
PAZAR ÇOCUK ANSIKLOPIDISI 

14 
MAY IS 
1 9 3 9 GUNLUK SiYASi HALK GAZETESi 

1ı1ua1UmJer1D n mektep taıebeslldn • kuvvetU ,-ar. 
dımcm, çoeuluD en aıD8ln kQtilpban..tdlr. Coculunu -
ftD her babanm :yavrusuna verebllecelf en ıozeı hediye. 
dlr. MOesa• rtz tarafından nep-eclllmlltlr. Evfnlzde bir 
tane bulundurunuz. 

-----

Türk - Fransız ttifakının da Pek 

Sulh ve 
Müıterek 

Emniyet 

1 1 Sovyetlerle 
Temasların 

:Son Safhası 
J' caan: Sahilttı Zelıeriya Sertel 

i ngiliz -- Türk ittifakı yal-

Moskovanm Cevabı 

Y aktnda Bekleniyor 
nız Türkiyenin emniyet 

ve selAmetini garanti eden bir 
anla§Dla değil, Balkanlann ve 
Avrupanın siyasi mukadderatı
m değiştirecek bir uyuşmadır. 
Evvelki gün Başvekilin meclis
te söylediği açık, dürüst nutuk. 
bugünkü siyasi havayı örten Biiyiilı Millet Meclisi, euvellıi p nlrii toplııntııınJa Bllfl' Milin Tiirlı • l,.Pis ittilalıı laalJarJalıi beyanatını dinliyor 

bulutlan tamamile dağıtmıştır. s lh c h • 

Londra, 13 (Husuai) .- Burada U• 

mumiyetle hüküm süren kanaate 
göre Türk - İngiliz anlapnasını, 
Türk - Franm anlaf1Dall takip ede
cektir. Türk - İngiliz anlaşması te
cavüze karp mukavemet <'eph~ 
kuvvetini arttırmış ve sulh nRJDJJıa 

bir muvaffakiyet teşkil etmiftlr. 
Türk - Fransız anlaşması, bu cçhe
nin kuvvetini kat kat arttıracaktır. 
Onun için Hatay meselesinin ha1ll 
üzerine Türk - Fransız itilifı nan 
olunacak ve bu da Türk - İngiliz iti· 
Wmı tamamhyacaktır. 

st-=&~aTürkiyenin u ep esıne 
kendi millt huduttan içinde medeni 

=~~~u~;:~:n ~s~~~~: Iltı· hakı Sevı· n ınak içm ıulhun en buyük mudafil 
rolünü oynamı§tır. 

Uyandırdı 
1asiUs ve Pranm malıaflll hh 

teeavb vukuu takdirinde Ttlrk 
ordmma- Suriye, Flllstin ve MJ. 
nnn mldafaamna iftirülnl e-
la~etle ka7t1edlyor ve yeni 
'l'artd,. •n1etta1n ıabhmll ... 
bu:tl& etthuı :tecelliyi blr in~ 
ile ...ıaaı.. 

Bqün hi1t sulhperverlz. Bu an
'ı..-.U'.w .A'2 -"il.:vi~. C!VNasi .miWJer 
-«Mpmun slyul havuuu tstill dal- O ) 
llı.d W'UWDlf ..... belJd bu 

==t1~~: ~.: Anlaşmayı Sulhun ın Bır lnkısar a ve 
:=v~:rem::;:t::~n::~ Esas Unsuru Sayıyor Hiddetle Karşıladılar 

·~""" ... n•tUI ...,_ J '-rrllim hidile, Fransa • 
TilJir anlıpnası, Ddncl hAdbe fnö
llz - J'ranu • Sovyet anlqmuıdır. 
Londra ve Paris mahafl.ll Sovyet 
Birllilnin bu yoldaki mütalealanm 
ve cevaplanm beklemektedir. bitaraflık siyueti takip etmek, mem 

leketi ve ıulhü tehdit eden tehlike- ----------

Ye huduttan açık bırakmak olurdu. Bu ittifakın Sovyet • lngirlZ Müzakerelerini ltalyan ve Alman Gazeteleri Türk • lngirlZ 
Böyıe bir tehlike karpsmda Türki-

Lehlıtandald Kanaat 

ye b~taraf kal~·~· Türk toprak- Çok Kolaylaı+.racağı, Hatay Meselesinin ele Anlapnasını ihata Siyasetine Hizmet Eden 
lan uzerinde gozu olduğunu söyll-

Sovyet matbuatının İngilteTe, 
Fransa, Sovyet Birlili ve mümJdln. 
se Polonya arasında tecavüze lrarp 
bir pakt yaparak istikllll tehl!keye 
maruz olan bütün devletlere teminat• 

Y~n, 1mparator1u1t haritası içine Mutlaka Halledileceği Tebarüz Etffn1iyor Yepyeni Bir Oyun Diye Göstermek istiyorlar 
Turk topraklanm sokan, Balkan Ya
rtınadaaına ayak basan bir devlet Londra, 13 (Hususi) - Biitün dünya matbuatı, Türk - fn. 
karpsında Türkiyeniıı hudutları se- giliz anlaşması ve bu anla~ sulhe kazandırdığı kuvvet ile 
llınette dejildir. meşguldür. Yalnız totaliter devletlerin matbuatı bu anlaşmaYJ 

Avrupa kıtaaını bir Alman Jatası iyi karşılamamaktadır. Bugünkü Londra gazetelerinin hepsi de 
Akdenizl bir İtalyan denizi saya~ anlaşmayı hararetle tasvip ediyor. ve hararetle selAmlıyorlar. 
~~!etlere k&rfı Türkiyenin tedbir Gazeteler, Türkiyenin bilhassa Ro-
~aması, bu tehlikeyi efkirı umu- ü bak 
nılyec:t laklı . manyaya verilen garan ımm-
ınr.- L ~n . yarak bıtJraf kalınası dan sevkulceyşi ehemmiyetini ve 

..uws;un değildi . b .. tt' kt 
~ cojraft vaziyetıni te aruz e ırme e 

B .. ve Türk - İngiliz itilifı sayesinde 
ugün dunya iki cepheye ay- bir İngiliz _ Sovyet paktına mün-

lett, la 1?-lmı~ır: Emperya~ ~y~- cer olabilecek olan Türk :- .8?vyet 
d tıli aıyueti, harp sıyasetı gu- .. b tl . . samimiliğinden 

en devletler; çok ajır fedaklrhk- munase e ennın 
1-ra kati -L Ih.. "daf bahsetmektedir. anar... ıu u mu aaya :!:: devletler. Türkiye bu ikinci Köprii Vazifesini Girecek 
h d niıı içindedir. Sulhü müdafaa, 
d u utıan düpnana açık bırakmak 
~dir. Milli mevcudiyetimiz, is
dara ırı1z tehlikeye girdiği dakika-

ıı:tibaren sulhçü delil, harpçiyiz. 
lez.. nevi harp vardır: Meşru harı> 
kü~ı lturıuıuı harbi, müdafaa harbi, 
ten ~erin ecnebi boyunduruğundan, 

e i esaretinden, müstemleke o
(Sonu: Sa. 1 O, sü. 1) 

~ıın Şef, Kabineye 
Riyaset Ettller 

ı.ı~~~a, 11 (TAN Muha
_,..lllden) - Vekiller He· 
ildi, bugiba IJlleden e"vel 
'1illet Mecll.ı binamda 
bir tolJlantı gapltllft.,r. Bu 
10Plantıga Cümhurrelabtt/.z 11111eı l nönil riguet etmlf
~dir. Toplantı, u Z1111 müd· 
'6Cı de,,.,,. etmiftir. 

Times f(>yle yazıyor: 
"'Tflrldye müşterek müdafaa 

sistemine mühim bir siyasi ve ıev
kulceytl yarclım temin etmiştir. 
Türkiye De Sovyetler Birliği ara
ıundald ballara, yakında akdedi
lecek olan İncili• - Türk ltilAh· 
nın inıili• - Sovyet ltlllfı için 
bir kiprtl vazifesi sörmesbıe 3·ar· 
clım etmeıl l&:ınmdır .,, 
Taymil Türlqyenin bir müttefik 

ııfatiyle kıymetinden uzun uzadıya 
bahsediyor ve onun tarihte oynadığı 
rolleri ve Türkün askerlik an'anesi

ni, Türkiyenin kıymetli limanlannı, 
ve Akdenizdeki müstesna mevkiini 
anlattıktan sonra Türk siyasetinin 
basiretli, realist ve ıulhçü bir siya
set oldulUJıu tebarüz ettirerek Tür
kiyellin Avrupai bir devlet sıfatiyle 
Ba~ Aaralı bir devlet sıfa
\iy'Je.1Jar~ -~~leminde yüksek 
ve ~a.;aıtaa. ~ıaI~ bir devlet ol
d ti:· ete, bu arada şu 

~ ··yor: 
u,.Sa. l O Sü. 2) 

Londra, 13 (Hususi)- Mihver devletlerinin gazeteleri, Türk vermeleri hakkındaki mütaleası Le-
İngiliz anlaşmasını memnuniyetsizlik, hatta hiddet ve asabiyet- histanda iyi karşılanmamqtır. 
le karşiliunı~lardır. A1mcm gazeteleri, anlaşmadan iyi bir netice Hariciye Nezareti namma söz söy
çikmıyacağını, onun da ihata siyasetine hizmet eden bir oyun lemeje saWıiyettar bfr zat, ecnebi 

olduğı:nu anlatıyor ve hadi.~yi derin bir inkisar ve teessürle ::eU:U;!~ &f8lıdaki beyana•ta 

karfılıyorlar. İtalyan gazeteleri de "- fnıiltere, Frama. Polonya ve 
Alman gazeteleri gibi hiddetlidirler. Sovyetler Birliil arasında bir pakt 

Berlinden D. N. B. ajansının bil- akdi projesi karpsmda Var§O\·a 
dirdlline göre, Völldscher Beobahter Polonyanın muhasara siyasetine işti~ 
diyor ki: raki mahiyetinde telAkkı edilebile

.. lngiltere ·Polonya ve İngiltere· cek hareketlerde bulunmak isteme
Tilrkiye paktlannın müşterek bir va- diğini söyliyebilirim. Polonvn iki ta-
8lfları vardır ve o da samimiyetten raflı itiliflar prensıöine lamamile 
Ü'f bulunmalarıdır. Her iki hadisede sadıktır." 
de tumtraklı ifadelerle bu paktların 
hiçbir b&§ka devlet aleyhine mütevec ~ynl ut, Japonyanm A!man - Leh 
clh bulunmadığı temin edilmektedir. ihtılifmda tavassutta bulunacatıu 
Takat hakikatte Ingiltere • Polonya dair bir ecnebi aj~ tarafından :e
paktı munhuıran Almanya aleyhine rilml§ olan haben tekzip etmtştlr. 
müteveccihtir ve Ingiltere ile Türki- Mumailqh, bu meRleye dair Ja
ye arasmdald pak: da munhasıran I- ponya ile Polonya aramda huaull 
talya al-hine mütev 'h .. · mahiyette hiçbir diplomatik ~mas 

-~ eccı dr. vukubulmadılım IÖyleml§tir. 

