Ye 
şil Hilalcinin taassubu, akşamcı -
nın itiyadı kadar manasızdır!" 

* F ahri Candan sonra, Yeşil A-
yın en faal mücadelecisi İb

rahim Zati Ögeti dinlemek ente -
resan olmaz mıydı? 

O: 
"- Bence, diyor, içki derecesi

ni indirmek, şüphesiz, faydası aşi
kar bir tedbirdir: Yani hiç değilse 
"Ehveni şer" dir. 

Kanuni memnuiyet kaymağa 

gelince, buna ben bile aleyhtarım. 
Eğer elime çok geniş salahiyet ve
rilse bile, "memnuiyeti katiye" 
koymam. Çünkü kökleri asırlara 

gömülmüş bir itiyadı zorla söküp 
atmağa çalışmak, beyhude bir gay 
ret olur. 

Bugün yapılması lazım gelen 
şey : İçki sarfiyatını son derece sı
kı kontrole tabi tutmaktır Mese -
la on sekiz yaşından küçük çocuk 
lara olkolün damlasını satanlara, 
bir okka zehir içirmek gfinah de -
ğildir:: Çünkü onun yaptığı hare· 
ketin, sefil bir menfaat uğrunda 

koca bir hayata kıymaktan farkı 
yoktur. 

Sonra mektepler civarında, Ü -

niversite muhitinde, içtimai mü -
esseselerin bulunduğu yerlerde. 
doğrudan doğruya aile muhiti o
lan mahallelerde içki satışını me
netmek lazımdır. Bunlar alınmas 

lazım gelen basit idari tedbirler -
dir. 

Bunun haricinde, asıl yapılma
sı lfızım gelen iş, ilk mektepler . 
den başlayarak, çocukların dimağ
larını içkiye karşı adeta nefretle. 
kinle, istikrahla yuğurmaktır. Spoı 

klüplerinde, Halkevlerinde. kaza, 
nahiye, semt ocaklarında, sık sık 
ve çok açık lisanla konferanslaı 

verilmeli, !ilimler gösterilmelidir. 
Mesela Fransada, mekteplerin. 
klüplerin, fabrikaların duvarları. 

içki nefretini telkine çalışan lev -
halarla, afişlerle doludur Fransa
da gördüğüm bu afişlerden birisin 
de, çok şayanı dikkat bir cümle 
okumuştum: 

«Eğer, diyorlardı, alkol, kuvvet 
verici, zindelik verici bir şey olsay
dı, dünyanın en çok ic;kl içen milleti 
sayılan Fransa, 1934 olimpiyatların
da yedinci kalacağına, birinci ge
llrdlb 

Yine o afişlerden birisi: "Dün
yanın en nefis ve en besleyici sü
tü, içki kullanmayan bir ananın 

memelerinden akar!" diyordu. 

B u son söz, edebi bir vecize 
değil , ilmi bir hakikattir· 

Alkol vücude girince, kısmen ya
nar. Zaten alkolün o aldatıcı kl7.ış 
tırıcılığı btndan galattır. Fakat 
vücude giren alkolün mühim bir 
kısmı, alkol halinde kalır. Bunun 
içindir ki , alkolik anaların sütle • 
rinde alkol vardır. 

Sonra bugün. frenginin nesli 
bozmasına bile, iyi bir tedavi sa • 
yesinde mani olunabiliyor. Fakat 
içki, beş nesilde, zürriyeti tama -
men kurutuyor. Ve bunun önüne 
geçilemiyor. 

İstikbalin kalabalık ve sağlam 
milletlerde olduğunu düşünürsek. 
içki satışının devlete temin ettiği 
bir kaç milyon lira kara tama ~t • 
mekle ne korkunç bir ziyanı gö • 
ze aldığımızı kolaylıkla anlarız. 

İçkinin içtimai sahadaki tahri· 
batını da, saymakla bitiremem. 

Eğer çoğalmak istiyorsak. içki 
yi mutlaka azaltmalıyız! .. Hem dü 
şünün ki yer yüzünde, nüfusun 
ehemmiyeti gittikçe arlmııktadır. 
Çizmeye sığmadığı söylenilen t • 

(Sonu: Sa. 11. siL. 1 J 
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kin iki sevgili, nerede yürürlerse 
orada başlarım bir yastığa koya· 
bilmek i_çin bu çadırlara ihtiyaç 
görmüşlerdi. İyi ve isabetli dü -
şündükleri ise her gün bir veya 
iki çadırda birer ikişer saat uyku 
kestirmelerile sabit oluyordu. 

iki Gencin Olümile 
Biten Bir Vuruşma 

Türk Safosunun Ha ya ti TEFRiKA No. 40 

Safo, değme gençlerin tahammül 
edemiycceği kadar çılgın bir kaç 
hafta geçirdikten sonra öbür me
sireleri de görmek istedi. Lakin her 
mesire dönüşünde yine hünkar 
bahçesine gelinmeği şart koydu. 
Onun sonsuz kahkahalarile, şen na
ralarile zelzeleler geçirmek sırası 

Akçaabad - Kalanima köyünde 
feci bir vuruşma olmuş, iki genç öl
müştür. Tafsilat şudur: 

köpeklerin havladığı istikamete 
doğru gitmiş, Hüseyinin pusudan at
tığı kurşunla ağır surette yaralan· 
mıştır. Fakat itidalini bozmamış, 

pusudan çıkıp kaçan uşağın arkasın 
dan otomatik tabanca ile ateş etmiş 
ve hemen ölmüştür. Saf o Gezinebilecekti 

HünkCir Bahçesi Asırlarca Şehzadelerin Tenezzüh 
ve Eğlenti Yeri Olmuş, Bir Bülbül Mahşeri idi. 

şimdi Beşçmar, Beyköşkü gibi te
nezzüh yerlerine gelmişti. Kuşların 
bile oradan gc~mesini imkansızlaş
tıracak derece sıkı kordonlarla her 
taraftan tecrit ve Safonun keyfine 
tahsis edilmiş olan bu renk renk 

Şehzade, onun bu hareketinden 
ııaz almakla beraber bir müddet 
cücelerin yarunda ağır davranmak 
istedi, kendisine bütün saraylıla
rın yaptığı gibi "Şehzadem11 denH
mesini ve arslan tabirinin padişah
lara mahsus olduğunu tebliğ ettir
di. Fakat Safo ona şu cevabı ver
di: 

nun gideceği mesirede ve onun zi
yaret gününde halktan kimsenin 
bulumamasını temin etmek lazım
dı. Bu iş te, zannolunduğu kadar 
kolay değildi. Çünkü şehirlinin ci
var mesirelere muayyen günler.de 
gitmesi menolunsa bile beş yüzden 
fazla köy halkına her mesire için 
ayn bir günde ve ayn bir ya.:iak 
tebliğ etmek, muhtelif yollan ta
rassut altında bulundurmak müş
küldü. 

mıştı. (1) Safo da, bahçeye hayran mesirelerde Venedikli dilberin yap-
kaldı. O devirde Maksure denilen matlığı oyun kalmadı ve şehzade 

Baraka köyünde Salih oğulların

dan Ömer oğlu Mustafanın uşağı o
lan Şeyveköylü ve Gömleksiz oğul
larından İshakoğlu 30 yaşında Hü
seyin, Efendisinin eniştesi olan Kala 
mani köyü muhtarı Mustafa Salihin 
evi civarına geceliyin sokulmuş ve 
pusu kurmuştur. Bir müddet son
ra köpekler, bir yabancının mev
cudiyetini hissetmişler ve ulumağa 
başlamışlardır. Uşağın Efendisinin 
kardeşi olan Aslan bunu duyunca, 

Ertesi sabah uşağın cesedi de bir 

hendek içinde bulunmuştur. 

Aslanı, kardeşi Mustafanın öl

dürtmek istiyerek bu suikasti hazır

ladığı, uşağın da iki kardeş arasm• 
daki 'zıddiyete kurban e:ittiği tah

min edilmektedir. 

kameriyelerde kumrulaştı. Gül fi- Murat, bu vesile ile ona bir kat da-
dinları arasında bülbülleşti, ha- ha meftun kaldı. 
vuzlar önünde martılaştı. Sık dallı Bir iki ay sonra o, bahçede~ de. 
ve sımsıkı kapalı hiyabanlar i~in- mesirclerden de, gümüş tekerlekli 
de serçeleşti. Sabaiıtan akşama ve arabasından d:ı bıkmıştı. Garip bir 
gece yarısına kadar durmadı, din- dalgınlık içinde şehirdeki saraya 

llk ıayııı Türkiyenin her taraf mda büyük bir alaka 
uyandıran, büyük bir takdir ve sevgi kazanan 

lenmedi, köşeden köşeye koştu, dönmek istiyordu. Fakat oraya 
tarhtan tarha sıçraaı. daldan dala dönmezden önce, Manisa kadınla-
atladı. Bin bir zarü hüviyete bü- rının nasıl giyindiklerini ve Mani-
ründü, çeşit çeşit neşeler göster- sa evlerinde neler pişirilip yendi-
cli ve yanıbaşından ayrılmıyarak ğini görmek istediğinden kadının, 
ona sadık bir eş ''efası, bağlıhğı dizdarın, kethüda yerinin, eşraf ve 
gösteren şehzadeyi buram buram ayanın haremleri bah~eye davet o-
terletti. Adamakıllı yordu, ayaktn lundu, aşçılara da Manisa işi ye-

- Gözümle görüyorum ki ars
lansınız. Hatta heybet bakımın

dan arslanlardan da üstünsünüz. 
Kalbimle ve bütün benliğimle de 
hissediyorum ki arslanlardan kuv
vetli, arslanlardan cesaretlisiniz. 
O halde size niçin arslanım dem.i
yeyim. Bugün de, yarın da arslan
sınız, beriim arslanımsmız 

Buna rağmen şehzade, ilahl bir 
mahluk olarak tanıdığı, kalbine 
taç ve ruhuna güneş yaptığı Safo
yu memnun etmek kaygusile her 
güçlüğün yenilmesini istedi, geniş 
bir tenezzüh programı hazırladı 

ve gümüş tekerlekli koçu [o de
virde saraylılara mahsus olan ara
ba) nın yapılması işı biter bitmez 
de programı tatbika koyuldu. 

duramaz bir hale koydu. mek hazırlamaları tenbih oluna -
Fakat Murat memnundu, hatta rak davctlilerc.ı mükellef bir ziya-

bahtiyardı. Çünkü eski masallara fct çekildi. 

Buqünkü sayısını daha nefis ve datia zenqin 
bir münderecatla hazırlamı§tır. ---Murat, saz ve işret alemlerin

de kullanılmamak ve yalnız 
halvette sarfolunmak şartile kızı 
hareketinde serbest bıraktı, bir 
yandan da onun gezmek, serbest 
hava almak yolundaki dileğine il-

mevzu teşkil ec!en peri kızlarında Murat, o gün saraya gelmiş, zi-
olduğu gibi güldükçe yanaklarm- yafetin idaresini - kaç göç mese-

En geniş bir okuyucu kiitlesini etrafına toplamak gayesiyle çıkan 

da güller açan, terledikçe alnına şa-
YENİ MECMUA Türkiyenin en salahiyetli kalemlerini yazı 

ailesi arasına almış bulunmaktadır. 

gi gösterdi ve hemen kadıya haber 
gönderip Manisanın görülmeğe 

değer yerlerini bildirir bir defter 
istedi. Ta İkinci Murat devrinden 
kalan ve Manisaya gelen bütün 
şehzadelerin eğlence yeri olan 
Hünkar Bahçesinı Safo için az gö
rüyordu, onu hergi.m bir mesireye 
götürmek suretile eğlendirmeğc 

yol arıyordu. 

Manisa kadısının bir hüccet ve
ya bir ilam yazar gibi itina ile tan
zim edip gönderdiği def terde şu 
mesire isimleri vardı: Beşçınar, 

Beyköşkü, Salıncaklar, Dokuzpı

nar, Sovucakpınarbaşı!... Kadı e
fendi, bu mesirelerin her biri hak
kında uzun tarifler, tahliller yap
mış, fakat (Hünkarbahçesi) nin 
onların topundan üstün olduğunu 
kaydetmeği de unutmamıştı. 

lesinden dolayı - Safoya havale et
hane inciler dizilen sevglisini bu-
gün perilerden daha kıvrak, ıne- mişti. Cüceler - sağmda ve solunda 
!eklerden daha latif bulmuştu. Çıl- yer alarak - onun emirlerini tercü 
dırasıya sever bir hale gelmişti. me edeceklerdi. Aşıkının yanında 

YENi MECMUA 'nın daimi muharrirleri~ 
r ve San'at Bahisleri: Peyami Safa - Hakkı Süha - Ne

cip Fazıl - Refik Ahmet - Nu-

Onda bülbülleri güllerinden, de- ele avuca sığmaz bir hal alan ha-
niz kuşlarım denizin renginden, seki o ziyafet günü değirmen taşı 1 rullah Ataç - Ömer Rıza - Se- 1 

lami İzzet. 

ve köpüğünden, serçeleri dudak, gibi ağırdı. Misafirlerini ayakta ka- Tarih Bahisleri: Turhan Tan - Fevzi Kurtoğlu -
dudağa aşk fısıldaşmak neşesinden 
uzaklaştıracak bir güzellik bulu.. bul etmekle beraber o ağırlığı ile 
yordu ve kadının bir işaretile, gül her şehir kadınının başını eğdiri-
fidanları arasmda bir erkek bili - yor ve bu eğilen başlara yorgun-

Kadircan - Niyazi Ahmet. 
Hikmet ·Feridun - Naci Sadul
lah - Hikmet Münir - Salahad

din Güngör - Aslan Tufan. 

Bu kayıt yerindeydi. Çünkü 
Hünkarbahçesi, Edirnedeki saray 
bahçesi nümune tutularak tarho
lunmuş, yüz yirmi, yüz otuz yıl-

büle, havuzlar önünde bir erkek luklarını gidertmek için elini öp-
martrya, hiyabanlar içinde bir er- türüyordu. 

Hikaye ve Roman: (Va - Nu) Sabahaddin Ali - Ke
nan HulUsi - Said Faik - Bekir 
Sıdkı - Hamdi Varoğlu - Osman 
Cemal - Meziyet ~urüksulu. 

Nizameddin Nazif - Mahmud Ye
sari - Necdet Rüştü - Sermed 
Muhtar - Eşref Şefik - Midhat 
Tuncel. 

kek serçeye dönmekten, ruhu, is· Manisalı Bayanlar, siyah, mavi 
tihaleler ge~ire gc~ire o hayvan_·~~v,e al nk - m'\lıayyer adı ~e ·-
cağızların rollerini taklit etmekten Jen • feracelere bürünerek gelmiş 
eni konu saadet duyuyordu. !erdi, Içlerin<le kadüe çakşır üzeri-

Safo, hünkar bahçesinde bir gün ne sarı çizme giyenler, süt beyaz 
değil, bir kaç hafta geçirmek heve- örtü bürünenler ve başlarına diba 

Bu yol, bir hükumet ve bir dev
let me:seles1. olacak kadar çetindi.. 

Çünkü Safo yaya gezemezdi, tah
tırevanla dolaşmaktan, belki zevk 
alamazdı. O sebeple - İstanbul sa
rayındaki hasekiler için yapıldığı 
gibi - kendisine bir koçu tedarik 
etmek gerekti. Şehzade bu ge
reği düşünürken yapılacak koçu
nun İstanbuldakilerden daha zarif 
ve kıymetli olmasını istiyordu ve 
Manisa hükiimet memurlarını bun
dan ötürü hemen harekete geçir
mişti. Sonra Safonun gittiği mesi
relerde açık saçık oturabilmesi, di
leğine göre g~zip tozması, gülüp 
oynaması için tedbir alınmak, o-

danberi bir düzineye yakın şehza

denin yegane eğlence yerini teşkil 
ederek onların herbirinden ayrı ay
rı feyiz almış ve bu suretle güzel
lilcte kemal bulmuş bir mamurey
di, bir çiçek meşheri ve bülbüller 
mahşeri idi. 

sine kapıldığından şehzade Murat, dedikleri kumaştan sivri arukçb ' 
hazırladığı programda değişiklik • geçirenler de var•lı. Ortüler ve fe-

Karikatür: Ressam Ramiz - Ercümend - Ra
tio Tahir - Salih Avni. 

ler yapmak zorunda kaldı. Şehrin raceler atılınca renk renk yıelek -
sağında solunda bulunan mesirele- ler, şalvarlar meydana çıkıyor ve Bugün çıkan 

M E C M U A 'nın Nitekim bu bahçeyi - tam yüz yıl 

sonra - görmüş olan Evliya Çele
bi bile ondaki yüksek tekamül ni
şanelerini hayretle karşılamam.ak
tan geri kalmamış ve Seyahatna
mesine de hayretini uzun bir say
fa olarak geçirmek ıztırannda kal-

ri ziyaret işini "muayyen olmıyan" bu renk bolluğu, bahcenin çiçekle
günlcre bıraktr, hünkar bahçesinin ri arasında pek latif bir ahenk ya-

ratıyordu. 
dört köşesine ve tam ortasına ça- ik inci sayııı nefiı bir p.heserdir. Mutlaka okuyunuz. 

dırlar kurdurdu, sevgilisile orada 

kalmıya başladı. 

Bahçede zarif köşkier vardı. La-

ı······· ················································ · ····················· ···ı 

ı ~lUınah ~encdl~ mü'? f 
i. ..... Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 52 ...... f 
Yavaşça kanadı araladım. Beni görür görmez, 

yerinden fırlıyarak: 
- Gel Allahım seversen, dedi. Şu murdar kan 

ile belaya girdim.. Nerelerdesin? .. 
Öfkesinin, bana olmadığını anladıktan sonra gü. 

lerek: 
- Ne var yine? Dedim. 
- Ne olacak!. Patates kavgası!.. 
- Patates kavgası da nedir? .. 
- Bırak Allah aşkına!. Delilere rastlamak kadar 

büyük felaket yoktur bence!. Karı, sıskalığına bak· 
madan patates tiryakisi!... Yine iki çuval patates 
getirip bizim kapının önüne bırakmış.. Ben de uy· 
ku sersemi odadan çıktım.. Çuvallara ayağını ta
kıldı.. Yere yuvarlandım.. Bu halden müte~ssir 
olup, özür dileyeceği yerde, pis türkçesiyle: 

- Az uyu da önf nü gör! Demez mi? .. 
Tahammül edemedim. Bağırmağa başladım .. Der. 

ken kavga büyüdü .. Kocas\ geldi.. 
- Peki .. Peki.. Netice? .• 
- Hiç!. Ben haksız oldum.. Herif, lOtfen terbi-

yesizliğimi affetti.. Karısına da almanca öğiltler 
verdi.. Ama bütün bunlara sebep sensin! .• 

- Neden?.. / 
- Evde olsaydın, bana yardım ederdin .• 
- Pek akıllısın doğrusu!. Bütün münasebetsiz· 

liklerine i~irak edeceğimi umman da, bu aklın ese
ridir ..•. 
Şerü cevap vermedi. Fakat, bana fena halde içer. 

lediğinl görüyordum. Hiç aldırış etmeden geçip, 
pencerenin önüne oturdum. .. 

Mevsim ağır ağır geçiyordu. Sonbaharın solgun 
yüzü kendini göstermeğe başlamıştı. 

Lizetle sık sık, uzun gezintiler yapıyorduk. Bu 
küçük kız, beni o kadar çok seviyordu ki, hazan bu 
sevginin karşısında titriyordum. 

Bir gün, yine beygirle yüksek dağ eteklerindeki 
sık ağaçlar arasında dolaşırken birdenbire dedi ki: 

- Haydi, sizinle su başına çıkalım.. Orada söy· 
liyecek sözlerim var .. 

On dakika sonra, dediği yere gelmiştik. Atları 
birer ağaca bağladıktan sonra, yan yana oturduk. 

Uzaklara bakıyor ve düşünüyordu. Gözlerinde 
mesut bir pırıltı vardı. Çenesinden tutup yüzünü, 
kendime çevirerek sordum: 

- Ne söyliyeceksin bakalım?. 
Gülümsüyordu. Kollarını boynumda kilitleyip, 

başını göğsüme sakladı. 

- Bugün sende bir başkalık var Lizet, dedim. 
Beni meraktan çabuk kurtar!. 

Doğruldu. Gözlerime derin bir muhabbetle bakı-
yordu: 

- Bilmem ki, bana gücenecek misiniz?. Dedi. 
Ve daha yavaş ilave etti: 
- Halbuki, ben öyle mesudum ki!.. 
Soğuk soğuk ürpermeğe başlamıştım. Narin 

omuzlarını avuçlarımın arasına alıp sarsarak: 
- Çabuk söyle!.. Gücenıniyeceğime söz veriyo

rum, dedim. 
San kirpiklerini kırpıştırarak, yüzümü tetkik 

ediyordu. Müteredditti. 
Canımın sıkıldığını farkedince, başını biraz geri 

~ekti ve gözlerini indirerek: 
- Ben galiba anne olacağım, dedi. 
Korktuğuma uğramanın verdiği büyük bir yeisle: 
- Ne diyorsun? dedim. Emin misin? .• 
- Evet! .. 
Gözlerim yere mıhlandı. Göğsüm, boğucu bir aza

bın altında eziliyordu. 
Lakin bu hal çok sürmedi. Kendimi topladım. 

Renk vermemeğe çalışarak: 
- Bu haberi bir müjde telakki ediyorum Lizct, 

dedim. Seninle harp bitince evlenmeyi düşünüyor-

(Devamı var) 

36 sahife 10 kuruş 
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dum .. Fakat hemen ~Vle[;1\f'tf.lf:tık! .. 
Once inanmadı. Sonra sevinçle kendisini kollan· 

ma atarak coşkun bir heyecan içinde yüzümü öpme
ğe başladı. 

Bu candan, bu samimi nüvazişler arasında ne adi 
bir plan kuruyordum!.. Zavallı Lizet!. 

Bana inandı. Hem de büyük bir safiyetle! .• 
" Yalnız, sözümü sağlama bağlatmak için: 

- Ne zaman evleneceğiz?. diye sordu. 
- Pek yakında, dedim. Fakat, ben birkaç gün için 

kasabaya ineceğim .. Bazı tedarikler yapmak Uizım .. 
Ailene bir şey söyleme!.. Ben kendilerile konuşaca
ğım .. 

Hiç şüphelenmeden dediklerimi kabul etti ve her 
şeye severek razı oldu. 

Ertesi gün Musa Bayı fabrikadaki hususi odasında 
bulmuştum. Beni görünce gülüm.siyerek yer göster
di: 

- Ne zamandır fabrikaya uğramıyorsunuz .. Bu 
yeknasak faaliyet, bu makine gürültüleri sizi usan
dırdı her halde!.. dedi. 

- Hayır efendim, dedim. Hariçte dolaştığım için 
müsait vaktim olmadı .. 

- Oyle mi . Bugün gezmiyor musunuz? .• 
- Mühim bir işim olmasaydı gezecektim .. Lakin 

sizinle görüşmem icap etti... 
- Benimle görüşmeniz mi? .. Ne var bakalım? .. 
Söyliyeceklerimi hazırlamıştım. Fakat sesim titri

yordu. Tabii olmağa gayret ederek: 
- Evvela arzumu kabul edeceğinize söz verin, 

dedim. 
- Kabul edilmiyecek ne gibi arzunuz olabilir? .• 
- "Kolca,, dan artık gitmek istiyorum .• 
Musa Bay hayretle yüzüme baktı: 
- Buna sebep nedir? 
- Bir an evvel memlekete dönebilmek!.~ 
- Harp henüz bitmedi.. Burada rahat değil misı-

• ? 
nız .. 

- Çok rahatım.. Lakin mutlaka gitmeliyim!.. 
- Garip şey!. Arkadaşınız ne olacak? .• 
- Onu da götüreceğim ... 
Yaşlı fabrikatör derin bir düşünceye daldı. Ara: 

rnızdaki sessizlik uzodıkça sabırsızlanıyordum. Nih:t-

yet dedi ki: 
- Yollarda bazı arızalara uğnyacağınızı umuyo

rum .. Gitmenize mani olmıyacağım .. Fakat, bir tav
siyem var: Şayet Rus topraklarında maişet derdine 
düşerseniz ve bir müddet çalışmağa mecbur olursa
nız, "Taşkent" e gidin.. Oranın Maarü Nazın bulu
nan ve bir Türk zabiti olan Mehmet Emin Bey ahba
bnndır .. Kendisine bir mektup yazayım .. Bazı Tlirk 
zabitleri Taşkent'te muallimlik yaparak yaşamakta
dırlar .. Belki size de bir muallimlik temin eder .• 

İyi kalbll ihtiyarın samimiyeti karşısında mahcup 
oldum ve kendisine uzun uzun teşekkür! erettim. 

Musa Bay, bir gün içinde Şerüle benim yol hazır
lığımızı göreceğine ve pasaportlarımızı ha.zır

lıyacağına söz verdi. 
Ayrılırken dedim ki: 
- Yalnız sizden bir ricam var: Kolcadan büsbütün 

gittiğimizi kimse bilmesin!. Bu arzumu belki garip 
bulacaksınız.. Fakat mazur görün!. 

- O halde, yolculuğunuzu nasıl tevil edeceksi· . ., 
nız ... 

- Birkaç gün kasabada kalacağımı ve bu müddet 
zarfında bazı işlerimi halledeceğimi söyliyeceğim .. 

- PekA.la!.. 
Kibar adam fazla bir şey sormadı. Ben de sevinçle 

fabrikadan çıktım. 

. . . . . . . - . . . . . ~ . . ~ ~ 

Ertesi sabah her şeyimiz hazırdı. Musa Bay, yol 
harçlığımızı kıskanmamıştı. Yalnız Şerif mütemadi
yen söy !eniyor: 

- Durup dururken ne olduk? .. Kovulmadan, atıl· 
madan nereye gidiyoruz?. diyordu. 