A11I Maksat Ne lmlı 1 Leh -. Alman münasebetleri hak-

Chamberlain'in Balkanlar hakkın- landa ayni zat, kaydı değer bir de
(Son" Sa. 10 Si.i. 4J 

da bütün söyledikleri, Ingiliz harbcu- -----------
larıiım bugünkü çember altına alma .. ----l!!!l!l!!!l!!i!l!!l!ll!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!i! 

Mektepller MaÇI 

Yanda Kaldı 

Dlln rMkteP1.ller aruın
.ıald TAN kupuı ~ 
tU""111 edilmif, f akat ~
kan kav11a gilzfbulen 011nn 
//arilÜı kalntıftır. 'fi' ener· 
bahçe I zmlrde 1 - o f1allp 
gelmiftir. Tal.uat •JIOr 
t#Juf tunızdallır. 

siyuetleri ile kendi meşru menfaat
lerini muhafaza et!Dek değil, fakat 
yalnız merkezi devletleri korkutmak 
ve rlm eylemek istediklerini ilbat e
diyor. Ingilizler, Balkanlarda emni
yeti yeiiic:ten tesis etmek hakkını ne
reden alıyorlar? Polonya ile olan pak 
tm da başka bir misal tefkll ettiği bu 
gibi megaloman teşebüslerin namus
klr bir sulh siyaseti ile lıiçbir alikası 
yoktur. Bunlar. hali. menfur Versay 
zihniyetinin ilham ettiği hareketler
dir. Bugün Ingiltere, ?ransanın 1919 
da oynac:lığl ayni rolü oynamak isti

( Sona: Sa. 10# Si: 5 t.J lll!!!!!!!!!!i!!!i!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!i!!!!!!!!!l-!!!!!ll!!!ll!!Btl 



PENCEREMDEN 

Az, Öz 
Meselesi! 

Yazan: M. Turhan TAN 

Sayın Başvekilimiz Bay Kefili: 
Saydamla saym İngiliz Veki

li Sir Chamberlain'in ayni zamanda 
ve parlamentolar huzurunda oku
dukları müşterek beyannamede o 
derli toplu eda, o pek kuvvetli v~ 
ayni zamanda vakur mUedda kadar 
sözün, veciz oluşu da, zannederim, 
umumi bir dikkat uyandırdı. 

İşte az ve öı meselesi budur. De
delerimiz az olsun, öz olsun; az söy
lemek çok söylemekten iyidir; az 
söyler, öz söyler ı,:ibi meselleri dar
bederken, şüphe yok ki, ruhi bir 
haleti ııöz önünde tutmuılar ve en 
canlı bir mev:ıuun boş yere uzatıl
ması, şişirilmesi halinde dinliyenfo
rin mutlaka esniyeceıımı, ke1alc 
dii~eeeğinl diişünerek o öğütleri ver~ 
mişlerdir. 

Eski §Birlerden Sabit, <razolde) 
kaydiyle bu az, öz meselesine tema;> 
ederek şu beyti söylemişti: 

14 - 5 - 939 

50 yıllılt doktorların jübileıinden iki intıba 

Gazelde şartı sühan ihtisar'dır Snbit 
Mekali ehli hünerdir bu az olur, öz 

~------------------------------------------------~~~------------------------~----~--------------~~----------------------------------------------

olur. 
Fakat kamus mütenlmi Asım, o 

büyük eserin pek önemli olan ter
cümesinde \'C Sekit maddesinde az, 
öz maddesini pek canlı bir ifade ile 
ve şu şekilde anlatıyor: 

"Sekit kctif vezninde şol kimseye 
denir ki "söylemez söylemez amma 
dürl meknun söyler,, natıkasınca az 
söyleyip ve söyledikte eüzel ve 
mazbut v~ manalı söyler ola. Isttla
hımızda "az söyler. öz söyler,. tabir 
olunur.,, 

Bu münasebetle bir takım Avrupa 
ıazctelcrinin Türkiye - İngiltorc 
konuşmalarının müsbet netice ver
memesi ihtimallerinden bahse yel
tendiklerini de hatırlamamak elden 
ıelmiyor. Biz o zaman "Paris n'a 
pas ete bati dans un jour~, diyorduk 
ve cihan sulbünü kuvvetlendirecc
line emin olduğumuz bu konu,m:ı
ların mutlaka iyi bir neticeye vara
cağını umuyordu, 

Bütün diinya sulh severlerinin yü
reğine soğuk su serpen bu mesut 
hadiseyi kutlamak borcumuzdur. 

BELEDiYEDE : 

Prost Dün Geldi 
İmar mütehassısı Prost dün sabah 

şehrimize gelmiş, belediye hıar mü
dürü Hüsnü tarafından karşılanmış· 
tır. Prost, Eminönü meydanı için 
yapılan maketi tetkik etmiştir. Mü
tehassıs bu haftadan itibaren Emin-

• önü meydanına ait plfını tatbik ct
miye başlayacaktır. 

Prost ayni zamancla Usküdar ve 
Kadıköy cihetlerinin muntazam plan
larım da tesli>it edecektir. 

Yeni Türk • lngiliı 

Anlaımasının 

Piyasadaki Tesirleri 
Memleketimizle İngiltere O• 

rasında yapılan yeni siyasi an
laşma diln piyasada ~ok iyi a
kisler uyandırmıştır. İngiltere 
ile ticari nıilnas~betlcrde bulu
nan biitün müesseselerde an
laşmanın iktısadi yeni bir an
laşnııya da başlangıç olauğı 

kuvvetle ümit edilmektedir. 
İngiltereye ihracat yapan fir
malar da Türkiye mahsulatının 
biitün İngiltere Ye dominyonla
rı piyasalarında bu vesile Ue 
serbest imkanlar bulabileceği
ne kanidirler. Son bir sene 
içinde iki memfoket arasında 
zorlukla işliven kllrini? mua
meıeıerınm shıan oüinıa-sına oa 
yardımı olacağı tabii görülen 
son anlaşmanın müsait tesirle: 
ri ehemmiyetle telakki ve kay
dedilmektedir. 

Bu arada bazı füccarlar da 
anlaşma dolayısiyle doiınası 

pek mUınkiin olan yeni müha
dele imkanlarını göz önüne a
larak hazırlıklara başlamışlar

dır. Ötedenberi 1ngiltereye 
gönderilmesi mutat olan ihra
cat eşyası üzerinde pek kısa bir 
zaman içerisinde hararetli mu
ameleler olacağı muhakkak 
&öriilmektedir. 

ONIVERSITEDE : 

800 ilkokul 
Muallimi Kıdem 
Zammı Alacak 

Şelediye Süt ve Yoğurt 
Uzerinde Umumi, Sıkı 

Maarif müdürlüğü, bu sene kıdem 
zammı alacak olan ilk mektep mual
limlerine ait listeyi hazırlıy.ırak ve
kalete göndermiştir. Liste bin mual
limin ismini ihtiva etmektedir. Fa
kat Vekalet bu liste üzerinde tetki
kat yaparken iki yüz muallimin is -
mini, sicillerindt? teftiş raporları nok
san olduğu için, listeden çıkarmıştır. 
Kalan sekiz yüz kişinin kıdemleri tas 
dik edilerek maarif müdürlüğüne i
ade edilmiştir. Terfi isimleri yarın 
mensup oldukları mektep müdürlük
lerine tebliğ edilecektir. . 

Bir Kontrole Başladı 

DENiZ ve LiMANDA : 

Zehirli olduğu idlaııılle nümunelerl 
kimyahaneye gönderilen o:ıütlere Dit 
rapor dün belediye srhhat müdürlü
ğüne gelmiştir. Yapılan tahlil netice
sinde sütlerin mikrobik olduğu ve 
bu mikropların da sütün aslında ol
mayıp konulan kirli kaplardan bu -
!aştığı anlaşılm:.ştır. 

Belediye bu netice üzerine şehrin 
muhtelif semtlerinde toptan sut sa
tanları umumi bir kontrole ~abi tut
maktadır. !kisi Taksimde olmak üze
re dört sütçiinün kullandıkları kap
lar kirli zuhur e~tiğinden, dükkan-

il ar.aveı n+ur.na t:.a-IL~ lar_!. ~atılml§t;;;.;;ır= . ._--=<-~~ ...... 
Kôstenceden::ıttmanyan~l!"ffi'fl.'r.; 1 k k'ld 1~1. d ı kt d e sı ı şe ı e a cu\:a ar o ma a ır. 

manına giderken altı gün evvel Ş3r-. Vekaletin. talebi üzerln<!'·'tahlil rapo-
köy civarında !nceburunda karaya runun neticesi Ankaraya da bildiril
oturan 9 bin ton benzin hamuleli ve miştir. 
Alman bandrah Milli Meer gemisi, Vekalet, son hadise dolaytsile. süt 

işini tetkJk eden komisyonun mesai
sini bir an evvel bitirmesini alaka
darlara bildirmiştir. 
Diğer taraftan belediye sıhhat mü

dürlüğü de gerek küçük ve gerek bü
yük tenekelerde sahlan yoğurtlarm, 
zabıtai belediye talimatnamesine ay
kırı olarak üstleri açık toz ve fop
rağa maruz bir halde $atılmakta ol
duğunu tesbit etmiıtir. Bunun üze
rine alakadar memurlara yap!la11 bir 
tamimde yoğurtlar hakkındaki tali
matnamenin aynen tatbiki ve l)ugün· 
den itibaren yoğurtların açık olarak 
satılmasına me dan verilmemesini • 

Talimatnameye göre, yoğurtların 
üzerinde urtal mahal. ~arihini ha·ıi 
bir etiket bulunacaktır. Istanbuldn 
satılan yoğurtların imal edildikleıi 
yerler de tetkik ~ilecektir. 

~----~----------------------~~------kaptanı tarafından sarfedilen gayret- l 
d 

POL STE: 
lere rağmen kurtarılamadığm an 
Türk Gemi Kurtarma müessesesinin 

Alemdar ve Hora gemileri kaza ma

halline gönderfü~rek tahlis ameliyesi-

ne girişmişlerdir. 

Yeni Bir istasyon 
Irmak ve Zonguldak hattı üzerin

de bulunan Bolkuş istasyonu görülen 

lüzum üzerine yolcu ve her türlü eş

ya nakliyatına açılmıştır. 
* Bir müddettenberi havuzlarda 

iki Müsademe 
Dün iki müsademe olmuştur. Kar-

tal ~ 131 plaka numaralı şoför Yusu· 

f un idare ettiği kamyctn Aksaray da 

Topkapı - Sirkeci seferi yapan vat· 

man Cemilin idaresindeki tramvaya 

önden çarpmıştır. Tramv:ıyın ön tam· 
ponu ezilmiştir. Şoföre bir şey olma

-;;: 
mıştır. 

Yedikulcden Sirkeciye hareket e-

INHlSARLARDA : 

Yeni Tütün Fabriliası 
Malatyada kurulmakta olan büyük 

tütün fabrikasının inşaatı bitmek u
zeredir. Bu y~z makineleri kurulacak 
ve işlemiye başlıyacaktır. 

Bitliste yapılmaktn olan tütün a· 
tölycsinin de in~aatı yakında tamam
lanacak ve önümüzdeki Cümhuriyet 
bayramında açış resmi yapılacaktır. 
Atölye sonbah3rd.ı faaliyete geçe • 
cektir. 

tamir ve boyanmakta ola~ Marakas den 2633 sayılı vatman CemHin i~a-
Türklyat Enstitüsü vapuru havuzdan çıkardarak dün ilk resindeki tramvay arabasına da şo-

Müdürlü9ü seferine bşlamıştır. för lbrahimin idare ettiği kamyon Be 

Mudanyada da büyük ve modern 
bir yaprak tüti.in işleme ve bakım 
evi yaptırılacaktır. 

Protesôr Mehmet Fuat Köpriilü- yazıtta toslamı~tır. Kamyon ve tram-

Ticaret Vekilimiz 
Almanyaya 

Gidecek 
Alman lktısat Nazırı Doktor Fu~ 

kun Ankaraya yapmış olduğu ziya· 
reti iade. ve Almanya ile yapılan 150 
milyon marklık kredi anlaşmasına a· 
it bazı teferrüatı te5blt etmek üzera 
Ticaret Vekili Cezmi Erçinin yakın· 
da Berline gideceği bildirilmektedir. 
Ticaret Vekilinin seyahati ancak ve-. 
kalete ait yeni teşkiliıt ve bütçesinin 
Büyük Millet Meclisinde müzakere· 
sinden sonra vukubulacaktr 

Gazino ve Pl6i Tarifeleri 
Belediye lktısat müdürlüğü yaz 

dolayısile, gazino, knhve, lokanta, 
plaj gibi yerlerin tarifelerini ye.uiden 
tetkik edecektir. 
ycR··..,rn,-.!·ıı:ı;.tJr ~<:r,-.r#ıi4«...~· Hı.J.Ut.ll€f 

üzerinde izahat istenmiştir. Bu tet
kiklerle beraber, ötedenberi ·fokanta
larda, garsonlar namına almmakta o
lan yüzde on meselesi <le gözden ge
çirilecektir. Garsonlar bu paranın 

kendi namlarına alındığı halde mti
essesenin kasasına girdiğini ve bu 
yüzden garsonların müşteriden bah
şiş beklemek mecburiyetinde kaldık
larını bildirerek bu vaziyetten şika
yet etmişlerdir. 

Bi9ada Yağmursuzluli 
Biga (TAN) - lki aydanberi yağ .. 

mur yağmadığı için, tarlalar kerpiç 
haline gelmiştir. Vaktinde ynğmuı: 
yağmazsa, yazlıklar ekilemiyecek, 
hazırlanan tarlalar boş kalacaktır. 
Bilhassa mısır ve bostan gibi ya:z 
mahsulü ekecek olanları hemen yağ
mur bekliyorlar. 

Vali Ankaraya Gidiyor 
Vali ve belediye reisi Lutfi Kır

Jar, belediye bütçesi hakkında izahat 
vermek üzere önüıniiz<leki cumartesi 
akşamı AnkarayA gidecektir. O vak· 
te kadar, Tramvay, Tünel ve Elek· 
trik idarelerinin belediyeye devri 
hakkındaki kanunun da Meclisten çı
kacağı ümit edilmektedir. Kanun ya
rın Mecliste müzakere edilecektir. 

den inhilal eden edebiyat fakültesine HelSılar ParaSIZ Olacal< vayın ön kısımları zedelenmiştir. Şı1· 
bağlı Türkiyat enstitüsü direktörlü- för de hafif bir yara. alm1şt1r. 

* Inhisarlar idaresi düşük derece
li rakı çıkarm!tk için hazırlıklara 
başlamıştır. Yüksel: dereceli inhisar
lar kolonyası da ayın 2•) sinden son· 
ra satışa çıkarılacaktır. Hııkiki dere
cesi 80 ve limon çiçeği kokusund11 a
lan bu kolonyanın yarım litrelik şi
şeleri bir liraya satılacaktır. 

Bazı köylüler aralarında para top• 
lıyarak yemekler yapmakta, komşıJ 
köylüleri davet' ederek yağmur dua4 

sına çıkmaktadır. ..." 

* Şehir meclisinin içtima devresi
nin sona ermesi münasebetUe önü -
müzdeki cumarteai günü saat 17 de 
meclis azaları şereCine Tarabyadaki 
Tokatliyanda bir ziyafet verilecektir. * Belediye muhtelif suçlardan 
dolayı Beyoğlu kazası dahilinde 245 
kt§iyi cezalandırmıştır. Bunların kıs
mı azamı sokaklara çöp atılmasından, 
yürüyüş halind~ tramvaylara atla
maktan dolayLdır. Ayrıca Adalar ka
zasında da 15 esnaf cezalandırılmış-
tır. * Vali muavlnl Hüdai. dün Kar
tal ve Beykoz kazalarına giderek tef

tişlerde bulunmuştur. * Belediye zabttnsı tarafından o
tobüsler üzerinde yapıhn kontrol ne
ticesinde yeniden dokuz otobüs du • 
rak harici yerlerde durduklarından 
dolayı beşer lira para ceazsile ceza.
landırılınışlardır. 

Tekirdaijı llkmekteplerl 
Tekirdağ (TAN) - Bu yıl vila)' e

timiz ilkmektepleri 12 haziranJa 
imtihanlara başlıyacaklar, 20 hazi
randa imtihanlar bitecek ve 15 ey• 
hilde mektepler tekrar açılacaktır. 

Belediye tarafından yaptmlmı~ bu 
g~üne, ayni fakülte Türk .iili profesö· ·ı * Karagümrükte Karabulnt soka-lunan umumi h.?latarda para icıtenı -
rü Rahmeti Arat tayin edilmiştir. 1 · ·k~ tl ğında 18 sayıda oturan !:>avut og~lu diği hakkında be ectıyeye şı ayc er 

Muallim Mektebi vaki olmuştur. Belediye dün bu §1- 330 doğumlu Omer Gül, idare ettiği 
Müdürlüğü kayetleri tetkik etmiş, filhakika Sul- araba ile Beşiklaştan gelirken so-

Istanbul Erkek Muallim mektebi tanahmet ile Taksimdeki helnlarda kakta oynayan yedi yaşında Mithat 
t Para istenildiğini tesbit etmiştir. Be-müdürü Imamettin Karagünırük or a isminde bir çocuğtı. ~arparak başın-

.. ··k lediye bu vaziyete bir nihayet ver· 
mektebi müdürlüğüne, Karagumru dan ve bacağından hafifçe yarala -

C ı mek için haziran başından ıtibaren 
orta mektebi müdürü Vahit cma mı!ltır. çocuk ~iı:li hastanesine kal-buralara birer hademe koyduracak- 7 Y lf 

Ber9amada Tütün Vaziyeti 
Bergama (TAN) - Bergamada tü

tün fidelerinin' yüzde sekizi bozul
muştu. Geçen zaman· zarfında, bo
zulmağa yüz tutan bu yüzde &ekiz 

de Muallim Mektebi müdürlüğüne dırılmıı, arabacı yakalanmıştır. 

tayin edilmişlerdir.~-------t_ır_. ____________________________ _: __ =====================~ 
de düzelmiştir. 

S U A L 
S - Devlet Demlryolları, idare

yi Nafıa Vekaleti ele aldılı zaman 
ve şimdi kaç kilometredir? 

C - Nafıa Vekaleti idareyi al
dığı zaman Devlet Demiryolları 
4,000 kilometre idi. Şimdi 7,000 
kilometreyi bulmuştur. 

* s - Biri gUmrilkte, diğeri inhi· 
sarlarda çalışan iki memur oilum 
var. İnhisarlardakinden yüzde bes 
tekaiidiyc kesiyorlar, giimrükte
kinden böyle bir şey kesilmiyor. 
Bunlar ayrı kanunlara mı tabidir, 

l<ARILERIMfZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPllYORUZ 

gümrükteki tekaüt maatı alamıyn· 

cak ını? 

C - Gümrült ve inhisarlar U· 

mum müdürlüklerinin teşkillt ka
nunları başka başkadır. İkisi de 

devlet memurudur, fakat inhi· 
ıarlar umum müdürlüğü mülhak 

bütçe ile idare olunur ve memur· 
lan maaıılı değil ücretlidir. Uc
retli memurlar tekaüdiye alamaz. 

lar. Bu arada inhisarlar memurla· 
rına da devlet tekaüdiye vermez. 

Bunların tekaütlükleri kendi rr.a
aşlarından ayırdıklan yUzde be§· 

lerle temin olunur. Gümrük umum 
müdürlüğü memurları ise tekaüt 
maaşı alırlar. 

* S- Ne gibi suçlardan ve ne ka· 
dar mahkilmiyet alan bir kimse 
devlet hizmetine memur olarak 
ıfre111ez?. 

C - Altı ay ve daha yukarıya 
mahk<ım olanlar, ne suçtan olursa 
ollun devlet memuru olamaz. A· 
dabı umumiyeye mugayir suçlar
dan mahkum olanlar da, mahku
miyet müddetleri ne olursa olsun, 
memur olamazlar. 

CEVAP 
S - E\·lenmek istediğim kızın 

vası 17 dir. Evlenme memuruna 
~ittik. (Kız 18 yaşını bitirmeden 
nikah kıyamam) dedi. Halbuki 
kızlar 16 yaşında evlenemlyorlar 

mı? 

C - 17 yaşındaki kız ancak anıı 
ve babasının nzaıiyle evlenebilir. 
Kanun 16 yaşı evlenmiye ehliyet 
bakımından koymu§tur. Fakat 18 
yaşını bitirmeden reşit olmad1ğı 
için velisinin muvafakati Iazım· 

dır. 

Bigada Yeni Hallievi _ 
Biga (TAN) - Yeni halkevi bina• 

sı inşaatı hayli ilerlemiştir. Bina. 
altı bin liraya mal olacak, bitirilin .. 
ce önündeki kasap dükkanları kal• 
dırılacaktır. 1 

TAKViM ve HAVA 

PAZAR 

14 Mcayıs 1939 

5 inci ay GUn: 31 
Arabt: 1358 
Rebiülevvel: 25 . 
Güneı: 4.43 - Ölle: 
İkindi: 16.96 - Ak§nın! 