- Kovulup, atılmayı mı bekliyecektik?. dedim. 
- Harp bitinceye kadar burada kal.malıydık ..• 
- Sen istersen kal!. Ben gideceğim ... 
Homurdanmasını dinlemeden yürüdüm. Lizet, ka

pmın önünde, atımın yulannı tutmuş bekliyordu. 
Gözleri buğuluydu. Titreyen bir sesle: 

- Bana öyle geliyor ki, dedi. Büsbütün gidiyorsu
nuz .. Bir daha dönmiyeceksiniz .. 

- Böyle bir şeyi nasıl düşünebiliyorsun? detlirn 
ve saçlarım okşadım. ElJmi tutarak dudak-1.arına 

götürdü: ı - · 
(Dc,•amı ,·arl 
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Serkl Doryanda Ziyafet Verilmiş ti 
Kodamanlara Bol Keseden Vaatler Yapllmış, 
Nezaretler, Riyasetler, Vilayetler Vaadedilmişti 

Paşaların yüzlerinde derhal se
vinç ve memnuniyet alametleri 
belirmişti. Çünkü, onlar da, biraz 
evvel, günün tabii bir mevzuu o
lan vaziyeti hazıra üzerinde gö
rüşüyorlard1. Hünkarın bu arzu. 
sunu şahane bir keramet telakki 
ile o gün için vaki davete icabet 
edeceklerini Ferit paşaya vaadet
mişler ve bilhassa tazimat ve u
budiyetlerinin zatı şahaneye ar
zını da rica eylemişlerdi. 

Entrikacı Ferit, ömer Rüştü 
paşanın konağından çıkarken, se. 
vincinden etekleri zil çalıyordu. 
Millet nazarında şerefli birer mev
kii ve şöhretli namları olan bu 
mütekait paşaları ele geçirmek ve 
entrikasına alet etmek için, kur
duğu planın birinci kısmı işte mu
vaffakıyetle neticelenmişti. Elbet. 
te güler ve sevinirdi. 

I• ki entrikacının, V ahdettinle 
damat Feridin büyük, kü -

çük bütün elleri ve elemanları 
semt semt dağılmışlar, kapı k3.pı 
gezmişlerdi. "Serkl Doryan" Zl

yafetine bir hayli yarin icabetini 
temin etmişlerdi. "Serkl Doryan,, 
o gün görülmedik günlerinden bi
rini yaşıyordu. Damat paşa, ger. 
çekten yeni bir damada yakışa • 
cak bir şekil ve zerafette gıyın

mişti. Oda, salon dolaşıyor, davet
lilerine iltifatlar saçıyordu. Has 
hazine müdürü Refik, tutumlulu. 
ğunu bir tarafa atmıştı. Vahdet
tin namına bol keseden mevki ve 
mansap dağıtıyor, yarani avutu
yordu. Hademei hassai şahane 

müdürü Zeki de, damat Feride 
arşı uhalefet göstermesi ihti: 

mali olan canlara, başı örtülü göz
dağı veriyor, tosunluğunu gösteri
yordu. 

Entrikacı Ferit, hürriyet ve iti. 

lafın kalbur üstü kalan şişk!nle
rini, pişkinlerini muhtelif vaatler-

le ele geçirmiş, Mustafa Sabri, 

Mustafa Asım, Vasfi, Zeynelabi

din ve benzerleri gibi cerbezelile
rini, Ali Kemal ve Sait Molla gi-

bi şirretlerini birer birer görmüş 
ve gizlice hepsinin gönüllerini et
n:1işti. Mustafa Sabri efendiye, 
şımdilik fırkanın ikinci reisliği ve 
bilahare kabinede şeyhülislfunhk 
Payei refü, Mustafa Asım efendL 
Ye ayan birinci reisliği, Ali Ke
male fırkanın katibi umumiliğiyle 
kabinede dahiliye nezareti, Sait 
Mollaya adliye müsteşarlığı vaa
dedilıniş ve diğerleri de kimi ne
zaret, kimi vezaret, ve kimi de 
v~layet ile müjdelenmişti. Hiç 
kınısenin mahzun kalmamasına 
lllUhalefete kalkmamasına bilhass~ 
itina edilmişti. 

"S erkl Doryan" ın süslü sa-
lonlarında nice sohbetler edilmiş, 
lll\ik ellef ve müzeyyen masala-
l'lnda yenilmiş, içilmiş ve tatlı 
tatlı gülünüp eğlenilmişti. Yc
~=-kten sonra, başta damat Ferit 
O~nak .. h h uzere, ürriyet ve itilafın 
b orozları ve horozluk daiyesinde 
ulunanları birer birer ötmüşler 

Çırp ' 
t l' 1n:nışlardı. Bahtsız yurdun, 
; ihsız milletin hal ve vaziyetini 
erı sürmüşler, biraz da göz ya
~ dökmüşlerdi. Hazır bulunanla. 
~ı ik r kate getirmişlerdi. 

İhtiyar ve görgülü vezirlerin 
~alfınıat ve tecrübelerinden isti
t~de edilmesi, bitaraf ve şahsi ih
bı.raslardan ari bir fırka teşkili gi-
~ ınevzular üzerinde uzun sözler 

50Ylenmiş ve dinlenmişti. O sıra. 
?a, hürriyet ve itilaf fırkasının 
iy~~ı fikri de ileri sürülmüştü. 
abıı evelden hazırlanan fikirler, 

~atlı vaatlerle uyuşturulan başlar 

1 
emen buna taraftar görünmi.ış-

erdi. Nihayet, mebusan intihaba
trnın tam bir serbesti ile yapıl
~ası, fırkada şahsi tahakküm ve 
ıhtiraslara meydan bırakılmaması ı 
Şartlariyle ve büyük bir ekseri. 
Yetle fırkanın ihvası kararlaştırıl· 
11lıstı. 

A rtık sıra, fırka reisliği inti-
habına gelmişti ve işte asıl 

entrika da, burada çevrilmişti. 

Reisliğin davet sahibi damat Fe
ritle başgöz edilmesi teklifi yapıl
mıştı. Fakat, entrikacı Ferit, otur
duğu yerden sıçrayıp kalkmış ve 
haykırmıştı: 

- Hayır efendilerim, paşala
rım. Reislik vazife ve şerefine a
ciziniz layık değilim. İzhar bu. 
yurduğunuz teveccühe minnet ve 
teşekkürlerimi arzederim. Fırka 
riyasetine Kazım, Ömer Rüştü, 
Zeki ve Nuri paşalardan birinin 
intihabım teklif edeceğim. Bu 
teklifimin kabul buyurulmasını 
hepinizden ve bilhassa ayrı ayrı 

istirham ediyorum. 

Demiş, gösterdiği gözü toklu
lukla herkesi hayrete düşürmüş
tü. Bu hareket ve feragatiyle biL 
hassa eski devletlilerin yüzünü 
güldürmüştü. Kimsecikler bilme
yordu tabii. Damat Ferit, yapılan 
yağmada arslan payını kendine 
ayırmıştı. Sadrazamlığını sağh

mıştı. 

Reislik intihabı da çok uzama. 
mıştı. Eski mabeyinci Nuri paşa, 
umumileşen arzu ve ısrar karşı

sında fırka reisliğini kabul etmek 
mecburiyetinde kalmıştı. Okunan 
dualar, yapılan temennilerle içti
ma nihayetlenmiş, hü:ı~riyet ve itL 
laf fırkası da yeniden dünyaya 
gelmişti. 

Y ağışlı bir akşam. Yer, gi:>R:, 
kapkara. Sarıyer camisinin 

minaresindeki güzel sesli müezzin 
Tanrınnı ululuğunu tekrar ile 
halkı yatsı namazına çağırırken, 

Hünkarsuyu üzerindeki korulu -
ğun sık1tkları arasından on sekız 
can, tez adımlar ve titiz tavırlarla 
yürüyorlardı. Başları dik, göğüs. 
leri gerik yürüyen bu kafile, alev
lenmeğe başlıyan Türk hınç ve 
hışmının Sarıyerden fışkıran ve 
Abraham paşa mer'asına doğru 

sıçrıyan ilk kıvılcımlarıyd1. Tür
kün mukaddes varl~ına el kaldı
ran nankör başları yakmağa, mü. 
barek toprağına hor bakan akgöz
leri kapatmağa koşan pak yürekli 

erler, ilk silaha sarılan azimli el
lerdi. Nafiz ve Hafız Mehmetle Ha
lim ve İsmail reislerin evvelce yap
tıklarını söylediğimiz şerefli da
vete, Karadenizin dalgaları gibi a
tılgan ve koca korsanı İpsiz Recep 
Reis ile Alemdağı ormanlarının e
le, avuca sığmıyan Şeytanı Mah
mut Reis, hemen icabet etmişlerdi. 
Sarıyerin Arap mahallesinde, o za
man jandarma kumandanlığı mat
baası müdürü bulunan Tahir Be
yin hanesinde başlıyan görüşme
ler, İsmail Reisin evinde nihayet
lenmiş ve işte bu karanlık gecede, 
ıssız ormanların nemli yollarında 
esrarlı karaltılar gibi ilerliyen bu 
mütevazı kuvvet meydana gelmiş-
ti. (Devamı var) 

MİKROPLARIN MiKROBU 
Mikroplar, şüphesiz, bizim cant

mıza susamış hain diişmanlaruıuz· 
dır. Fakat tabiat onları da başıboş 
bırakmamıştır. Onların da başına, 
kendilerinden daha ki.tetik, hem do 
pek küçük canlı ~eyle;i musallat 
etmiştir. M)kroplardan daha kü
çük olan bu canlı şeylerin mik· 
roplara musallat oldukları vakit 
onlarda bir hastalık yaptıkları 
- mikroplara baytarlık ilmi heniiz 
meydana çıkmadığı i~in - bil5nm~z, 
ama, mikroplan yedikleri, erittik
leri iyice biünir. Onun jrin bu kü
çüciik ranlı şeylere - bakteri yiyen 
manasına - bakteriyofaj denilir. 
Bunlar bizim düsmanlarımıza tlüş· 
man olduklarınian - iki menf idcn 
bir müsbet çıktığı gibi - bizim dos
tıımuz ve yardımcılarımız demek
tir. 

Bakteriyof ajların bize dost ol
dukları fence de sabit olmuştur. 
Bulaşık bir hastalık çıkan ye.rdc 
hastalıktan kurtularak nekahat ha· 
linde bulunanların veya büsbütün 
iyi olanların barsaklarından çıkan 
maddelerde bu baktcriyofajlar
dan bulunur halbuki pek ağır has· 
ta olanlarla,' hastalıktan gidenle
rin - tabii son giinleriudc - onlar
dan hic bulunmaz. 

Bundan baska, dizanterili bir 
hastanın cıkardığı maddelerde bu 
bakteriyofajlardan bulununca, di
zanterinin basilleri arıtk buluna
maz ve hasta iyi olur... Bunların 
önceden bulunamayıp ta sonradan 
meydana çıkmaları, bakteriyofaj
Jayın mikrop yiyerek geçinmele· 
rinden ve ~oğalmalarından ileri 
gelir. Bizim vücudümüze giren 
mikroplar bizi mağlup edebildik
leri vakit çoğaldıklan gibi, bakte
riyofajlar da mikroplara galebe e
derek onları telef edince çoğalır
lar ve bundan dolnyı mikroplar
dan kurtulmuş, iyi olmuş hastala· 
rın ~ıkardıkları maddelerde bol bol 
bulunurlar. 

Söylediğim şeyin bir masal ol· 
ınadığmı elbette tahmin edersiniz. 
Bakteriyofajlar da mikroplar gibi 
şişelerin içinde elle tutulur ve göz
le göriinür hale gelmişlerdir. Bak· 
teriyof ajların bir santimetre miku
bından bir milyarda biti alınarak 
içerisintle mikroplar bulunan bir 
şişeye ' damlatılınca mikropların 

hepsi birden eriyiverirler. Bunla
rın mikroplara karşı düşmanlığı, 
mikropların bize karşı düşmanlı
ğından daha zorlu demektir. 

Mikroplarla mikropçuklar ar::ı· 
sında geçen miicadelenin tulıaf ve 
bakteriyofajların mikroplara kar
şı ne kadar insafsız düşman olduk
larmı gösteren bir badjse vardır: 

Bakteriyofajlar mikropların öl
müşlerini beğe11mezler. Mikroplar 
öldiirüldükten sonra onların üzeri
ne bakteriyofaj konulunca mikrop
lar erimezler ... Ölmüş mikroplaı-m 
yanı sıra biraz da diri mikrop ko
nulursa o vakit bakteriyofajlar di· 
rilerin hatırı için ölmüş mikropla· 
rı da birlikte yerler ve hepsini er;
tirler ... Halbuki mikroplar nsanm 
- hayvanlann da • dirilerine mn· 
sallat oldukları gibi ölüsünden de 
pek hoşlanırlar; hatta o vakit da
ha keyiileri gelir, karsılarında mii· 
daCaasız bir cisim buİduklarından 
bol bol gelişirler ... 
Mikropların mikropları olan bu 

bakteriyofajlardan hastaları teda
vi ve bulaşık hastalıkların kökünü 
kazımak için hekimlerin istifade 
ettikleri şüphesizdir. Hindistanda 
kolera hastalığını yok etmek için 
bunlar çok işe yaramıştır. Blr köy· 
de kolera çıkınca ku:;rulann suyu
na ko1era bakteriyofajlarından bir 
paket atılınca o köyde hastalık iki 
gün içinde söner. 
Şimdiki halde, her mikrobun 

ayrı bir mlkrOP!;Uğu bulundu~tı 
sanılmaktadır. Ondan dolayı bak
( 'riyofaj tecrübeleri de bulaşık 
hastalıklann bazılarında ayn ayn 
yapılır. Bunlann hepsi de ivi ol
muş hastalann • oradan ~ çlk;rdık· 
ları maddelerin arasından alındık· 
ları için tedavinin tarzı belki buı 
kimselerin hoşlarına gitmezse de 
artık o kadarcık kusura da bak
mamak liizıın gelir. Çünltü tecrü
beleri yapan hekimlerin dedikle
rine göre neticelerin çoğu hayırlı 
~ıkar ... 