Yatsı: 21.06 - İmsAJt: 

Hızır: 9 
Tt.uml: 1355 

Mayıı: J. 
12.10 
19.17 
2.41 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan all; 

nan melı.\mata göre, yurtUı. hava, Ege .,,e 
cenup Anadolusu bölgeleri ile &arp l<l' 
sımlarında bulutlu ve diğer bölgelerde ıl; 
mumlyetle çok bulutlu ve mevzii yağıfP 
geçmiıtir. RüzgArlar biltün böla:elerde ce: 
nubt istikametten, orta kuvvette esınll 
tir. ~ 

Dlin tstanbulda hıwa c:olt buluttu 1, 
cUz'I yağışlı geçmiş, rUzgAr, muhtelif i5\g 
kametlerden saniyede 3 • 3 metre ht~ 5 
esmiştir. Saat 14 te havn tazylkı ıoo e" 

1 milibar idi. Sühunet '" yUksek 22.s. 
dU-Uk 13 santigrat kııydedllmlııtlt'. 
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Mecidiye Köyündeki 
Otobüs Kazasından 
Kimse Mesul Değil 

Nisanın on dfü-dünrü günü Meci- ı kikat yapmış ve su 'Jeticeye varmıs-
diyeköyünde asfalt yolun ustünde 1 tır: ~ ~ 
•!813 sicil numaralc şoför Ecmzininl - Mahmudun ara'Jası yolun sa
idarc ettiği 2072 plfıka nunıaralı Şev- ğından gidiyormuş. Otobu .. tc arka
rolc otobüsü Taksimden Eüyükdero- dan azami 15 kilom~trc sürntle ge
ye giderken Hurşidin on lıeş yaşında- liyormuş. One geçmek isterken ara
ki oğlunu çiğniyerek oidürmüş \•c badaki çocuk birdenbire aşdğtya at
sonra da Jtamyon henclege y .ıvarla- lamış ve otobüsün geldigi ıstikame
rıarak devrilmiştir. • te doğru çaprazvari yolun s )lUrJa gec 

Hurşidin oğlu ayni istikc:mettc y'J- mek istemiş. Bu sırada otol-·üsle a-
1un sağından ilerliycn 1300 l-'liı...lca nu- rasında beş. altı metrcli!c bır mesa
maralı Mahmudun idare.,indcki ara- fe varmış. Şoför frenle vaziyeti kur
badan atlamış ve yolun soluna ge - taramıyacağını anlayınc'l. direksiy::ı
~erken de otobüsün altında kularnk nu sola kırmış, hendege dc-\Tilmiş
ölmüştür. tir. Arabacının ve şoför"'in bu ha1i-

Dün asliye ikinci ceza mahkeme- sede hiçbir suçları yoktur. 
~inde bu facianın duruşmasına de- Rapor okunduktan sonra davacı 
·vam edildi. Kamyonun stıh\bi de mc- Hursit: 
sulü bilmal sıfatile davay:ı iltJ.hak e- _: Ben calıiliın rapordan bir sey 
diyordu. Dün ehli vukufun mahkeme :ınlamadım. Avukatı>n vardı:-. O bu 
naibile beraber hadise yerinde yap- gün gelmedi. Rapora rıvuka~un ce
tığı keşif raporu okundu. Ehli vu- vap verecektir, dedi. 
kuf arabayı ve kamyonu lı:td!se ye- Muhakeme Hurşiclin avukatının 
rine getirtmiş ve inceden i•ıceye tet- ı çağırılması için talik edildi. 

) Sahte Dişçilik 

Yapan Karı Koca 
Sirkecide Demirkapıda oturan Fat

ma ile kocası Mehmet, gizli dişçilik 
yapbkları iddiasilc müdciumumiliğc 
verilmişlerdir. Sultanahmet sulh bi
rinci ceza mahkemesi dun hu davayı 
tetkik etti. Davacı Ismail şiköyetiııi 
anlatırken, diyordu ki: 

- Bir arkadaşımın tavsiyesilc 
bunlara müracaat ettim. Dişforimi 

tamir edeceklerdi. Fatma bir dişimi 
cıkarmak isterken kırdı, param par
ca etti. Kuron yapmak iç:n de üç li
ramı aldı. Halbuki bunların ctişçil;k 
vesikaları yokmuş, gizli dişçilik ) a
pıyorlarmış. 

lVIablfomcy u.;ıuı raun yınurn 

Mehmet gelmişti. Fatma Izmirde bu-
1..ınduğu için kendisine tebligat ya
p:lmamıştır. i\Iehmct: 

Bir Ceket Hırsızı 

Yakalandı 
Reşitefendi hanında bir matbaada 

çalışan Yusuf meslekdaşlarından Mus 
tnfannı ceketini bir giin için almış ve 
iki liraya başkasına satmıştır. Mus
tafanın şikayeti üzerine Yusuf dün 

' yakalanarak Sultanahmet sulh bi-
rinci ceza hakiminin önüne çık:ırıl
mıştır. Kendisini müdafaa ederken 
diyordu ki: 

- Yusufa karşı pek mahcubum. 
Hakikaten ceketini muvakkaten <ıl
m1ştım. Fakat nç kaldım. Karmmı 

doyurmak için arkada .. ınun ceketini 
2 liraya sattım. Beni affetsin. 

• Yusufu~ Jnıı.:azvnn hi., ;ı.. ...... ıı~ ... ·"· 

·o1ctu. Rakım muhakemenin mev-
l:ufen yapılmasına ltizum gördü ve 
sahitlerin çağmiması için duru~mu-

yı talik etti. " •--

TAN 

Yarım asırlık doktorlar 
için jübile Yapıldı 

Doktorların Hocası Olan İhtiyar 
1 

Bugünkü 

Tıp Üstatları Hatıralarını Anlatıyorlar: 
Türk hekimleri dostluk ve yardım nen kıymetli doktorumuzurı r;özll.!· 

cemiyeti, diın, Tpk:ltliyan salonla- rinde pırıldayan damlalnrd~ıı ocllly
rında 50 sene tababet hayatı yaşamış di ki, cemiy~tin gostcrdigi \o~ ye
~esle~daşlar şerefine bir Jtıbile tcr- ı rinde kadirşina::.lık. ın"mlekct tlôa
tıp ettı. Saat on altıdan geç vakte ka- betinin şerefli pirlerini son aerecc 
dar bı.iyiık bir ne~ içinde geçen bu mütehassis ctmisti. 
jhbilede, memleketin hı.itim doktor- Eski hatı ralar ı 
lnrı ve bir çok tanınmış :zevat, refi- Onun tcşck~ürum.ı mu~e ~ıp, ı::ı..-
kalnrile birlikte ha~·r bulunmıışiar- hir bandosunun vordigi konser ba ·- 1 

dı. Saat tam on alttdn gônderilen bu- larkcn, operatör Cemil Topuzluyu ı 
ketler, ~elenkle:-!c dolmuş olan sah- dinlemek fırsatım buldum: llcrlemı.,1 
neye çıkım cemiyc• reisi -loktor Neşut yaşını hiç gostcrmiyen ve bu jiıbilc- 1 

Osman, jübileye gelen davPtlilere 1..e- ye, bir hastasının aını•Ji~ atını ynp
şc.kkür ettikten oonra, yerini cemi- tıklan sonra gelMi~ olan Cemil ro
yet katibi umumisi dokt~r Fethivc puzlu, hatırlııdıgı eski günlerini aı1-
bıraktı. . latırken: 

Değerli bakt0riyoloğumu7., davetli
lere, jübileleri yapıla:ı hekimlerimi
zin terciimci hallnrhıi anlattı. 

50 yıllık doktorlar 
Tercümei hallP.rini dinlerliğimız he 

kimlerimizin ~n yaşlısı, Geuera! Ha
zım Bellisandı. 

Vaktile h-ncıları koleradan kurtar
mak için, Istanbuldan tu Turisinnya 
kadar koşan bu iyi yiirekli ve feda
kar hekimimizin y·ırım asrın gümii -
!erile süslenmiş şerefli ba~ı. uzun u
zun alkışlandı. 

Ondan sonra, cloktor Salih Konu
ralpin, memleket kütüphanelerine 30 
yaşından sonra 64- iincii eserini ka
zandıran General Besim \Jmer Aka
lının, ak saçlı ve ak sakallı doktoru
muz Hacı Nuri PanbLJ!rnnın, General 
operatör Cemıl Topuzlunun, doktor 
Kemal Çuhanın, profesör doktor Ge
neral Sükrii Delitin, doktor Hasan 
Duranın, doktor proresör Esat. Sera
fettinin, doktor Hüseyin Suat Yalçı
nın, Amiral doktor Omer Fuat Kes
kinin, doktor Hüseyin Mazlum Yc
zin, doktor Tah.sin Ozmutluırnn, dok
tor Celal Muhtarın, doktor Refet Ş:ı
kirin, doktor Hasan Ulugünün, dok
tor Galip Güneşi11 şerefli tercümei 
hallerini dinledik. 

_._ .... .,-..... ..,,.. . . ....... _ ...... 
Temeli 22 sene evwl atılmış olan 

cemiyetin en kıymetli toplantHını 

yaptı~ını soyliyen doktor Fethi: 

"- Bundan, diyordu, elli, altmı~ 
sene evvel, daha mikrop bile keşfe
dilmemişti. Kan5erin adını <luym-.:.
mıştık. Huttti daha apnndisiti bilmi
yorduk. Size hatır•ına gcl~n çok ga
rip bir vakayı anlatayım: O zaman 
benim hocam, Zoero Paşaydı. Onunla 
birlikte bir hastaya ameliyat yapt:k. 
Ve maalesef, hastayı kurtaramadık. 
Onu öldüren h:ı:;tahğa, hocamın kl' ,_ 
duğu te~his peritonıtti. Hatta ben. 
hocamın koyduğ•.ı bu teşhisin te.ıfr·ı: 

bile muvaffakıyetle (!) yaptım. Hal
buki gelin görün ki, bizim hu teşhis 
koyuşumuzdan vt- benim o tezi ya
pışımdan tam beş sene sonra, o bica-
re vatandaşın ııeritonitten değil, n
pandisitten öldügüni.i anlayabildik· 
Zira, apandisitm ne oldugunu, bu a· 
meliyatı yapışımızcian be§ sene so:1-
ra öğrenmiştik. 

Düşiinün o devri ki, daha. fıtık a
meliyatı bile yapılamıyordu. Cer
rahlık çıban yarmaktan ibaretti. K-ıl 
bacak kestiğimiz zaman, ameliyat o
lanlardan yiizde d'oksnnı öltiyordu. 
Cerrah eline diişmek, cani elin;:? düş
mekten farksızdr. Ameliyat masası, 
ölüm istasyonu gibi bir şeydi. Bicn
rc ve ümitsiz hastalar. o masaya, ai
ri diri mezara girer gibi yatıyorl.1r, 
Yfr~.swyn dn hi dıı h ı.. • ıı.::m • ._. 

Böyle olması ela gayet f3bii icli: 
Çünkü tıbbiyede, elli tah~hl•yc bir 
mikroskop diiş•iyordu Kitap degil, 
aylık bile alamı 'Orrlıık. Avrupay.ı 

tahsile değil, Aksaraya tahsi\Fıta bi-

TEŞEKKÜR 
Vc!at eden me. hum pederimiz Zi

raat Vekaieti teftı ~ !'ıeyeti reısi Be
kir Paşanın C""nazcsind" bulunmak 
çelenk göndermek telgraf ve mektup 
la büyük acımıza iştiraK etmek :su
retile samimi hissiyat g jste:-t>n nziz 
ve kıymetli dosUarımIZ<i resmı ve 
hususi mıiesseselcrc.> a~ rı ayrı tcşck
kur ederiz. 

14 - ;; - 939 

ANKARA RADYOSU 

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

1639 m. 133 Kes. 120 Kw. 
19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
31,70 m. 94!i6 Kes. 20 Kw. 

Dalga Uzunluğu 
Ihsan ve Mnzha:- Re nıor, Avni Snsn Tıi'ırk·ı ,·e R d A k R d 

~ a yosu n nra n yosu 
1'iirkiye Rndyodifiiz) on Postaları , Bugün C :y;r A!i ~ 

SAKARYA 
Pazar, 14. 5. 1939 

Sinemasında 2 film birden: 

Alcdeniz Korsanları 
PJERRE FRESı'AY

NADİ. 'E VOGEL 

Deli Gençrk 
ROBERT 'fA \'J.:.OR aa---· tarafından 

znndınız: Yarın vı.ıziicnizo 

nız''' 
ha~J;-ıyı-

GoriiyfJrsunuz ya? Pnsa. bir lıek
kı, şahsı hiddetin" feda ede'lıeınisti. 
Nitekim, işe başlnuığıın gun gtılıı~n
siyerek elimi sık'lrkcn bana: 

- Jmtihanı ~izi!l kazanısını;r.,ı bil
hassa memnun oldum: dedi. Bu sa
yede, barışmak fırsatını du kn1.:ııımıs 
olduk!" 