Görülüyor ki insanların mikrop
lara karşı kendi taraflarından bir
çok miidafaa vasıtaları bulundu!!u 
gibi, tabiat bize, kendi vücudümll· 
zün içinde, yardııncılar da hazırla
mıştır. 

Mikroplardan çok korkanlar, bi
raz da tabiata itimat ediniz ... 

Haftahk Radyo Pro9ramı 
1 .................................. - •••••••••••••••••••••• _ ................................. : 
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köylülerinin dans havaları. 22,30 Müzik 
(Romanslar vesaire - Pl.) 23 Son ajans 
haberleri ve yarınki program. 23.15 - 24 
Milzik (Cazband - Pl.) 

12,30 Program. 12,35 Müzik (Küçük Or
kestra-Şef: Necip Aş.kın) 1 - Czernik
Danseden kalpler - Kon!er Valsi 2 -
Bizet - Arleziyen Süit No. 1 a) Prelüd 
b) Menuet c) Adacietto d) Karillon 13 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri. 13,15 Müzik (Küçük Or
kestra - Şet: Necip Aşkın) devamı 3 -
Pachernegg - Viyana •;uıt; a) KüçUıc 

geçit resmi b) (Operada halet müziği c1 
Grabende gezinti d) Praterde atlı karınca 
4 - Leopold - Karlbad hatırası, 5 -
Dohneyi - Rapsodi Do major, 6 - Gles
smer - Kırlangıçların vedaı. 13,50 Türk 
müziği: 1 - Suzinak peşrev 2 - Arif Be
yin Suzinak şarkı: (Beni biı.ar ederken). 
3 - Suzinak şarkı (Görünce gerdanında) 
4 - Zeki Arifin Suzinak şarkı: (Sevdim 
seveli) 5 - Şükrünün hüzzam şarkı: (Ay 
öperken suların) 6 - Hüzzam türkü (A
ta binesim geldi) 14.20 - 14.30 Konuşma 
(Kadın saati - Çocuk terbiyesine dair) 
15.30 Milli küme müsabakaları (19 Ma
yıs stadından naklen). 

17.30 Program. 17,35 Müzik (Pazar ça· 
yı) PI. 18.15 Çocuk saati, 18.45 Müzik 
(Şen oda müziği: İbrahim Özgür ve ateş 
böcekleri. 19.15 Türk müziği (Fasıl heye
ti) 20 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 20,15 Türle müzi~.: 
1 - Şehnazpuselik peşrevi, 2 - Dedenin 
liehnaz puselik bestesi, 3 - Cavide Hay
rinln şehnazpuselik şarkısı: (Ateş gibi). 
4 - Leminin şehnazpuselik şarkı: (Narı 

firkat şule paş) 5 - Sedat Öztoprağın 
şehnazpuselik şarkı: (Guş edip çağlamak) 
6 - Reşat Erer: Keman taksimi 7 - Şeh

naz pusellk şarkı: (Yandım deminden) 
8 - Deniz.oğlunun şehnazpuselik şarkı: 

(Yolun bulmam) 9 - Dedenin şehnazpu
selik yürilk semai: (Bir dilberdir) 10 -
Sedat Öz.toprağın şehnaz puselik saz se
maisi. 21 Neşeli plflklar - R. 21,10 Mü
zik (Riyaseticümhur Bandosu - Şef: 

İhsan Günçer) 1 - Sousa - Marş 2 -
Rameau - Tambourin, 3 - Vincent 
D'indy - Wallensteln'in kampı 4 - Wag 
ner-Parsifal Prelüdü 5 - Weber-Valse 
davet 22 Anadolu Ajansı (Spor servisi) 
22.10 Müzik (Cazband - Pi.) 22,45 - 23 
Son ajans haberleri ve yannki program. 

Pazartesi, 15. 5. 1939 

12.30 Program 12.35 Türk müziği (Pi.) 
13 Memleket saat ayan, a~anıı ve me~e
oroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (sen
fonik pl~klar). 

18,30 Program. 18.35 Müzik (Opera hak 

kında - Cevdet Memduh tarafından ko

nuşma Plaklarla misaller.) 19 Konuşma 
(Doktorun saati) 19,ı5 Türk müziği (Halit 

musikisi) Halk turkilleri ve oyun hava

ları, 20 Memleket saat ;ıy·,rı, a~ans ve nıe

teoroloji haberleri. 20,15 Türk muzıgı 

(Klasik Program) İdare eden: Mesut Ce

mH Ankara Radyo kilme heyeti. 21 Ko

nuşma. 21,15 Esham, tahvilat, kambiyo -

nukut ve ziraat borsası (fiyat), 21,25 Ne

şeli plaklar - R. 21,30 Folklor (Halil Be

di Yönetken tarafından) 21,45 Müzik (O

da müziği - Beethoven - Trio si bemol 

majör) Piyano - tnvi Cemal Erkin. Ke

man - Necdet Remzi Atak Viyolonsel

Edip Sezen. 22.10 Müzik (Melodi - Pi.) 

22,15 Müzik (Küçilk o.-kestra Şef: Necip 

Aşkın) 1 - Gibish - Çakır key.f1m: Vi

yana şarkısı 2 - Glessmer - Sabah se

liimı: Fantezi, 3 - KOnneke - Led.i Ha

milton Operetinden Potpuri, 4 - Kün

neke - Mavi elbiseli hemşireler opere

tinden Marşlar. Final, 5 - Delibes - Ko 

pelya balesinden bebek dansı - Vals 23 

Son ajans haberleri ve yannki program. 
23.15 Müzik (Cazband - Pl.). 

Sah, 16. 5. 1939 

12,30 Program. 12,35 Tlirk müziği (Pl.) 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve meteo
roloji haberleri. 13,15 Müzik (Karışık 
program - Pl.) 13.45 - 14 Konuşma 

(Kadın saati). 

18.30 Program. 18.35 Müzik (oda müzi
ği - Pl.) 19 Konuşma, 19,15 Türk mü
ziği (Fasıl heyeti). 20 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20,15 
Türk milziği: 1 - Suzidil peşrevi, 2 -
Tanburi Ali Efendinin suzidil ağır sema
isi: (Kanı yadı lebinle) 3 - Haşim Be
yin suzidil şarkı: (Mesken oldu bize dağ
lar) 4 - Nuri Halil Poyrazın şarkı: (Sev
da elinin bülbülü .. ) 5 - Cevdet Kozan: 
Ud taksimi. 6 - Leon Hanciyanın suzi
dil şarkı: (Cama gamı aşkınla) 7 - Şeri! 
İçlinin suzidil şarkı: (Hasretim çok eski
dir) 8 - İsak Varonun hüzzam şarkı: 
(Kaç Yll beni sen) 9 - !sak Varonun E
viç şarkı: (Son ayrılığın matemi) 10 -
Sadettin Kaynağln hicaz şarkı: (Benim 
gönlüm bütün) ıı - Sadettin Kaynağın 
buselik şarkı: (Saçlarıma ak düştü) 21 
Konuşma. 21,1_5 Esham, tahvilat, kambi
yo - nukut ve ziraat borsası (fiyat) 21,25 
Neşeli plAklar - R. 21,30 Müzik (Radyo 
Orkestrası - Şet: Praetorius) 1 - Franz 
Schubert: Uvertür Re majör (İtallenisch) 
2 - Felix Mendelssohn - Bartholdy: 
3 üncil Senfoni la minör. op. 56 Entro
düksyon ve Allegro agitato - Scherzo 
assai Vivace - Adagio cantabile - Al· 
Iegro guerriero ve Finale maestoso. 3 -
Charles Gounod - Faust operasının ba
let müziğii. 22.30 :n.lilzik (Opera aryaları
Pl.) 23 Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 23.15 - 24 Müzik <Cazband -
Pl.) 

Cuma, 19. 5. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği: 1 -
Udf Eşrefin hüzzam peşrevi. 2 - Ahmet 
İrsoyun hüzzam şarkı: (Hatırında kalsın) 
3 - Rakımın hüzzam şarkı: (Aşkın bana 
bir gizli elem), 4 - Faiz Kapancının şar
kı: (Seni gördü o şafak saçlara.) 5 -
Şükrü Şenozanın mahur şarkı: (Bu se\·da 12,30 Program. 12,35 Türk müziği 
ne tatlı) 6 - Hicaz tiirkü: (Bağa girdim Pi. 13 Memleket ı;ııat ayarı. ajans \'e me
üzüme) 7 - Halk türküsü: (Şu dağları teoroloji haberleri, 13,15 - 14 Müzik 
delmeli gönlü eğlemeli) 13 Memleket sa- (karışık program - Pl.) 
at ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 18.30 Pro,f!ram. 18.35 Miizik (Operet 
13.15 - 14 Müzik (Riyaseticümhur Ban- müziği· - Pl.) 19 Konuşm:ı. 19,15 Türk 
dosu - Şef: İhsan Künçer). 1 _ J. Bou- müziği (Fasıl heyeti) 20 Memleket saat 
chel - Marş 2 _ J. Lavrovici _ Tuna ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20,15 
dalgaları, 3 - Rossini _ Guillaume Tell 19 Mayıs Milli Bayramına ait hususi prog 
Uvertürü, 4 - E. Grieg _ Peer Günt ram. Musahabe, şiir ve müzik. 21,15 Es-
I. ci suitisinden No. 1, 2. 3. 4. ham, tah\'İl:lt, kambiyo - nukut ve ziraat 

18,30 Program. 18,35 Müzik (Virtüoz- borsa!'ı (fiyat) 21,25 Ne~eli prnklar - R. 
lar - Pl.) 10 Konusma, 19,15 Türk mü- 21.30 Müzik (Riyasetı~ilMhur Filarm•)
ziğl (Fasıl heyeti) 20 Memleket saat aya- nik Orkestrası - Şef: H. F. Anlar) Neşeli 
rı, ajans ve meteoroloji h:ıberleri. 20.15 müzik· 1 - K. M. v. Wcber - Oberon 
Türk müziği: 1 - Uşşak peşrevi, 2 - UYertürü 2 - D. F. E. Auber - La Mu
Ari:f Beyin Uşşak şarkı: (Meyhane mi bu ette de Portici, uvertiir. 3 - Franz Schu
bezmi) 3 - Rakımın Uşşak şarkı: (Bana bert - Rosamunde, 1. inci ve 2. inci ba
hiç yakışmıyor böyle) 4 - Rakımın Uş- lct müziği. 4 - Aime Maillart - Les 
şak şarkı: (Silmem bir gün hayalimden) Dragons de Villards. uvertürü 5 - A. 
5 - Cevdet Çağla: Keman taksimi. 6 - Thomas: Mignon operası u\•ert(lrii. 6 -
Udt Zekinin uşşak şarkı: (Bir gün gele- J. Strauss - Wein Weib und Gesang. 
ceksin diye) 7 - Halk tilrküsil: (Karam) 22·30 ~rnzik (Oper~ aryaları - Pl.) 23 
8 - Mahur şarkı: (Hala kanayan kalbi- Son aJans haberlerı \'e yarmkl program. 
mi ask ateşi) 9 - Rakımın hicazkar şar- 23•45 - 24 Müzik (Cazband - Pl.) 

kı: (Bekledim ta fecre kadar). 21 Konuş- I Cumartesi 20. 5. 1939 
ma (Haftalık posta kuw~u) 21.15 Esh:ı•n 1 

tahviH\t, kambiyo - nukut ve ziraat bor- --------------
sası (fiyat) 21,25 Neşeli ~aklar _ R. 13.30 Program. 13,35 Müzik (Bir kon-

21,30 Müzik (Küç(ik r ıke~ra _ Şef: serto - Pi.) 14 Memleket saat ayarı, a
Necip Aşkın). 1 - Heir. Rcin~eld - Eve jans ve meteoroloji haberleri. 14,10 Türk 
gel yavrum. 2 - Ma',.zer - Düğün tö
reni. 3 - Kützlade· - Haydi bana bir 
hava daha <;al. 4 - J. Strauss - Polka. 
5 - J. Strauss - Bizde Vals. 6 - Bare
uer - ttalyan sarkısı. 7 - Leopold - Çi
ııan o~-unları. 22 Müzik (Melodiler -
Pl.) 23 Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 23.15 - 24 Müzik (Cazband -
Pl.) • 

Perıembe, 18. 5. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müzfö 

Pi. 13 Memleket saat ayan, ajans ve me

teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (ka

rışık program - Pl.) 

18,30 Program. 18,35 Müzik (Neşeli 
müzik - Pi.) 19 Konuşma (Ziraat saati). 
19,15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 20 Mem 
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20,15 Türk mtiziği: 1 - Hicaz peş
revi. 2 - Leminin hicaz şarkı: (Sorul
masın bana yeis) 3 - Şevki Beyin hicaz 
şarkı: (Demem cana beni yadet) 4 - Yu
sufun hicaz şarkı: (Sevdayı ruhun aşk 

eline) 5 - Zühtü Bardakoğlu: Santür 
taksimi. 6 - Yusufun hüseyni şarkı: 

(Saçın bükümleri gönül bağı) 7 - Hü
seyni saz semaisi 8 - $e,•ki Beyin uşşak 
şarkı: (Esiri zülfünüm ey) 9 - Şükrü

nün uşşak şarkı: (Geçti muhabbet demi) 
10 - Dedenin karcı~ar şarkı: (Girdi gö
nül aşk yoluna) 21 Konuşma. 21,15 Es
ham, tahviHH, kambiyo - nukut ve ziraat 
borsası (!iyc.t) 21,25 N~;l'll pUı.klar - H. 
21,30 Müzik (Küçük Orkestra - Şef: 

Necip Aşkın) 1 - Willy Koester - Hind 
ninnisi 2 - Karl Blume - Göl kıyıların
da 3 - Kjaer - Serenad 4 - Czernik
Güzel sanatlar töreni (uvertür) 5 - Löhr 
- Düğün marşı 6 - Doelle - Parisin 

müziği: 1 - Nişaburek peşrevi, 2 - Ziya 

Paşanın nişaburek semaisi: (Ey gül ne a

cep) 3 - Ziya Paşanın nişaburek sema

isi: (Bin zeban söylersin) 4 - Fahire 
Fersan: Kemençe taksimi, 5 - Ahmet Ra 
simin rast şarkı: (Bir gönlüme bir hali 
perişanıma bak.) 6 - Ali Rifat :Şeyin ni
şaburek şarkı: (Meyledip "bir) 7 - Nişa

burek saz semaisi. 14,40 "1ilzik (Neşeli 

plfıklar - Pl.) 15.30 Milli Küme müsa
bakaları (19 Mayıs shıdından naklen). 

17.30 Program. 17,35 Müz.ik (Dans sa
ati) 18,15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 19 
Konuşma (Dış politika hadiseleri). 19,15 
Türk müziği: 1 - Cemil Beyin kürdili
hicazkflr pesrevi. 2 - BoRosun kürdili 
hicazkiir şarkı: (Güller açmış bülbül ol
muş bi karar) 3 - Şemsettin Ziyanın 
kürdilihicazkflr şarkı: (Güvenme hüsnü
ne) 4 - SaHl.hattin Pınarın kürdilihicaz
'kar şarkı: (Ne gelen var) 5 - Kemal Ni
yazi Seyhun (Kemen('e taksimi) 6 - Ar
takfnln kürdllihicazklir şarkı: (Ay dal
ı?alanırken) 7 - Vasilin kürdilihicaz
kılr saz semaisi 8 - Dedenin uşşak şarkı
sı: ( Ai!fatırlar güldürürler) 9 - Hicaz 
türkü: (Silrmelimin gözlerine) 10 - Ger 
daniye türkü: (Ey serenler serenler). 20 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteorolo
ji haberleri. 20,15 Temsil: (\\•erther) Ya
zan - Goethe. 21,15 Esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar - R. 21,30 Müzik 
(Küçük Orkestra - Şef: Necip Aşkın) 

1 - Keler Bela - Kelebek acı - Balet 
müziği. 2 - Heuberger - Şarkta sfütin
den - Rakseden kızlar. 3 - Niemann 
- Vals boston. 22 Haftalık posta kutusu. 
22.30 Müzik (Balet müziği - Pl.) 23 Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 
23,15 - 24 Müzik (Cazband - Pl.) 

Muallim 
Bayram 

!zmir (TAN) - Karşıyakadaki 1 atletler geçit resmi yapm1şlar, miite
kız muallim mektebinin senelik jim- akıben atletler arasında müsabaka
nastik bayramı pazar günü yapllınış- 'lar başlamıştır. 

t Y 1 
.
1 1 

. k. Mektepliler ve davetliler, kırmızı· 
ır. avru arımızın aı e erı ve seç ın M . af 1 k .k. . • avı tar o ara ı ·ıve ayrılmtşlar 
bır davetli kütlesi bayramda bulun- bu suretle me d · 1 k ' y ana ge en re abet 
muştur. Kızlarırrıız bayrama, Istik- müsabakaların z~vk ve heyecanını 
lal marşı ile başlamışlar, izciler ve artırmıştır. 

Kırklarelinde Susuzluk 
Kırklareli (TANJ - Çeşmelerin 

çoğu denilecek kadar kuru olduğu 
için, bir çoklarının sabahtan akşama 
kadar çeşme başlarında bekleşip dur
duldarı görülüyor. Bu hale bir an 
evvel nihayet vermek istiyen vilayet 
ve belediye, açılmakta olan iki arte
ziyen kuyusuna ilaveten bir üçüncü
sünün açılmasını 13868 lira ile bir 
şirkete ihale eylemişlerdir. 

Kırklarelinde Yeni Binalar 
Kırklareli ('rAN) - Yeni ve bü· 

yük halkevinin inşası devam ediyor. 

Istasyon caddesi kenarında yapdmak 

ta olan hususi muhasebe binasını:ı 

ilk katı, vilayet garajının da tama

mı ikmal edilmek üzeredir. Ayni yer

de yapılacak hükumet binasının bi· 
rinci katı 20127 liraya müteahhide 
ihale edilmiştir. 
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Seyahatin Notları: 

Yunanistanda İyi 
Balkanları 

Parçalamıya 

Çalışıyorlar 

Leh - Rus Münasebatı 
Dostane ilerliyor 

• 
ır laka Gördük 

Elen Milletinin Büyük Bir Kısmı .Kendi Aralarında 

Türkçe, Hem de Halis, Öz Türkçe Konuşuyorlar 

Türk talebe kafilesi Selanikte ve Atoliirbijn 

doğduğu evin balkonunda 

(Ba§ı 1 incitk!l 
tazyikten kurtulmak için mevcut 
Balkan Paktına güvenemezdi. Çiin
kü Balkan Paktı onun dış hudutları
nı garanti etmiyordu. Bu vaziyet 
karşısında Romanya kendi kuvve+ı
ne ve Balkanlarda teşkil edilcbilecc•i, 
kuvvetli bir bloka dayanacak yenle. 
büyük devletlerin yardımına güven
mek yolunu tercih etti. RomanJ:l 
Hariciye Nazırı Berline gitti. Parıse 
gitti, Londra ve Romaya gitti. H e r 
tarafta kendisine yardım aradı. 11'~
kat İngiltereden bir garanti ve 
mahdut bir ekonomik yardım temin 
edeb:ldi. İtalya ona Macarlarla nn
sını bulmayı vaadetti. Fakat Gaf~n
ko Bükreşe döndüğü zaman elind~ 
avucunda memleketinin istiklalı:u 

tam manasiyle garanti eden bir kuv
vet bulamadı. 

... . (fülsı 1 incide) 
her Yeriliyor. 

Mihver devletle1·inin faaliyeti 
Münih, 11 (A.A.J - Von Ribben

trop, saat 9.5 te Hiller ile yapmı~ ol
duğu görüşmetlı:?n sonra geceyi :\rn
nihte geçirmi§tir. Führcr Berchtcs
gadendedir. Ancak bugün i\lünihte 
tekrar Von Ribbentrop ile göri.iııece
ği tahmin edilmck•edir. 

Venedik, 11 (A. A.) - Von Rib
bentrop, Venedik'c gelmiştir. Ziya· 
reti. tamamiyle hususi mah.iyeltedir. 

Faris, 11 ( A. A.) - Buraya ge -
len haberlere göre halihazırda tan -
zim edilmekte olan İtalyan - Alımın 
muahedenamesi, iki taraftan birinin 
yapacağı herhangi bir yeni hareketin 
diğer tarafla istışare mevzuu teşkil 
edeceğini natık bir maddeyi frıtiva e
decektir. Filv::ıkı. Miiano görüşmel~
ri esasında Hal ya hiiklımetinin esaslı 

kaygusu. bu olmu~tur. 

Diğer taraftan İtalya Arna\'utluğu 

işgal etmek suretiyle Balkanlar..ı 

Tokyo, 11 (A. A.) - Almanya ile 
Sovyetler birliği arasında bir muka
renet tesis edilebileceğine dair bazı 

adım atmış oldu. Arnavutluğun ıs- Amerika gazetelerinde Berlin malı -
gali He Yugoslavya ihata edil:nii reciyle çıkan haberlere Japon a~keri 
bulunuyordu. Bir taraftan Berlm, mahafili, anttkomitern devlerleri 

Pire rı.:1tımında bizi elçiliği - Bütün üniversite talebeleri bağırı- bir taraftan Roma Belgrat i.izer!nrl•~ muarızlarının bir propagandası na _ 
miz memurlarından maada yor: Zito... şiddetli tazyik icra ederek bu d<!v- zariyle bakmaktadır. 

Yunan matbuat ve turizm sekreteri Kuruluşu yeni sayılan Yunan genç leti de Balkan Paktına faydalı o.a- Londra ıı <A. A.) _ Daily Tele-
bay D. Kerassistis karşıladı. Palto- lik teşkilatı Kral Majeste İkinci Jor- mıyacak bir hale getirdiler. graph gazetesinin deniz muharriri 
larımızm yakasında Türk bayrağı ro- cun himayesinde. Veliaht Prens Pol Bu suretle Balkan Paktının füi yazıyor: 

zetlerimizi gören halkın alakası de teşkilatın başkanı. Gençlik teşki- uzvu amelmande bir vaziyete di.i;?- "Süveyş kanalının öte tarafında-
derhal canlı bir hal alıyor. Kafile- !atına beş bin üniversiteli kayitli i - ti.Her. ki bütün İngiliz filolarının genel kur 

tirak etmesi pek muhtemeldir. Bu 
toplantıda Uzak Sarkta herhangi bir 
harp takdirinde alınacak müda~a 

tedbirleri görü~ülecektir. 
Daha şimdiden bir harp takdirin-

de Pasifik denizine gidecek zırhılar 

tayin edil miıjtir. Şarktaki Fransız fi
loları tek bir donanma halinde tevhit 
olunacaktır. 

V ar~ova gazetelerinin 
mütaleaları 

Polonyaya tatbik edilmek :st~ni

len, sinirleri propagan~a ile evşet

mek teşebbüslerinin hicbir mu·.raffa
kıyete nail olamamış olduğunu yaz
maktadırlar. 

ExRress Poranny gazetesi de bü
tün dünya ,üçüncü Reich'ın 0mper
yalist planlarını kati surette anla
dıktan ve alemin nizamını sar'i'.lcak 
her türlii teşebbüse muhalefet e:t
meğe karar verdikten sonra Avrııpa 
memleketlerinde sükunun avdet c.+ 
miş olduğunu yazıyor. 

Bu gazete, şöyle devam ediyor: 

Polonya'ya gelince, müstakbel 
planlara ve entrikalara ait havadis
lerin nakli şerefini müdrik ve realist 
olan ve mizah hissine malik bulunan 
milletimiz üzerinde hiçbir tesir hasıl 
etmiyecektir. 
Varşova, 11 (A.A.) - Gazeteler, 

iki Polonyalının Dantzig'de tevkif e
dilmiş olduğunu haber vermektedir. 
Bunlardan birisi şoför Zaborowski 
olup 24 eylülde Alman bayrağına ha
karet etmiş olduğu söylenmektedir. 