·General Cemil Topuzlu guJüyılr -
du. Operator Omer Va:;fi onıı. done
rck: 

- Fakat hocam, dedi, o miıııakaşa-
mızda siz hak 5ızdınız: 

Cemil Topuzlu kaşlarını çattı, ve: 
- Hayır .. dedi, siz haksızdınız! 
Onlar, otuz en:? evVt'•l kapanan mü 

nakaşayı, yeniden açıp şiddetlerıdi

rirlerken, yanlarından uzaklaştım. 
Ben geç vakte kndar ne e içinde 

devam eden bu sıcak toplantıdan ay
rılırken, gözlerim Cemil ':ı..'.rı>uzlu ile 
konuştuğumuz kö eye ili ince, gayri 
ihtiyari gülümsedim: 

Zira, hala devum eden ve çok şid
detlenmiş görünen mıinaka5a nere
deyse otuz sene ev\•dki net ic,,..sine 
varacak gibi görı;niıvordu. Belliydi 
ki, ellişer. otuzar yıl1ık hekimler, 
"inat" larını tedavi edememişlerdi. 

Selim T evlik 

12,30 Pro~am. 12,35 'l\lti .. ı'< (Küçük <) -

kc!!ıtr.ı-Şef· Necip A kın) ı - Czernık 

D. nscden kalpler - Konser Valsi 2 -
Blzct - Arleziyen Sfı t No. l o) Prelud 
b) Menuet c) Adacietto d} Karıllon 13 
Memleket saat ayarı. ajans \ e meteoro
loji haberleri. 13,15 Muzlk {Kuçuk Or-

1 kestra - Şef Necip Aşkın) devamı 3 -
P rhernegg - Vıyana 'iıllt• a) Kuçıiıc 
geçit resmi b) (0JK'r:ı:hı t::ıler muzlğl c~ 
Grabende gezinlı d) Prnterde atlı karınc 
4 - - I..copald - Karlbad hatır , 5 -
Dohneyı - Rap adi Do mııJor, 6 - Glc -
smcr - Kırlangıçların \•cdııı. 13,50 TOrl. 
mlizJğı: 1 - Suzinfık pcşre\' 2 - Arıf Be· 
yın Suzın<ik şarkı: (Beni bizar C'dcrken). 
3 - Suzınfık rkı (Goruncc gerdanınd ) 
4 - Zeki Arifın Suzinak şarkı: (Sevdim 
ı;e\clı) 5 - Şukrunun hüzzam şarkc (Ay 
öperken suların) 6 - Hüzzam turkQ (A
ta blnesim geldı) 1420 - 14.30 Konuşma 
(Kadın saati - Çocuk terbiyesine dair) 
15.30 Milli küme musnbakaları (Hl Ma
yıs stadından naklen). 

17.30 Program. 17,35 Mlızık (P, zar çn· 
yı) Pi. 18.15 Çocuk saati, 18.45 Muzık 
(Şen odn miızlğı: ibrohim Özgı.ır ve ate 
!>&ekleri. 19.15 Türk mUzi ı (Fa ıl heye
ti) 20 Memleket saat ayarı. ajans ve me
teoroloji habcrleı l. 20 1 'i Turk müzı ,: 
l - Şehnazpu cirit peşrevi, 2 - Deden n 
ehn:ız puselık bestesi, 3 - Cıı\ldc Hnv

rinln şchnazpu !ik arkısr (AU>.$ gib~). 
4 - Lemlnin şehnnz.pı.ıselık şarkı: (Nan 
firkat şule paş) 5 - Sedat Öz.toprağın 
sehnnzpusclik şarkı: (Gı1ş cclıp çağlamak) 
6 - Reşat Erer: Kem n Uık imı i - Şch
nax pu elik şarkı: (Ynndım dcınlnden) 

8 - Dcnizoğlunun nazpuselık şarkı· 
(Yolun bulmam) 9 - Dedenin şehnazpu
sclik yilruk semai: (Bir dılberdır) 10 -
Sedat Öztoprağın şehnaz pusehk saz. se
maisi. 21 Nec:eli pltıklnr - R. 21,10 MU
~k (Rivaseticilmhur Bnndosı.ı - Şef 
Ihsan Giınçer) 1 - Sousn - Marş 2 -
R mcau - Tambouıin, 3 - Vinc t 
D'indv - Wııllcnstein'ın kampı 4' - Wa 
ncr-Parsifal PrcHidlı 5 - Weber-''nlse 
davet 22 Anadolu Ajansı (Spor SCT'\ i ı) 

l 22.10 Mil:ıık (Cnzband - Pi.) 22.45 - 23 
ı Son aJans hnberlcrı 'e yarınki prot?ram. 

• ugu A e 
OLIViA DE HAVILLAND • GEORGE BRENT • 

MARGARET LINDSA Y 
gibi iic bü,yük artistin yarattığı: 

- Ben bu adamı tanımam. O ci
vardaki dişçilerin bana ıftiralarıdtr. 
Beni cezalandırmak için bu adamı 
bulmuşlar bana iftira ediyorlar, di
yordu. 

Muhakeme Fatmaya celp çıkarıl
ması için başka bir güne bırakıldı. 

İnhidam Hadisesinin 
Mesulleri Aleyhine 

Dava Açıldı 
Müddeiumumilik on bir kişinın ö

lümile neticelenen Yc:-ıişchirdeki &

partman inhidamı tahkikatını bitil'
miştir. 

•·- Bugün, dedi, memleketimiz
de, elli yıldan fazla hekimlik eden 
bütlin mcslekda5larımız. şimdi ter
cümei hallerini arılnttıgımı zevattan 
ibaret değildir. 

Fakat maalesef hepsinin adresleri
ni edinmek imkiinmı bu,amadık. On
lardan işin güçlüğünü dü~ünerek bi
zi affetmelerini, ve tcrl'iimei halleri· 

le gidemiyorduk. llalbuki bugün, yı
kılan saltanat bendinden, ilim, ınem
lekcte gürül gürül akıy0r \"C lıu sa
yede, bugünün mesut hekimleri, bey
nelmilel kongreierd0

, garplı meslek- • 
taşlarını mat ediyorlm:'. ' 

Fransızca sözlü - Başlan ba a renkli 

ALT 1 N H R B İ 
Tabiatiıı güzelligitıi, askın derinliğini, hareketin en hcyecanhsını 

toplıyan en guzel filmdir. Bugiın l 1 ve 1 de Ucuz Halk matineleri. • ____ , 
Telefon: 4:1595 

Oç Ay Hapis 
Sarayburnu parkındaki tarihi fı

rınlardan 500 ntes tuglası çaldığı i
çin tevkif edilen Osmanm di.ın Sııl
tanahmet sulh birinci ceza mohkeıne 
sinde duruşması bitirildi. Osman kcn 
disinden tuğla satın alanları şahit sı
fotile dinlenirlerken. 

- Yahu dünya yüziinden hak VC' 

hakikat te kalkmış gali~a .. Ben tuğ
lı!ları çaldım. Size getirip verdim. 
Siz de satın aldınız. Ben tuğlaları 
caldığtmı itiraf edip dururken size 
ne oluyor da her şeyi inkar ediyor
sunuz. lnsan ciddi ve dürüst olm:llı, 

diyordu. ' 
Hakim dün cosyayı tetkik etti. Os-

Yerinde yapılan keşifler binanın 

yıkılmadan evvel sakat old•1ğunu gös 
tcrdiği için miiddciumumilik bina -
nın sahipleri bulunan Yani Raka, A· 
leko ve Madam Efyana aleyhinde da
va açmış ve do~ynlarım sorgu ha
kimliğine vermi~tir. 

ÖLÜM HABERLERi 
....................... 

ÖLÜM 
Kösele, deri ve kavafiye tüccarı 

Mıgırdı~ Bardis 

ni cemiyetil"fıize l:ıildirınck rn~uf ve 
znhmetinde buiuıımala:-ııu rica 
derim!" 

Bir hatıra daha 
Kullandıgı mütevazi lisana ra~

Cemiyet katibi umumisi, sahne-

e- men, elli küsur yıllık meslek hayn
tında. 20 binden :fazla can kurtarmış 
olan Cemil Topuzlu, ak sa lı talel:-e
leri tarafından kurtarıcı elıcri öplil· 
dükçe, cocuk gibi kızarıyor v~ goz
lerine biriken ytı:_ıları gizlcmiye ı,;alı

şıyordu. O sırada yanımıza, Sişli ço-

den inmeden evveı, sözlerine uzun, 
uzun alkışlanan şu <;;ımlelerlc niha
yet verdi: 

... ..................................... .. 
17 Mayıs Çarşamba akşamı TURAN T iyatrosunda 

San'atkar MÜNİR NURETTİ 
ve arkadatları Okuyuçu Burhan Ses Yılmaz 
için verilecek m üsamereye ittirik edecektir. ........................................... 

"- Muhterem hocalarımız! Eğer 

bugün, Türk tababeti, yüksek bir 
mertebeye kavuşmu~ ve yükselmişse, 
bunu hepimiz sizin sabırlı, ve mah
rumiyetler içimle kurduğunur. te:ne· 
le borçluyuz!" 

cuk hastanesi operatörii OmE;>r· Vasfi ·•••••••••••••••••••••••••••••' 
Aybar gelmişti. # 

Bay Fethiden sonra Lutfi Kırrlar, 
yaşlı hekimlerimize, bir mcslekdnş, 
bir doktor ve bir vali sıfotilc, uzun 
ve mesut ömül· temenni etti. Lütfi 

Operatörün eli:ıi iiptükten sonra: Bugün S ·A RAY Sinemasında • 
"- Ben, dedi, Cemil paşanın son 

asistanıyım! O asi~taıılığa girişimin 

hatırası ve hikayesi, hoşunuza gide
cektir sanırım: Ben, tıbbiyede, sınıf 

Giizel ve Sevimli Yıld ız ANNABELLA ' yı Son Çevirdiği 

MACERA · KADINI 

rnanın suçu ahit olduğu neticesine dün vefat etmi4tir. Cemwe merı:ısimı Kırdardnn sonra da Gener:ıi Besim 
vardı. Kendisine üç ay hapis eczası bugün saat 16 da Beyo~1unda Balık- Omer, ya~lı mesl ... kdaşları namıına, 

verdi. Osman mevrl:uf olduğu için pazarında Uç Horan kilisesinde icr:ı jiibile hazırlayanlara. ve bu dnvetc 
olunacağı bildirilır. gelenlere teşekkü!" etti. Kürsüden ;_ 

başıydım. Talebenin her arzusunu, .Ni , Paris. Londra \ 'l' l\lontc Karlonun hiiyük otellerinde cereyan 
generale beı~ bi:clirirdim. B~r g~ıı yi- 11 eden büyiik Ask, Uik \'C maccrı~ filminde giizclliği ve ıkhğı ile par-
ne yanına gı~~nış, talel:ıı:l~rm !Jı,r a~- 1 lndıı!ım l?Öriiniiz. Foks Jurnal: l nı?iltcre mecburi a kerlik mc ele İ ı 
zularına terc~m~ı~ olm~ŞLi.Jm. \..:C'nııl I Avrııııa si) ascti. Hollanda ilôhla ııı\"or ve nire ... 
Paşa, taleplerımızı yersız buluyordu 1. Uu!!iin snrıt 11 ,·c 1 de tenzilatlı mntinel r ,j 

mahkumiyetini bitirdikten sonra cı-

kacaktır. #........................... ' 
yaz saatini de her yerde olduğu gihi 
biz de tatbik etmeli;) iz. Böylece giln· 
!erimizde bir saat daha uzunluk Jıa-

Bugün YVONNE PRINTEMPS 

MELEK \ 'C 

PiERRE FRESNAY 
Sinemasında tarafından tems il edilen 

ARTiST Aşkı 
.. ıl olur, Elektrik arfiyatı gibi ~cy
lcrden edilen to nrruCları ekono
mi tlerin tetkikine hırakıp hu i~ten 
ıncmur \'e ınii tahdcmlcı·iıı yani nı· 
lııjınaları c;aatle muka;n et olanların 
edecekleri istifadeyi ısrurln gfü önii
ııc ko~·arıın. 