Diğer liman ida'"esi müstahrleıni
ninden Orlouski olup tevkifinin ('S

miz kontrole tabi tutulmaksızın miş. Mevcudün dörtte üçü. Teşkilat Totaliter devletler bununla da ik may heyetleriyle hava müdafaa top
gi.ımrükten çıkar çıkmaz Türk oldu- şeflerinden bay Caramanos eski Yu- tifa etmediler. Şimdi İtalya Bulga- çu subayları yakında Singapurda bir 
gumuzu öğrenen her sınıf halk etra- nan hatiplerini andıran bir talakatle ristan ve Yugoslavyayı birleştirere!{ konferans aktedeccklerdir. Bu kon -
fımızı sarıyor. Bize, Türkçe İzmirli, Türk - Yunan yüksek tahsil gençle- Balk:mlarda ayrı bir blok tesisıt1P. feransa Avusturalya ve yeni Zciiin
İstanbullu , tanıdıklarını soruyorlar. rinin tanışması ve yakınlaşmas\. hak- teşebbüs etmiş bulunuyor. Buna da donanma kumandanlarının da iş-
Filan semtin şimdi ne halde olduğu- kında konuşuyor. mukobil İngilterenin Balkanlardd ---------------------------
nu, filan mahallenin hala yerinde Akropolu, Maraton barajını, Pire- mütearrız devletlere karşı buyü't Clıamberlagn Ed Daladı er 

babı meçhuldür. 

durup durmadığım merak ve hasret- deki muazzam sanayi müesseselerini bir Balkan bloku vücude getirmive • 
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İtalya Krah 
ve Prens Paul 'ün 

Nutukları 
---oı---

İtalya Kralı da Avrupa 

Sulhüne Yardım 

Ettiklerinden Bahsetti 

Hırvat Meselesi 
Roma 11 (A. A.) - Kral- impara

tor, Quirinal sarayında Yugoslav kı- , 
ral naibi Prens Faul şerefine \'eril -
miş olan ziyafet münasebetiyle bir 
nutuk söylemiş, ve demiştir ki: 
Kralın sözleri: 

"- i\lil1etlerin terakkisi için el -
zem olan nizam \'C ı~,tikrarı muh ıfaza 
ve müdafaadan ibaret olan müşterek 
hedeflerinde elbirliği etmiş olan Yu
goslavya ile İtalya, yanız kendi mil
letlerinin refahını temine çalışma -
makta, belki kom~u ve dost devkt -
!erle olan münasebetlerini muhafaza 
ve takviye ederek Avrupanın sulhli -
ne ve asudeliğine çok büyük bir var
dımda bulunmaktadırlar.'' 

Prens Paul'ün cevabı: 
"Hükmetlerimiz. nizam ve istik

rar fikirlerinden ilham alarak bu 
faydalı ve devamlı işte tam bir a -
henk içinde mesai birliği yapmakta
dırlar. Hükumetlerimiz, bu sahada 
faaliyet sarfederken daima komşu 

ve dost devletlerle iyi münasebetleri 
derinle~tirmeği ve Avrupada sulh ve 
sükunun muhafazasını gözönünde tut 
muşlardır. Prenses ve ben, İtalyadaki 
ikametimizi silinmez bir hatıra ola
rak muhafaza edeceğiz. 
Hırvat meselesi Prensin 
avdetine bırakıldı: 

Zagreb, 11 < Hu<;usi) - Sırplarla 

Hırvatlar arasında cE!reyan etmekte 
olan Hırvat muhtariyctine ait müza-

le öğrenmek istiyorlar. ziyaret ettik. Atina yüksek iktısat ve çalıştığını görüyoruz. İngiltere Yu- <Başı 1 incide) (Başı 1 incide} kereler Kral Naibinin Roma seyaha-
Pirede halkın büyük bir kısmı ken- nanistan ve Romanyanın hudutlarını len :ddiaları bahb mevzuu etmı~ ve 

ticaret okulunun delaleti ile gezdi - ~l.nlNd;r: tinden avdetine talik edilmiştir. Bun-
di aralarında da Türkçe konuşuyor- garanti ederek bu iki devletin t:ız · "bun~ara Almanya haricinde hiç bı::-
lar! Hem de öz Türkçe, su katılma- ğimiz bütün bu yerlerde şahısları - yikten kurtulmnı;ını, diğer iaraıtan kim<>t?nin inanmayacağımı, söyle·ni] 
mı~ kelimelerle .. Türk gazetelerini mızda milletimizi istihdaf eden bir Türkiye ile anlaşarak Akdenhm ve daha sonra Hıtlerin son nutıc.ın
caddelerdeki sayısız köşklerde bul- dostluk ve hususi bir alaka gördük. e!llnıyetini temin etmiye teşeb~i.i.s dan bahsetmiştir. 
ımak daima kabil. Ayrıca Türkçe 1 İçinde kuğu kuşları ve knracnlar et.rn~tir. a n n·~-

filmler büyük rağbe~ görü~o:mu~. bulunan Kral bahçesini dolaşırken Sovyet Rusyanın da Balkanların renin Almanya aleyhinde ihata »iya 
'T'iil".

1
' dilinin Pirı:L.. Atına. Selanık gı- b' t 1 b 1 kt 1 b kı'd parçalanması kars.ısmda Iakayt knl- . '~ .. "' ,...,., · ır a e e mes e aş m ana es en setini tatbik etmekle lngiliz - A~ 

bi Türk kolonisi elcilik memurların- matlığı göri.ilüyo!". Potemkinin Anka-
d b . k t '" ~d .b t b 1 Türkler hakkında Yunanlıların nasıl B "" man deniz anlaşmas•nın iki mille:. an ye ır aç uccar anı are • u u- raya, Sofyaya ve ukreşe yaptığı o:e-

bir zihniyet taşıdıklarını anlattx: d b" d h h ı -nan şehirlerde bu kadar geniş bir şe- yahat bu bakımdan manidar olmak- arasın a ır a ı arp çı {mıyac1~: 
kilde konuşulması iki memleketi "- Küçüktüm .. Türkleri bize kor- tan hali değildir. 

M L ebrun na:nzetl\ö;ini TI'ranHda dan evvelki müzakerelerde Hırvatic;
k· is • ·krarm dev.~mr ·ç ;n ı~:~rar '{r;:: · ı tana muhtariyet \erilmesi, milli mü
duğı..r u anlatm!Ş ve Rov~evd · : rı dafaa ve Hariciy:! ışletinin Yugoslav
s.~lh m~scıjltla k :oa::tç"! ıst-ıak f' t.· ya birligi içinde dc,·lE'tin yüksek i
: .ne .. aret . ttik•l o <'onra· "'Fr~ • daı· ine bıru~.ulıııasıı~· derpi edı o -

vazü-3silıi kara. d1.:niz ve h<ı\. a 01 du- du. Bu ve diğer e"a:-lar hakltında kar
lJ riy ·e topr..lğmın zengini· t. ilt! a- şılıklı mutabakat ha<:ıl almadığın

lıalis·r,i zorla olrr..ak·an z• v .. ıde sc:q~: dan temaslar ve muznkerelerin de
;:e k..-n~lisim• ba~l:P1v1ea r. uvaf :1-\ vamı Prens Poliin avdetine bırakıl
o1du~u imparato ·.uğu 1lr alim~ ·rı mıştır. 

na istirıut eden muahedenin esa:>m. 
kaynaştırmak bakımından bugün, kunç bir şekilde anlatmışlardı. Türk Hulasa bütün büyük devletler, bü- yıktığını söyelemişti. 
büyük bir rol oynamaktadır. denilince aklıma kavuklu yatağanlı tün siyasetlerini Balkanlar üzerinde 

~in •nuharrır, sımat11:firlar•r .• n f:1'ri 
":ryrr. ·tleriyl~ ve :ıihcıye-t k lzannı ğ;, 

muv~~hk olduğı~ d0stlukl:>rla ~.:ı ·ı:; 

Üniversite kantininde vem!:!.: ye- b"r h 1. g l" d" s nutmam .; ı eyu a e ır ı. • unu u ·· teksü etmiş bulunuyorlar. 
Mister Chamberlain İngilterenin 

··~fiğ• muka.1der~nına 
bu esası yıkacak hiç bir harek~·. t ~ d et ktedı·r 

iti~_..t ed~ c:k 

meğe girdiğimiz zaman yüzlerce ta- Bir gün annemle Selaniğe gitmiştik. 
}ebenin alkışları ile karşılaşıyoruz. 

. evam me ... 
bulunmadığını ve Ingiltere ile Aı- . M r .:?bruo d ıha ~onrrı * Orada annem köprü başında sarıklı Büyük devletlerin biribirine zıt \'P. İçlerinde dini kisve giyen ilah1yat 

fakültesi talebeleri de var.Çiçekli ve bir adama yaklaştı. Ona fransızca yol Balkanların şu veya bu şekilde par
çalanmasmı istihdar eden bu faali
yetleri karşısında yalnız aktif o1mı
yan Balkan devletlerinin kendileri
dir. 

manya arasında harp çıkması ::ıley· F'ral" .,7 do-;tlu[.l'lltın 
hindeki kanaatin sar~ılmadrğını anl:it 

~. ahs,.,trriştir 
tıktan sonra nutkuna şu şekildt! de-

k·.V\I e1 İh .o.ı'?~ 

Ttirk Yunan bayraklariyle bezenil - sordu.Ben annemin cesaretine inana
vam etmiştir: 

miş sofrada yemeğe başlamadan ev
vel turkçe çok samimi ve heyecanlı 
bir hitap: 

- Türkiye gülleri hoş geldiniz. 
Kardeş memlekete gelmeniz yine 
eksik olmasın. 

... Biz de Türk ekmekleri ile bi.iyü
duk .. Biz Türkiyeden geldiğimiz za
man bütiin buradaki hiristiyan arka
daşlarımıza anlattık: Türk ne demek 
tir.Vicdan, doğruluk, büyüklük 'Ttir
ke mahsustur. Biz 'I'ürkiye muhacir
lerinin delaleti ve ikazl~riyle bu
radaki kardeşlerimiz gözlerini açtı -
lar. Türkü tanıdılar. 

Genelik klübünün yaşlı ikinci di -
rektörünün bu samimi sözlerine ka
file başkanımız Osman Fikret ayni 
hararetle mukabele etti. 

mıyor korkarak işin sonu ne olacak 

diye bakıyordum. Türk annemi mu

hakkak ki kesecek veya yiyecekti! 
Fakat sarıklı adam annemi ne kesti 
ne de yedi. Nezaketle yol gôsterdiği
ni hem de Fransızca konuştuğunu 

hayretle görüyordum. Artık tarih ki-
taplarına itimadım kalmamıştı. Bir 
giin tarih kitapları da değişti." 

Salôhattin BiRKAN 
----0....._. __ _ 

Arapkirliler, Ziraat 
Bankası istiyorlar 

Balkan devletleri bir nevi paniğe 
uğramlş gibi, şu veya bu büyük dev
letin arkasına ta'.·ularak kendilerini 
tehlikeden kurtarmağa çalışıyorlar. 

Halbuki Balkan devletlerinin an
lamaları lazım gelen hakikat §uclur: 

"Fakat biz milletlerin birer birer is

tiklallerini kaybetmelerine seyirci ka 

lamazdık. Çok sulh ve emniyet u:ün 

de yAşamak için , bir kere milletıe:iı: 

istiklaline tecavüz fikrinin orta<:tnı~ 

kalkın ası lazımdır Onun için tn3 "· 
tt"re, Lehistan Romanya ve Yun·1n":
tana teminat ve ·mitşir. Ve oaur, 
i(n Rusya ve Türkiye ile müzake~,~ 

ler yapmaktayız ve bunların sünt '"· 
ve hoşnutluğa değer bir suret le 

Güreşçilerimiz Bu 
Sabeıh Geliyor 

Oslo ve Helsinsk!de yap:lan güreş 
müsabakalarına işt!rak ederek ı.1u

vaffakıyetli neticeler alan giir~şçile
rimiz bu sabah saat 8 de Bosarabya 
vapurile şehrimize geleceklerdir. 

Beden Terbiy~sı Istanbul bölgesi 
başkanlığı güreş takımmı karş1iamak 

üzere bütün klüp murahhaslarının bu 
sabah saat 7.30 da Galata rıhtımın-

Balkan devletlerine yine ancak Bal
kan devletlerinden yardıın gelebilir. 
Balkan devletlerinin her biri ayrı bir 
kuvvettir. Bu kuvvetJcri birleştirerek 

intacını bekliyorıız.,. bir kül vücudç gl:;!iirmck lazımdır. 
Bu kül teessüs ettiği gün Balkanlar Mıster Chambt?rlai.n 

da hazır bulunmalarını rica etınek
daha sonra. tedir. 

şarktan garptan, yukardan a~a~ıda.1 Danzıg ~es:ıe.si.nden . bahis ~e L~- ---o---
Arapkir, (TAN) - Bir aydanbe- gelecek tazyikler~ıen korkmayacak ı hısbnın ıstiklalı tehlıkeye ugndı~r Bir Katil Tutuldu 

ri fasıla ile yağan yağmurlar, )iftçi- kadar kuvvetlenecektir. - t8 kd!rde umumii bir harbin kop"lı.tı- Bartın - Kuruca Şilenin Orenkü-
nin yüzünü güldürmüştür. Bu sene Gafenko, Avrupayı dolaştıktan ~mı v_e .İ~g~lteren.~nl b~n~ iştira.tc e· yünden Satı Ozd;ıg adında biri, bir 
mahsulün iyi olacağı tahmin edilme:t sonra bu hakikati anlamış gibi görü- ccegını e rar soy emıştır. kadını öldürmüş, 12 yaşında bir kı-
tedir. 35 bin nüfusunun '-'irmi beş ---o-- zın da ırzına tecaviiz etmiştir. 

.J nüyor. Bu ay içinde Ankara, Sofya 

Sovyetler 
(Başı 1 incidel 

timaına Lord Halifax ile M. Bonnet 
iştirak edecek ve bu suretle M. Po
temkin ile göri.işebileceklerdir. 

Londrada söylendiğine göre bizzat 
Molotofun konsey toplantısına isti
raki muhtemeldir. Bu ihtimalin ta
hakkuku takdirinde Molotof. Hali -
fax ve Bonnet toplantısının büyfö;: 
bir ehemmiyet kazanacağı şuphesiz 

sayılıyor. Pariste çıkan Figaroya gö
re Rusyanın İngiliz tekliflerini k8-
bul etmesi takdirinde İngilizlerL 
Rusların erkanı harbiyeleri arasında 
mahdut temaslar yapılacaktır. 

* 
Taymis gazetesi İngilterenin ne 

faşistlik, ne de komünistlik icin müc:.ı 
dele etmediğini. sulhü korumak iste
diğini ve onun için teklifleri üzerin
de ısrar ettiğini anlatıyor. 

Daily Herald gazetesi. Sovyetlerin 
İngiliz teklifini reddedeceğine kati 
nazariyle bakıyor ve Sovyetlerin 
pek tabii olarak İngilterenin hattı 
hareketini şüpheli gördüğiinli yazı-

Bir gün sonra elçiliğimizin ça -
yında sayın elçimiz Ruşen Eş

ref bizi etrafına toplamış bir hazine 
kıymetinde kudretli cumleleriyle fi
kirlerini izah ediyordu: 

bini çiftçi olan kazamızda, Ziraat Muıta Sayım Vergisi Bu adam, nikahsız yaşadığı Emine 
ve Ati.nada yapacağı söylenen seya- I ile bağlanmak istenıiş, fakat muhtar yor. 

Bankasının bir şubesi bulunmaması, e.ı"n K"" ı·· K 1 1 k N Ch · J d'· Ch b 1 t hatin bu maksadı gözettiği söyleni- 3' oy uye O ay ı Rıza nikah kıymaktan istinkaf .?tmi~- ew ronıc e un am er an 

- Yunanlr dostlarım. diyor, bana 
ela bu beraber yasamak hasretinden 
bahsederler. Ben kendilerine bugün 
de ayrı olmadrğımızı ıınlatırım. Ada
lardenizi geniş mikyasta bir boğaz 
içidir. Bir kıyısında Türkler. bir kı
yısında Elenler .. Her cihetten yakı-
nız birbirimize .. 

E. N. O. Yunan gençlik teskilatı -

sıkıntıyı mucip olmaktadır. Kurak t f d A K d 
Yor. Muş. (TAN) - Her sene sayım zı.ı- tir. Emine de R.ız~l adında başım bir arcı ın an vam amarasm a yanı 

yıllarda veya herhangi bir sebeple 1 b t S t "t· t 
Romanya bu hakiknti anlarsa. Bul- manında köylünün cektiği sıkıntı, köylüye kaçmı~tır. an eyana ın ovye ı ıraz arını 

tohumluk temin cdemiyenler, iıısaf- - h t f d ~ . ·· ·d· d b l 
köy ihtiyar heyetlerinin buraya gele Satı pusu kurarak Emineyi iHdür- er ara e ecegı umı 111 e u unıı-

sız faizcilerin eline düsüyorlar. Kn- garlar da Almanya ve ltalyanın Bal-
rek sayım defter]('rİni yazdırırk~n 1 müş, daga kaçmr~ ve dağda gördü•1Li yor. 

zamıza en yakın olan Ziraat Banka- kanlar için nı~ biiy, iik tehlike tes.·kil k 1 Daı"lv M· ·ı ı· ·1· F 
. .. . . . bir ·aç {Öylüyü unutuvermeleri ve- Muhtar Rızanın on iki vas.ındaki Don • aı · ngı ız ransız 

sı, 50 kilometre uzaklıktaki Kemi! - tt - k l t k l .; S t k b" k k e ıgım avrama c a gecı mez erc;e, ya dişi, erkek hayvanları biribirinc du adlı kızının ırzma geçıni~lir. Satı. O\'ye pa tının ır aç güne adar 
yede ve 105 kilometre uzaktaki iVTa- k d b ı · ı c d kl d'l b ı · · ~-alk.an anlantını.n yu ar a a lsetlı- , karıştırmaları yüzünd·e· n . b_.unla·rı·n takibine çıkan ı.andarma ıni.ifrezesi _en. eYre e ıı e ı e i ecegını zanne-
latyadadır. Arapkir köylüsi.iniin bun- _ ı - d 
lardan istifade edebilmesi için bir gımız zaaflarını ız:ılı:ı etmekte ve mu- kaç~k addolunarak koylunun ~ı!<cı-l tarafından tutu.mu~tur. ı _ıy_o_,,r..,·...-----~..-..,.,,...__,"""",.....-,.---
günde buraya, bir günde de oralara azzam bir Balkan konfederasyonu yetme ve zararına meydan kalması · 
gitmesi lazımdır ki, çokluk bu yol- vücude geiirmcktc;\:i güçlükleri ka1- ~ibi ah".al artık bur~da sona ermiş: Yozgat Köylerinde 

nın kltiplerinde tertip edilen müsa - euluğun külfetlerine katlanamıyor. dırmak kolaylaşacaktır. tır. Hazıneden 560 lmı kadar zarıırı Yozgat (TAN) - Vali Feyzj Gii-
mcreye çağırıldık. O gece Türk sev- Bir senede kazamıza posta ile ge- masraf yapılarak, sayım defterleri- rel, hastane baş doktoru Ziya ve 
gisi ve Ti.irk dostluğu büyük salonu nin yazılması için köylere memur- jandarma kumandanı Kadri ile be _ 

len ve giden havale mıktarı 236493 Mard·ınde Musı0k01 Dersleri ı ·· d ·ı ı t· B d dolduran kız ve erkek çok kalabalık ar gon erı m Ş ır. u saye e, geçen raber bir çok köylerimizi gezmiş, 
bir kütlenin heyecan mevzuu. Alkış- lira tutuyor. Her yıl köylümüzün Mardin (TAN) - Ortamektep mu- sene tutulan kaçaklar hariç olmak ihtiyaçları dinlemiş, hastaları mua-
lar, zitolar, yaşa nidaları arasında il- bankadan aldığı para da 100 bin lira siki muallimi tarafından haftada üzere defterlere geçen miktardan yene ettirmiştir. 
kin genelik marsı çalınıyor. Yunanlı tahmin ediliyor. Bu rakamlara göre, iki gün halkevinde keman. mando. 30 küsur bin fazla hayvan tesbit ('- Validen aldığım maltirnata göre 
gençler bazıları hususi üniforınnl::ı- Arapkirdc ac. ılacak Ziraat bankası ı· lf · d 1 dilmiştir ki bu fal.lanın hazine~«~ kö".'lcrin bir kısmında sıtına görül -ın. so cj neşrıyatı ers eri verilme- ·' 
rını giyınis bir halde seliım veriyor- 1ubesinin barınabileceği şi.iphesiz gü- temin ettiği varidat 12 bin lirad·ın mii~ ve buradan derhal kinin gönde-

si kararlaştırılmıştır. d · -
lar. Tiz bir boru sesi. Bir talebe sah- rüli.iyor. KöyHiyii insafsız faizc:il..!rin ziya edır. rilmesi için lazım gelenlere emir ve-

1. d k k · - b ·h · * Mardin (TAN) - Şehrimizde IIalk bu · ld neve firlıvor: e ın en urtarma ıçın una ı tıyaç - c ·, yenı usu en memnıın-: rilmiştir. Bunun haricind~ bütün 
_:___ Zito .Türk talebeleri zito !nönü. vardır. ikinci bir eczahane daha açıln11§tır. dur. ı köylerde vaziyet tabii haliııdedir. 
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19607 Numaralı Bilet 
40,000 Lira Kazandı 

--------------------E il&n Fiyatları 
Her Eve Lô.zzm Olan ~ı 

--.. = --

YENi 

Çekilen Numaraların Listesini Neırediyoruz Çocuk Ansiklopedisi 
Türk Hava Kurumu piyangosunun 

yirmi yedinci tertip birinci keşidesi 
dün çekilmiştir. lkramiye kazanan 
nwnaraları sıraya konulmuş olarak 
ve tam bir liste halinde aşağıda bu
lacaksınız: 

40,000 lira lıauman No. 
19601 

15,000 lira /ıar,anan No. 
39011 

12,000 lira kazanan No. 
32026 

'2,000 lira lıcuanan No.lar: 
13611 23654 

31366 
32522 
33042 
34004 
34867 
35301 
36KQ 
37925 
38577 
39337 

31428 
32784 
33126 
34142 
34896 
35624 
37026 
38041 
38663 
39435 

31546 
:J2804 
33640 
34210 
34986 
35t$80 
37211 
38105 
38743 
39437 

31871 
32927 
33737 
34255 
34993 
36061 
37231 
38226 
39154 
39588 

32260 
33027 
33797 
34351 
35121 
;J6124 
37676 
38365 
39222 

Müessesemiz tarafından net 
redilen Yeni Cocuk Ansik· 

lopedisi her çocuğun mutlaka sa· 
hip olması lizım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde denı esna· 
unda ve denı dışında aradığı bü· 
tün mallımatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eserl, 

30 lira kcuanan No.lar: Türk çocuklannın ihityaçlarını ve 
42 331 334 345 !ll 7 mektep programlanın gözönünde 

1027 1536 1563 1578 1613 bulundurarak Lisanımıza çevlren-
1632 1794 1817 2094 2112 ler, Profesör Salih Murat, Faik 
2216 2742 2987 3070 3!!f38 Sabri ve M. Zekerlyadır. 
3422 3518 3725 3824 4337 Eser 1500 sayfalık ild büyük 

mektep tatebestne aynca tenzuAt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep ôğretmenler1 
için en kuvvetli yardımcıdır. Cün
kü biltün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malumat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
iurup bize gönderiniz. Size be
:iava bir broüşr göndeririz. Bu bro
fÜr size Ansikloı>edinin kıvmetint 
anlatacaktır. 

inci sayfa santimi 
:2 ' ' • -= 3 ' - ' E 4 , , , 
~iç sayfalarda , 
5 Son sayfa -E Dikkat: 
E 1 - 1 santim: gazetenin 
: yazısile 2 satırdır. 

--
400 = 
250 s 
200 = -100 = 

60 = -40:, -----ince 5 ------E 2 - İlanlann fiyatı gazetenın ---: tek sütunu üzerine hesap-
E lanmıştır. 
E1 - Kalın yazılar da gazetede _ 
: kapladığı yere göre santim· i 
5 1P ii1cülür : 
~11111111111111111111111111111lllln11111! 

lı Arıyorum 
Lise mezunuyum. Müesseselerde 

resmi ve hususi dairelerde memurı -
yet arıyorum. İsteklilerin Eyüp R .. 
mi Cuma mahallesi İbrahimefendi so .. 
kak No. 18 e K. E. ile müracaatlerı. 

1,000 lira kazanan No.lar: 
8211 26519 4390 4448 4640 4797 4812 ciltten mürekkeptir. Tam eserin ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

4815 5383 5436 5535 5853 fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve Yen! Cocuk Ansiklopedisi br'cmlrQn- ittihat Deg ... irmencilik 
500 lira lttuanan Nı-,.lar: den bfr tane g~ndermenlz1 ve tnu-

10703 10952 14857 l9200 23382 ~:~~ ~:~~ ~~:~ ~:~~ ~;~~ ~~~;: ;!~:: fiyatınızı bildirme- Türk Anonim Şirketinden: 
26081 35189 36902 37420 393891 7279 7283 7402 7480 7560 
39852 lsfm.: • : ; : : : : : 15 Mart 939 tarihinde adiyen top. 

7785 7817 8022 8056 8392 
150 lı··a L---nan No lar • 876 984 9 Adres.· •• •. •. •. •. • • • lanan heyeti umuınivede verilen ka. 

• . "11.M& • • 8434 8693 8 8 04 7 • • • J 

983 1038 287A 3382 41 ııo rar mucibince 15 m3yıs 939 tarihin. 
•.r 9., 9128 9294 9639 9672 9729 

4541 5157 7"21 10653 den ı"tı'baren 29 numaralı hisse ve 
• 12392 9764 9820 !)851 9953 10147 --------------------------------------

1211:70 14203 14.,61 16482 17643 müessis hisselerimiz kuponlarına mu .. 
J J 10209 10319 10431 10474 10561 

18007 20613 23260 24370 28489 kabil Osmanlı, Banka Komerçiyelet 10586 10779 11029 11055 11056 
32792 33657 33853 36214 37256 11102 11263 11343 11417 11534 ltalyana, Doyçe Oryantbank Banka· 
37431 37465 38766 11615 12062 12112 12164 12214 KAYIP _Nüfus cüzdanımı kay- !arının Galata şubelerınde 938 sene-

100 lira lıtuanan No.lar: 12296 12395 12441 12526 12825 bettim. Yenisini çıkaracağımdan es - si temettülerinin ödenmesine başla .. 
181 1286 2444 2818 5409 12917 13055 1306~ 13421 134'ı 3 kisinin hükmü yoktur. Kırklareli is- nılacağı hisse hamillerine bildinlir. 