Şahane hir usk romanı 
.. ••••• nu~iiıı saat l l ,·e 1 de tcnzitall• nrntiııelt•r 

YaL. saati ile l>irliktc, kurnı yani, 
çalışma sistemi yerine müte.maıli 1 
salı~ma uı.ulü de tatbik olunursa • 
sabahleyin sekizde işe giden bir mc· 
mur (hakikatte yedide) öğleden son-
ra ü~tc (hakikatte ikide) serb~st ka· 
lınca akşama yani yaz saatile doku-

........... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİlll .... 

Deha~~~: H AR R y B A u R 1 un ;71!~:~1 

SIMONE SIMON ve JEAN PIERRE AUMONT 
ile beraber çevirdiği ve bu hafta 

S Ü M E R Sinemasının 
15 - 20 ve 30 kuruş gibi tenzilatla yaz fiatlarile gösterdiği 

Bu yüzden aramızda çıkan ınunak:ı-

şn şiddetlendi. Hattiı en soııunda ha- ,•••• 
na: 

Bugün 2 Büyük ve güzel filim birden 
"- Şimdi buradan çıkınız. Y(lksa 

sizi polisle arttırmak :nccburiyctind~ 
kalncağım!" demişti. 

General Cemil gibi halim, sclım 
bir zatın bu derece hiddetlenmesi. be
ni hayrete diişürmıııtti. Ben onun, 
ihtimal hayatında bir e~ini c.ahn duy
madığı bu siddet!i hiddeti blitiın i.nn
nımce unutmıyac<ıgınclan rla emin-
dim. Bu hadisedeıı tnm bir bm:uk se-
ne sonra, paşanıo asi5tanı,;:,rı ınılnhnl 
kaldı. Ben. ona ıısıstan olmuk 1sıı

~or. fakat müracaat etmiye bir tur
lü cesaret edenüyordum. Pa~. asL
tanını imtihanla ~eçecckti. Uııın tl?
reddütlerden soma, bir dostumun 
teşviki ve ısrarile bu bıtihana ben 
de girdim ve imtihandan bir kaç giin 
sonra da, paşadan aldığım mektup 
şuydu: 

Doktorun, cebinclPn ıknı·ıp lıaı ı'1 

i 
1 • 

P E K 
ALT 1 N 

Baş Rollerde : 

Sinemasında 

ABUD 

2 - Mr. Moto 
MiREILLE BALLIN 

Katiller Ku übünde 
Fransızca sözlü büyük Sergüzeşt Filmi 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 
__ , 

; ........................................... ~ .. 

1 ! k! l~ ~O ~5 Localar iş !!!~bi Tc~ı!ılynz ~ı9ıe 
Çiaston Leroux'un büyük ve görülmemiş ve Parisin Batakhane ve 

Zindanlarında cereyan eden 

YENi ŞAFAK ( Çheri - Bibi} 
Büyük ve merakh sergüzeşt filmini göreceksiniz. Baş rollerde: 

PİEltRE FRESN ı\ Y \ ' t' C'OJ,tı:TTE l>ARFJmfı., 

za kadar tam altı saat boş bir din 
lenme \'C eğlenme zamanı kazanır. 

Çalııan hir adam için akşam üt.eri 
hu kadar uzun bir ho · zaman tahmin 
t•clilmcz hir nimettir. Bu nimeti mc· l I uzattığı eski bir rcç..'.!tcJc, şu etimle- A) rıca: Ray Ventura ve arkadasları Caz'mm i tirakile ı 

şaheseridir. fHiveten: KABARJ; yarım saatlik ispanyol Şarkı ve Dans lHi okudum: N E Ş ' E Y A G M U R U 
' -•••••••-------------• ' "- Asistanlık iıntih::ınıl"!ı siz kn· '•••••••••• Büvük operet fılmi. ••••------' 

SİYAH GÖZLER 
nıurlarn ı·ok ı?iirnwmcliyiz. 
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14 Mııyıs 1939 

TAN 
ABONE 

TDrklye 

BEDELi 
Ecnebi 

1400 
750 
400 
1110 

Kr. ı Sena 
6 Ay 

2800 Kr. .. .. .. 3 Ay 
1 Ay 

1500 
100 
aoo 

.. .. .. 
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 1.8• aı:· 
3,5 liradır. Abone bedeli peşın · 
Adres deği&tirm(:k 25 kuru~~u~ 
Cevap için mektuplara 10 kuruşu 
pul iltıvesi IOr.ımdır. 

fCill:[!J:Mtif1i!#!#;JI 
Vilayette 

• Bir Kırtasıye 
Rekoru 
M 1 ketin en mühim \•aridnt cm e .. 

1 
.. 

membalarından birası. o an ~u· 
tüncillUğiimilziln inkişafı içın Tiır-

k . t•·t •· cu .. ler birliği namı altında 
ıye u un . •v• • 

bir teşekkilliln ,·ücude getırldıgıııı 
bundan bir sene evvel. yazmı~ ~'C 
müteşebbislerini d~ tebrı~. etmıştık. 

Bu defa kemalı teessufle haber 
alıyoruz ki, birlik şlmdiy~ kndar 
bir tiirlil faaliyete geçememı~. Se· 
hbi de kırtasiyecilik. 

Birliğin resmen vilayete miiTara
ati bir buçuk sene olmuş, bundan 
altı ay e\·vel de nizamname~lndc 

yeni cemiyetler kanununa göre tadi
lat yapılmış, fakat bir türlü muame
le tekemmül ettirilerek birlik ku· 
rulamamıştır. 

Su bir buçuk senedenberi yapıl
m:kta olan tahkikatın esası, cemi
yetler kanunu mucibince bu gibi 
birlik ,·eya cemiyet tşkil eden mU
essesclerin hüviyeti hakkında tah· 
kikat yapmaktan ibaret imiş. 

İıte bizim de asıl müfessir oldu· 
~\unuz nokta burasıdır. Çiinkii, 
Türkiye tiitüncüler birliğinin mecli· 
si idaresini teşkil eden ınilessislerln 

yalnız istanbulda değil, biifün Ti.ir· 
kiyede tanınmı~ \'e maruf zevat o.t
malar.ınn • .Nllhnen bu-. muam~'~-Jm: • 
mçhul olan kimseler hakkında ncn· 
ha ne kadar imtidat eder? 

Öğrendiğimize göre tütünciilcr 
birliğinin meclisi idare rehıi, İ~tnn· 
bul Ticaret Odası Reisi ve a~"Jli zn· 
manda maruf tütiin tüccarlarımız· 

dan Nemli Mithat, ikinci reis, tiitün 
limited şirketinin müdürü umumisi 
Saffet, azaları, keza senelerce is
tanbul Ticaı-et Odası riyasetinde bu
lunmuş ve İstanbul mebusluğunu 
yapmı~ olan tiitlin tilccarı Kavalah 
Rilseyln, ve Hcrman Spirer tütiin 
irketinin 'mildiirU umumisi Tekin

alp. en ııengin \'e en maruf tfüün 
tilct'8rlarımızdan Kozlucalı Hasan
dır. 

Ve bu işi aylardanberi takip edip 
te bir türlii çıkaramıyan birlik nıe· 
murunun elindeki numara 30909 \'C 

tarihi de 3-3-39 dur, bu tarihten· 
beri de evrak İstanbul emniyet U
çUrıdl tııbesinde bulunmaktadır, 

Usulcn verilecek müsaadenin bu 
kadar uzamasına sebep olan ayrı 
rnanller bulunup bulunmadıiını bll
rniyoruz. Eğer hadise, yukarda nak
lettiğiınizden baikaca bir nıahiyct 
arzctıniyorsa, yalnız tahkikatı bir 
seneden Jazla siiren bu iş, krrtasi~·e

ciliğin memlekete ve memleket ik. 
b adiyatına vurduğu darbe isin çok 
eHın bir misal teşkil eder. 

llcr idari §Ubeyi sıkı bir nıürak:ı· 
he altında bulundurarak ona tabii 
!'lenini verdiren İstanbul Vafüi Ltlt
.fl .l{ırdarm ''e Emniyet Müdlirt.i Sad· 
ti Akanın nazan dikkatlerini cel
bederiz 

Kırklarellnde Zehirli 
Gaz Kursu 

lCırklareli (TAN) - Bu sene açı
lan zehirli gazlardan korunma ikin
ci kursu da on beş gün devam ettik
ten sonra bitmiş, 250 memur, bu hu
SUsta faydalı malUmat edinmişler
dir. 

Köylerde muallimler ve gezici 
ha~uallimler vasıtasiyle de zehirli 
gazlardan korunma çareleri tarif ve 
telkin edilmektedir. 

Kırklarelinde Yeni 
Hüliumet Konağı 

Rırklareli (TAN) - İstasyon cad
desinde yeni hükumet konağının tc
ınelatma merasimi yapılmı~tır 

TAN ============================~==~- 5 m\)):mtm 
• 

Kiraza, Çileğe, uruba, 
M cvsimin ilk kirazı bahçeden 

ve ilk çileği tarladan şehlre 
indi. 

Her gün, her 
gazetede ve hemen 
hemen her sütun
da ve her imza 
altında diplomat
ça ve yüksek po- · 
litika bakımından 
yazılar okuma • 
ğa o kadar alıştık 
ki, karilerimin 

bu kiraz ve çilek kelimeleri için
de ve ardından siyaset çıkmasını 
beklediklerine hükmedeceğim ge
liyor; böyle olmadığı için de a· 
det hilafı bir iş yapmış, mesela 
suvareye gümüşi vestonla icabet 
etmiş veya biletçiye sökmez para 
uzatmış gibi mahçubiyet duyuyo
rum. 