5637 5971 7495 8959 9386 13584 13667 1~765 13983 14111 Cinsi Miktarı Muhammen B. % '7.5 eksiltme saati tasyon alayı Bl. 8. Teğmen Fikret. Meclisi ldare 
t . t ~kll 9638 10514 10589 12188 14578 14182 14241 14378 14405 14407 emına 1 

:r 

14697 15555 19204 21134 21317 14560 14608 14752 14767 1485a Lira Kr. Lira Kr. 
22614 22696 22949 23051 23395 14953 15208 15542 15680 16249 
23493 24629 25210 25672 26036 16365 16527 16629 16735 16831 
26345 26760 276ö3 27868 2876j 16878 17328 17359 17371 17387 
30141 30420 31516 32746 32919 17432 17683 17831 18070 18266 
33365 38015 38532 39685 18373 18597 18721 18764 13992 

50 lira kazanan No.lar: 19122 19124 19210 19344 19374 
41 86 161 467 849 19382 19501 19560 19778 19703 

754 977 997 1216 1715 19739 19830 19832 20028 20231 
2041 · 2093 2260 2317 20436 20804 20892 21082 214J2 
2419 2630 2817 3074 21499 21565 21576 21695 21715 

~ 21724 21793 !?1902 21948 22158 

5029 22201 22365 22608 22917 23132 
so11 23176 23243 23374 23396 2a401 
7555 23465 23630 :l3717 23774 23871 

Çıralı kalas ve 32,426 M8 1459,17 109.43 Açık eksiltme 16,30 

" Tahta 
I - Yukarda miktarı yazılı kereste açık eksiltmeye konmuştur. 
II- Muhammen bedeli, muvakkat teminatı eksiltme saati hizasında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 18. V - 939 perşenbe günü Kabataşta levazım şubesi 
müdilriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için t ayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-
venm-e phraiari1e mezkur komisyonagelmeleri. (3243) 

·Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
4135 
5094 
6337 
7564 
8591 
9532 

8009 23898 23996 24280 24385 24420 Muhammen bedeli 30400 lira olan Dökme boru ve teferruatı 26-6-939 
9194 24473 24599 2-1701 24789 25017 Pazartesi günü saat ıı de kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasın-

10908 
12031 
12776 
13403 
14133 
15861 
16503 
17621 
18780 
20400 
21796 
23053 

9770 10161 10204 10621 25199 25655 25668 25943 26019 da satın alınacaktır. 
10937 11466 11582 12026 26110 26423 2tl766 26963 26967 Bu işe girmek isteyenlerin (2280) liralık muvakkat teminat ile kanu-
12106 12271 12393 12750 27192 27305 27456 27694 27712 nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar Ko-
12878 12936 13010 13251 27953 28343 213353 28802 23827 misyon Reisliğine vermeleri laznndır. 
13721 13762 14031 14037 28969 29158 29391 29461 29539 Şartnameler (152) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
UH86 15244 15251 -15181 29699 29846 29001 29926 30237 maktadır. "3189,, 

15908 15962 16308 16416 30382 30430 30553 30574 30693 ı-----··-------------.. ---, 
16546 16327 16870 17535 30964 31017 31059 31070 31443 

24430 
26126 
27194 
27710 
28367 
29442 
30086 
30602 

17861 ıeo52 18145 1s427 31558 31613 31833 31877 319ı5 
19277 19512 19948 20312 31947 32158 32374 32459 32!}73 
20603 21121 21282 21756 33098 33143 33157 33206 33341 
21877 21999 22370 22921 33355 33539 33796 33893 34131 
23515 23427 23704 23'150 34184 34348 34394 34477 34551 
24833 25029 25265 25920 34604 34979 35031 35183 35224 
26134 26197 26887 26931 35759 35781 35887 35956 37001 
27246 27483 27585 27709 37077 37104 37519 37669 33757 
27822 27948 27080 28116 37812 37830 37879 38028 38032 
28511 28727 29078 29339 38059 38182 38220 38262 38316 
29313 29927 29966 2919P, 38351 38452 38531 38666 39178 
30284 30322 30348 30384 39246 39279 39348 39570 39655 
30674 30817 30822 30921 39819 ~ 

"R A K 1,, Türklerin 
Milli içkisi midir? 

(Bap 7 incide) 
talya, ve arazi arayan 90 milyon· 
hık Almanya bile, hala çoğalmak 
gayretinde ... Mussolininin üç ço • 
cuğu vardı. Reisikara geldikten 
sonra, üç çocuğa daha baba oldu. 
O üç çocuğa, sadece milletine nü -
lllune olmak için baba olduğunu 
kendisi söylüyor. 

Rakının milli içki sayılmasına 

gelince, ben bunu, kelimenin en 

hafif tabiriyle: Ayıp sayıyıyorum: 
Çünkü bizim milli ananemiz, içki 

içınemektir. 
JI. B u mevzuda, bir de değerli res 

samımız Çallı İbrahimi din
leın.ek istedim. İçen bir vatandaş 
olarak tanınmasına, ve elli ya~ını 
aşrnış bulunmasına rağmen, yir • 
tn.inci yaşının bütün cevherlerini, 
bütün zenginliği ile muhafaza e -
dem büyük sanatkarımız, bu hah • 
si ciddiye almıyor, ve gülerek: 

.. _ Bence, diyor, i~ldnin dere--

1 
cesini hafifletmek meyhanecile -
rin canına minnettir: O takdirde, 
akpmcılar, üç yerine, beş şişe i -
çecekler! .. Yine bana sorulursa. iç· 
kinin derecesini değil, fiyatını ha-1 
fifletmek lazımdır: Zira bir çok 
vatandaşları, içkiden ziyade, içki • 
nin dayanılmaz pahası harap edl -
yor. 

Bir çok vatandaşlarımız, içki · 

ye arslan gibi dayanıyorlar da, he
sap pusulası gelince yıkılıyorlar: 

Mebuslarımızın birisi de, "bı -
zlın milli içkimiz ayrandır!" de -
miş. Bence onun da hakkı var· 
Çünkü bizim milli içkimiz olan ay 
ran. sulu rakıdır! 

Naci SADULLAH 

Kefalet veren bir 

TAHSiLDAR ARANIYOR 
Müracaat saatleri sabah 10-12 

OSMAN ŞAKAK MÜESSESESİ 
Galata Bankalar caddesi Voyvoda 

Han zemin kat 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TiirlC Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirat ve ticari her neTİ banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rımkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ctşağıdakı 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 n Z,000 ,, 
4 .. 250 .. 1,000 " 

40 " 100 ,. 4,000 ,, 
ıoo ,, sn ,, s,ooo ,, 
ızo .. 40 ,, 4,soo ,. 
160 " 20 ,, 3,200 ,. 

DlKKAT: IIesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düsmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 E~ hil, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haztrnn 
tarihlerinde çekilecektir. 

~ .................................... .. 

F otoğrafçıhktan anlar ve tercihan -.. 
1neilizcc veya Fransızca bilen faal ,.e satışta tecrübeli 

Seyyar Satış Memurları Allnacaktır 
20 Mayısa kadar KODAK Şirketi, Beyoğlu, Tiinel, Ensiz sokak No. 3 e 

müracaat edilmesi. 

ı~tanbul Belediyesi ilanları 

Satıhk Fabrika 
Neft Sanayi anonim şirketinin bina buhran vergisinden ve belediye 

rüsumundan belediyeye borcundan dolayı haciz altına alınan A. KaYa• 
ğında Umuryerinde eski 105, 107 yeni 21/1 No. kagir fabrikanın dört tara 

fı duvarla çevrilmiş ve bir kağir yazıhane ve yine ~.iğir kimyahane 21 1 
alat ve edevatı sabite 18 adet muhtelif tonda tank ve tuğla ile çevrili iki 
adet taktir kazanı, kağir tuğlalarla çevrili iki buhar kazanı, bir adet 
atölye derununda iki torna tezgahı bir makkap, bir motör, bir dinamo 
bir buharla müteharrik istim makinesi ve diğer kağir bina dahilinde 5 
adet buharla müteharrik bomba, ve bir adet hava makinası ve iki adet 
kuyu ve bir adet tasfiye kazanı ve gene 21/1 No.da da ortadan bölün· 
müş bir kat ve üzeri galvaniz saçla kapalı kağir depo tahsili emval ka
nununun 13 üncü maddesine göre muhammen bedeli olan yüz kırk bır 
bin beş yüz seksen 141580 lira bedelle tarihi ilandan itibaren 11 gun 
müddetle Beykoz İdare hey'etinden satılığa çıkarılmıştır. Şartnamesini 
görmek isteyen taliplerin bu müddet içinde Beykoz belediye tahsil baş 
memurluğuna müracaatla her gün malümat alabilecekleri ve muham
ınen bedelin % 7,5 olan on bin altı yüz on dokuz lira elli kuruş 10619 
lira 50 kuruş müzayededen evvel nakten veya muteber bir banka mek· 
tubu ile birlikte ihale ~ünü olan 16/ 5/ 939 Salı günü saat 10 da mürnca• 
atları ilan olunur "B." "3113" 

Keşif bedeli 3430 lira 88 kuruş olan Beykoz fidanlığında yaptırılacak 
motör ve santrüiıj tulumba ile tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif cvrakile şartnamesi Levazım Miıdtirlugünde görülebilir. Isteklil r 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğundcn 
bu iş için alacaklan fen ehliyet vesikasile 257 lira 32 kuruşluk ilk temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 22/51939 Pazartesi günü saat 14 bu· 
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3073) 

* 1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve Husust İda· 
reden müteşekkil Mahalli idare emekli ve öksüzlerinin 939 yılı birinci 
altı aylık yoklamalan 12/Mayıs/939 dan itibaren başlamıştır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ilmühaberini oturmakta oldukları na
hiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık cuzdaı'll 
ve nüfus tezkerelerile birlikte mayıs 939 sonuna kadar ait oldukları 1 c
lecliye şubelerine müracaatla yoklamalarının ... aptırmaları il"n olu-
nur. <3::1?0\ 
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Müessesesinde 
VERESiYE 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S I N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERi GIBI ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -

Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 
S I N G E R SAAT MAGAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: 21964. 

istimlak dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 
Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak için bayi aranıyor. 

Hazımsızlık, 

sancı, mide 
şişkinlik, 

bozukluğu, 
bulantı, gaz, 
barsak ataleti İN Ki BAZ 

• Sarılıli, safra M •. D E ekşilik ve yanmalarında ve bütün 
K a r a c i ğ e r MiDE, BARSAK bozukluklarında kul-

ı !anınız. H O R O Z markasına dikkat. 

ı Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutmıyan mümasil mus

tahzarlardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık ve
rir ve gönlünü açar. VENOS ÇAM KOLONYASI nın formülü 

bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 
UMUMi DEPOSU : Nureddin Evliyazade, Alat Ecza ve 

Itriyat deposu, İstanbul _______________________________ , 
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Meşe Travers Alınacak 

SÜMER BANK 
UMUMi MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

30. 6. 1939 tarihinde 
İzmit Kağıt Fabrikamız iskelesi üzerinde teslim 

Ana hat için : 2800 Adet Normal 
90 ,, Makaslık 

Dekovil hattı için : 2000 ,, Normal 
90 ,, Makaslık 

şart ile 
Travers 

" 
" ,, 

Kapalı zarf usuliyle mübayaa edilecektir. Eksiltme 29 Ma
yıs Pazarte&i günü saat 15 de Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin f&rtnameyi Sümer Bank İstanbul Şubesi ile 
Ankara Umumi Müdürlük Ticaret servislerinden talep etme
leri. , ...................................... . 

Tesviyeci ve Tornacı 
Alınacaktır: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüğiinden: 

Kırıkkaledeki Fabrikamızd& çalıştırılmak üzere iyi Tesviyeci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gu
rup Müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zeytinburnu Silah Fabrikalarımız 
Müdürlüklerinden birine müracaatları. (3098) , ............................... --, 

Yalova Kaplıcaları Müdürlüğünden: 
Yalova kaplıcalarına beş ay müddetle diplomalı bir Eczacıya ihti

yaç olduğundan talip olanların Pazartesi ve Çarşamba günleri 5ğle
ye kadar Deniz Bankda Yalova kaplıcaları müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. 

Şehir Hatları Vapurları Kahve Ocakları 
1 Haziran 1939 dan itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ki

raya verilecektir. Arttırma 18/ 5/ 939 saat 14 te Denizbank Kamara 
Servisinde yapılacaktır. (1500) liralık teminat lazımdır. Şartlan öğ
renmek için hergün mezkur servise müracaat edilebilir. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Liltfü DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

, _______ , 
AGARAN 
SAÇLARA 

1 
KUMRAL ve SiYAH 1 

renkte sıhhi saç boyalarıdır 

NGİLİZ KANZUK ECZANESi \L BEYOGLU - !STANBUL 1 
!,_ ______ " 

ı 
BAKER Ayakkabları 

Rahat ve sağlamdır. 

Bu ayakkabları almakla iktı

sat etmiş olacaksınız. Hali ha

zırda yerli ve ecnebi malı zen

gin çeşitlerimiz varCır. Geliniz, 

görünüz ve intihap ediniz. 