Halbuki dimağımızın midesi de, 
arasırn diplomatik dolmalara kısa 
bir perhiz yapıp, böyle sudan söz
ler, yemişli bahislerle hafiflese, fe
rahlasa hiç te fena olmaz. 
Kafamızda, bazı bazı, naneyle 

limon ltabuğu, melisa ruhu, hatta 

IIınYıY. tlııJJJl~t if: mQR8.~ f!ıcfi\ : 
zetmesi lllzımdır; o dahı yemiş 
kürüne muhtaçtır. Bilhassa bulun
duğumuz mevsimde! 

Baharda, eskiden kan aldırırlar
mış .. Yeni tıp o usulü kaldırdı; 
Avrupa ortalarından gelen telg • 
raflar, zaten kanımızı kurutmnk
ta olduktan başka, harp tehditleri 
karşısında bu kan pek te alınmı
yacağa benzememektedir; icap et
mez, inşallah ama, boşuna akıt

mamak yalnız tıp bakımından de
ğil, milli noktadan da maslahata 
muvafık görünür. 

E vet, kiraz ve çilek ş~hir~ in
di, Yemişçi sergılerınde1 

görücüye ilk çı· 
kan veya gerdeğe 
ilk giren eski ha
nım kızlar gihi, 
yenilip yutulmıya 
c:ın attıkları hal
de, henüz pek u
tangaç, pembe du
ruyorlar, bana 
yerlerini yadırgı -
yorlar zehabını 

veriyorlar. 
Birisi: 
_ Nazıı dalımda bahar rüz

garlarlyle ne hoş sallanıyordum; 
ötmüyordum ama kuşlardan daha 
süslü, daha renkli ve daha neşe • 
liydjm, 

Diğeri: 
_ Yeşil yapraklarıma gömülil, 

yuvamda ne tatlı uyuyordum; uç
muyordum ama kelebeklerden da
ha §Ik, daha benekli ve ayrıca ko 
kulu idim. 

Diyorlar gibi geliyor. Sanıyo
rum, önlerinden geçen tramvay
lara bakınca da şöyle düşünüyor
lar: 

- insanlar da, bizim gibi, y:ın 
yana, üstüste ne kadar dar yere s1-
kıştır11mış; galiba sepete doldurul
muş. Onlan da, belki yiyecekler 
var ... Kendilerinden yüz misli bü
yük ve obur devler! 

Kiraz yemişlerin ördeğidir. Ya
ni ,demek istiyorum ki, ördek gi
bi sudan hazzeder ve damlalar vü
cudünden, ördek tiiylerinde oldu
ğu gibi pırıl pırıl yuvarlanarak a
kar, gider. 

Çilek ise: 
- Yıkansanu! 
Diyenlere: 

Ser bete 
~ 

Dair 
Yazan: 

REFiK HALİD 
_ lnsan topraktan yaratılmıştır, 

su ile fazla oynamağa gelmez! 
Cevabını veren bektaşi babası

nın fikrindedir, su onun neşesini, 
tadını kaçırır. Çilek, öyle ~lma~ln 
beraber yine din tav~iyelerıne rıa
yetkardır. Yıkanmaz ama hi~. ol.~ 
rnaua şeker tozu ile "teyemmum 
eder! 

Bence kiraz, suyu çekilmemi§, 
ı:ı:ırt lPc:PrcıFımls bir yakuttur; ko
parmnsaıar t,iüneşte 1mruY'fl Kuru-
ya belki, yarın kıymetli bir taş o
lacaktı diye düfünüriim. Çilek ise 
yumuk bir tırtıla beı~zer, bıraksa
lar koza yapıp !<elebck çıkacak sa· 
nırım! 

Çileğin kendisini, şerbetini, 

§Urubunu, dondurma ve tat
!ısmı, ille tarla-
unda eğilip eğilip 
şükranımı arz Jçın 
reveranslar ya • 
parak yemesini 
pek severim de 
bilmecesini be
senmem: Bir kü
çücük dal, yeme
si bai! Kafiye düş
künlüğü uğrunda, 
görüyorsunuz ya, 

yerden bir karı uzayamıyan fide
yi dal, yani pireyi deve yapmışlar, 
Sonra nerede çilekteki o rengi ka· 
dar uçuk, nazenin Jc2Zct, nerede 
haldeki o iç yakıcı koyu tat! Ah. 
bal faydalı bir gıda, güzel bir k~ 
limedir ama her dilde mevcut olan 
münasebetsizliklerin e~ kötilsü de 
ona arız olmuştur. Bir hece ilavesi
lc en tiksindirici bir madde hali
ne girer, bu yüzden rağbetim ke
silir. 

Çilek, pek belli, öz türkçedir, 
kiraz gibi aslı LAtin veya ~i?ftaıl. 

zerdali nevind'?n Iranca değildir. 

Galiba, hafif, hoş leke manasınıı 
"çil" den gehyor, sonundaki "ek" 
eki ile yine isim oluyor, "el" den 
"elek" gibi... Çiçek kelimesinin de 
pek benzeridfr ve ''b_.~,, ın aksine, 
böyle .güzel bir benzeyişten dola
yı da daha iştiha verici olmu~tur. 
Acaba "çicek" teki ''çiçe" ne de
mektir? Türkçede ana manasına 
gelen böyle bır kelime vardır. Ye
mişi doğurım .iemek mi? Yoksa ol
mamış, ham ınanasındaki çiğden 
mi? 

11Çiğirdim" in dçek açma ma
nasına kullamldıgına aöre esası b\l 
kelim edendir. 

"Bize ne, diyeceksiniz, hattA sa
na ne? Dil encüme'li azalığını gö
züne kestirdin de dikkati üzerine 
çekmek için marifet mi ibru e
diyorsun? Bu encümenin, m~buıı
luğa "mahreç" olduğ.ınu işitmışsin 
galiba! Geçti Borun pczarı, sür e-
~eğini Niğdeye:" ~ 

Halbuki işin doğrusu bu de~l· 

dir. Oz türkçe davıısındanberl me
rak saldığım, alıştığım bir hal.. E
li neye sürülse tahlilim yapmıık is
tiyen bir kimyager farıediniz; ben 
ona döndüm. Kalemime bir tiirkçc 
kelime dolaştı mı ayıklamadan ya
pamıyorum; rahatım <la kaçıyor. 

Çilek deyince ak!ıma şerbe
ti ve şurubu gelir, şurup 

bahsi de bana şu 
'.l~I :rı 11annatır: 

Ş•ırup meraklısı 
bir adam varmlJ, 
kendi elile çilek
ten, vişneden, fi. 
renk üzümü ve 
menekşeden sekiz, 
on türlü şurup 

kuynatır, her bi -
rindt!n bir miktar 
karıştırarak bir şu 

rup kokteli yapar. l'•lisafirine ik· 
ram edermiş. Bittabi misafirler de 

bu latif çeşnili, çiçek kokulu kev

scri yudum yııdum, d•llerint da

maklarına vura vura, keyifle, ağır 

ağır içerlermiş, Bir gün mahalle 

imamı da ziyarete gelmiş, merak

lı zat ona da bir b:ırdak sunmu~. 
Fakat zevkten mahrum bu obur ve 

Dç gözlü softa derfial, bir nefeste, 

soluk almaksızın o canım şurubu 
midesine indirmiş. Bunu gören ev 
sahibi dayanamamış: 

- Behey adam, de>m:ş, anlari'.k, 
zevkin yok, fakat hiç olmazsa 

"sünneti senlyye" mucibince üç 

nefeste içse idin! 

Taze meyvalarm saoe şerbeti de
ğil, hoşafı da nefis olur Ben "ho· 
şaf" ın "hoş ab'1 yazıldığı devirde 

tahsil görmUşlerdenlm; o zaman 
söylendiği gibi yazmamak bir hü. 
nerdi. Ama "hoş ab'" şeklinde ydz1. 

lan kelime de "hoşaf" tal:i ağız su· 

!andıran o misılsız güzelliği. can
lı lığı bulamazdım. "Şafl" tetatfu

zunda adeta bır :{cpÇenin kast>ye 

dalıflndaki manalı ses var. 

Hoşaf bah;;l ge ·erken de ar. ğı

daki fıkra hatıra ge!lr. 
Bir adam aılsa1irliğe gitmiş, ha

va sıcak oldugundan ortaya, eski 

usul, bir kasa bµ7Ju hoşaf getir -

rni§ler ve misafire küçük bir ka

şık vermi§ler. Ev sahibi ise kep

çeyi eline almıı, doldurur doldurur 
içer ve her içiıtte: "Oh, öldüm!" 

derml~. Misafir bakmı~ ki, kendi 
ka~ığına ancak bir yudum giriyor 

ve hoşafın ze\·ki çıkmıyor, kur;ıı· 
sındakine-

- Efendi, d~miş, hele şu kep
çeyi bana ver, bir kerecik 1c ben 
öleyim! 

K iraza gelince mübareğin ne 
şurubu olur, ne reseli .. Yal

nız, unutmıyalım, 

dudak teşbihine 

pek yarar! Frenk
ler, içine frenk u
zümü ve ağac çi
te~ karıştırdık • 
tan sonra pelte.si
ni yaparlar. Ağaç 
çileği. nohuda ve 
ya zeytine bile 
eklense, yine re· 
celi olur, olur a

ma şeref onda kalır. Alafrangada 
dokuz yumurta sarısı, bir kilo kö
pürtülmüş kaymak, yarım şişe 

vermut ve et suy~ ile koyu bir 
salça yapıp mesela hıyar veya yer 
elmasının üstüne dökerler. Bu sal- · 
ça, değil böyle oldukça yutulur 
şeylere eski pabuç kırpıntısınn dö
külse yine lezzetle yenilebilir sanı
rım. Marüet salçanın nltındakinde 
değil, kendisindedir. 

Kiraz içkisi, haiis Alsase mnr • 
kalı olmak şartile hoştur, adına 
kirş derler; rengi kar;ıkulak suyu 
gibi berraktır. şişelerin şekli de, 
tombalak karnı ve upuzun boynu 
ne, tcnnsüpsüı.1üğü içinde ı.aTi '\'C 
orijinaldir, Çeri denilen tatlı Jn • 
giliz içkisi de kirazdan yapılır. 

Bizim halk bUgimizde, yani Fol· 
klorumuzda kiraz şöyle der: 

- Arkamdan dut yetişmese be
ni yiyenlerin boynu çöpüme doncr
di! 

Kendi kendini zem "e başka bir 
cinstaşmı metheden tek geveze 
meyva bunu gördüm. 

Kiraz mılli bir yemiştir. Zira 
dünyada en iyisi Anadoluda yetiş· 
tlği gibi aslı da bu memleket 
dendir. Adının halis türkçe oldu
ğuna dair bir hünerli tefsir yapı. 
lamndığma miitcessifıın. Elmaya 
alma diyen köylü, bunc da şive
mize uygun olarak klrez der. Çc
kirdeklerile beraber yutulması u
dettlr ve zannederim, kirazın de
min tekrarladığım ~emmi bu şe
kilde. zahmctsız yenilip barsnkla· 
rı zahmete sokup zedelediği için 
:söylenmiştir. ''Kireı" in sonunda· 
ki "ez" hangi dilden ve hangı O• 

sıldan gelirse gelsm muvafık, sıh· 
hi bir ihtar ise de dinlemezler. Ki
raz §eklinde söylediğimiz zaman 
da yine "aı' 'işaretine dıkkat ecii
niz, manidar duşmli~tür: Ez yel 
Aı. ye.. Hatta dı lcrin . müsaitse 
"kirez" i "kır, ez" oku da o biçim· 
de ye! 

1 stanbuldn bahçeler, bağlar 
arasnıda tek tuk biten kiraz 

c1ğaçları latiftir a. 
ma Anadolunun 
kiraz yayları hak
k ındn bir fikır ve
remez. Japonya -
da itirazların çi· 
çek açtığı mev

)im de pek itibnr
Ja iıniş; bir çok 
garp muharrirleri. 
Lotiler ve Far
rcrler methede e· 

de bitiremezler. Bu münasebetle 
aklıma fU ıeliyor· Bizim edip le· 

tirler Japonya vesııire gibi uıL't. 
pitoresk yerlere göndeıilse, acaba 
edebiyatımız Mademe Chrysan
theme ve La Bata.ille Ayarında ıa
heserler kazanır mı? 

Kirazın Fransız edebiyatında bir 
yeri dlha vardır: Madame de Se
vigne. La Fontalne'nirı hikôycler! 
icin•der ki: -

(Devamı 8 incide) 

Hürriyet 
Ağaçları 
Yazan: Sabiha Zekeri)lfı Sertel 

H ollanda, Almanya, Fransa ara
sına sıkışmış minmini bir 

LUksemburg DUkalılt var. Bu kü
çiicük devlet bütUn tarihinde Al
manlar, Fran·sızlar \'C Hollandalılar 
arasında taksim edilememiştir. Za
man zaman ıelen istila ordulan 
hiirrlyetine pek i ık olan bu nıille
ti esarete dU Urmii , kafese ıirnıiş 
kuş ıibl, bütün hayatı hürriyet için 
çırpınmakla ıeçmi tir. 

Ben bu kUçük dUkahğı Kozetin 
bebeilne benzetirim. Bu bir kıraat 
kitabı hikayesidir. 

Kozet isminde bir çocuğun bir be
beği varmış, bir arkadaşı ile kavga· 
ya girişmişler, o, bebek benim de
ınis, öteki benim demi~, biri ba~ın
dan, biri aynklarmdan bebeği ~ekip 
yarı belinden ~yırınışlar. 

Liikseınburg Dükalığını da bütiin 
tarihinde Almanya başından, Fran
sa ayaklarmdan çekmiş, bu kii~uk 
memleket bir türlii istiklaline ka
\'U amamışh. Nihayet 1839 da bü
yiik de\'lctler Londra muahedesi ile,. 
bu kiiçiik diikalığa istiklalini '('r• 
ıni , ve lıi\rriyetlnl bu de,·letlerin 
garanti i altına alnu~tı . 

Yeni Alman iı;tilası korkusu 
Merkeıi A\'lupada bir veba gibi cs
miye başla~·ınca, dükalığın kadını, 

erkeği, çocu~u biiyUk bir telaşıı 

dü ınü~ler ... 1939 Nisan ayınd:ı İs• 
tiklallrinin yüzüncü devir senesini 
kutlularkcn, bu tclfışlarmı, ve hiir· 
riyctc olan aşklarım §ll şekilde iihar 
etmi ler:: 

Bayram günü bütün halk, ~oru• 
ğundan yetmişine kadar, bütün mil• 
Jet, hudut boylarına hürriyet ağaç• 
Jarı dikmi~lcr. En ücra köyden, en 
kalabalık şehre kadar, genç kız, de
likanlı, ~ocuk, ak !'akalh, hepsi hir 
ağızdan "Lüksenıburg, Liiksembnrg. 
lularındır" diye bağırarak, liiokakla-
11 dolaşım lar. 

* Znallı ;ı.·avru i tiklıil. .. 
on sc.ld&inci asırdanberj bu hiirri
) et ağaçlarım ekti. l\lcy,·alarının en 
olgunlarmı toplıyacağı anda, esare
tin, kökiinii maziden koparamadığı 
zulüm \' tı çapulculuk rüıgan, ne 
hak, ne hudut, ne insanlık tamını. 
yan istismar kasırgası, bu ağadan 
kökiinden koparmış, on sekizinci, on 
dokuzuncu, ~·irıninci asrın hiitüu 
fennini, ilmini. hak \'e 
demir bir topuı gibi medeni)ctin 
8a ınn \"Urmuştur. 

Siz bu nğa~·ları göz ya ımzla hl'l
ki bir dah.ı sulayacaksınız ... Bir kı
sıın milletler esaretin zencirlerini 
bu a rın muvakkat bir zamanında 
belki bir daha bacaklannda taıı) a
caklardır: Fakat a ırların kinini, zu
liim l'C istibdat kar ısında hiirrl) e
tin aıkını kalbine sindiren insanlı
ğın bu zineirlerj kökünden koıınra
cağı zaman uzak değildir. 

Bu, hürrb etle esaretin, barbar
lıkla insanlığın belki de son kın ga-
ıdır •.. Sizin hudutlarınm bekli) en 

hiirri~ et ağaçları gibi, biitiin insan
lığın hudutlarını milletlerin kalp
lerindeki hürriyet \'C i tlklal a ldarı 
bekliyor ... istikliliniz size kutlu ol
sun ... Ağaçlarınızın gölge inde ;ı. nca
mak. ileri insanlığın size ,·erdiği en 
hliyUk haktır. 

Çanakkalede tik 
Resim Sergisi 

vanakkale (TAN) - H:ılkevimiz
de ilk resim sergisi, vali Atıf Ulus 
oğlunun bir httabesi, müstahkem 
mevki kumandanı Tlimgcnerel Ali 
Rıza Artunkalin ve ka lablık bır 
halk kutlesinln huzuriyle acılmrntır. 
140 eseri lhtıva eden sergı, haJkm 
rağbetini kazanmıştır. 

Hikmet Dilmaçın etütleri, bilhas
sa portre ve natürmortları fevkalade 
muvaffak gorulmuştür. Kiıun De
mir Arasllnln peyzajları ve cami içi 
çinileri, Çanakkale orta mektebı re
sim muallimi Eşref Tutandın natür
mortları, Biga orta mektebi mualli
mi K. Çizerln kadın etütleri beğe
nilmiş ve takdirle karşılanmıstır. 
Dlmetoka muallimi Rasim Uzanın 
knrlkatürleri, Saide Gölgenin ciçek 
resimleri itina ıle yapılmış oldugu 
görülmüştür. 

Sergi, 15 gün acık kalncaktır 
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GAZETELERLE ... E o N K o 
ŞAKALAR · . :. 

' .. • .. '*" - ,.., ....... ~ • ~ 1 - • Son Bir 
Zahire 
Geçen 

_M_l I 
Hafta içinde 
Borsasında 
Muameleler 

Harita! .•• 
Yazan: Naci SADULLAH 

S on aylarda, gazetelerimiz, coğ
rafya kitaplarına döndii: Ha

ritasız çıkttkları gün yok! 
Evvelki gün, "Ciddi!,, gazetede 

intişar eden bir haritada, Norveçle 
İsveçin yerleri deği~mişti. 

Diinkü "Tan,, gazetesinde c;ıkan 

harita ise, bizim Trakyayı "Mih
ver,, e dahil gösteriyordu. 

Görüyorsunuz ya? En sonunda, 
gazeteciler de haritayı şaşırdıJar! 

Fakat bir günün içinde. Norver.i 
İsveçe, İsvcçi de N orvcçe geçirivl'r
mek, yani iki milletin yerlerini be
cayiş ediv~rmek, diktatörlerin bile 
elinde değildir. 

ÇAVDAR : Çavdar vaziyetinde değişik
lik olmamıştır. Hafta içinde Anadolu ve 
Trakyadan gelen az miktarda çavdar, yer
li sarfiyat için 4 kuruş 5 paradan satıl
mıştır. 

Tİ FTI K : Haftanın son günlerine doğru 
piyasamız.da ani bir faaliyet başlamıştır. 

Bu müddet içinde (2000) balya tiftik sa
tılmıştır. Bu malları satın alan firmaların 
ihracatçılar ve spekülatörler olduğu anla
şılmıştır. 

Dün kavga yüzünden yarım kalan maçta Haydarpaşa ve Işık takımları Anlaşdıyor ki, gazetecinin kale
mi, diktatörün kılıcından keskin
dir: Fakat mübarek, ekseriya bizim 
iflahımızı kesiyor! 

Son hafta içinde piyasamıza 506 
ton buğday, 190 ton arpa, ·~40 ton 
mısır, 280 ton çavdar getirilmiştir. 

Dün dahi tüccar ve l'oprak ofisi mal
larından 335 ton bugday ··atılmıştır. 
Yumuşak buğdaylar 5.32 5.35, sert
ler 5.05 - 5.17, çuvallr kuş yt:mi 5.29, 
keten tohumu 10.32.5. ufak fasulya 
13.20, natürel :10hut 7, yevnek:ik zey
tinyağı 43 - 45 kuruştan ~atılmıştır. 
Dün 67 ton arpa, 184 ton ·m, 30 ton 
mısır, 25 ton yubf. 30 ton çavdar gel 
miştir. Son haftanın piyasa hareket
leri: 

YAPAK : Anadolu cinsi yapaklara talep 
azalmıştır. Kıvırcık cinsleri ise, yeril 
f<ıbrikalarımız tarafından hararetle aran
maktadır. Hafta içinde Trakya, Marmara 
sevahili ve Ceyhan ve Erzurum ve havaUsl 
yapaklarından ceman (4000) balya mikta
rında satış edilmiştir. TAN Şildi Finalir11 Dünkü * Çember siyaseti, niha:vet muvaf-

BU G DA Y : Bu hafta buğday fiatlarında 
ehemmiyetli bir de~işiklik olmamıştır. 
Toprak mahsulleri ofisi, namına gelen 
buğdayları muntazaman piyasaya arzet
mekte ve satış yapmaktadır. Un ğelişah 
devam etmektedir. Serbest piyasaya buğ
day gelmemektedir. 

DERi LER : Oğlak ve kuzu derileri üze
rine hararetli satışlar olmaktadır. Piyasa
lar sağlamdır. 

Yarıda Kaldı HCidise 
Önünde 

fak oldu. Bu neticeye bakınca, İngi
liz Başvekili Chambcrlain'e verebi
leceğimiz isim şudur: ARPA : Açığa satışlar yapmış olan bazı 

ihracat tacirleri, dört buçuk kuruştan ar
pa mübayaa etmektedir. İhracat için yeni 
talepler gelmemiştir. 

KURU ve SALAMURA SIGIR: Son A· 
merika ile yapılan ticaret muahedesinden 
sonra Amerikadan salamura ve kuru sığır 
derisi ithal edileceğinden yerli malları• 
mızın fiaUarı bir miktar geriliyeceği tah• 
min edilmektedir. 

" Çemberleyen!,, 

Maç, 0-1 lşık Lisesinin Lehine 
Cereyan Ederken Kavga Çıktı, 

Bu Yüzden Oyun lnkıtaa Uğradı 

"TAN,, Şildinin finalinde ho
şa gitmiyecek bir hadisenin ma
çın ikmaline mani olmuş ol
duğunu kederle öğrenmiş bu- J 

Iunuyoruz. 

Balkan Kupası 

Olimpiyadının 

İhyası için 
Sofya, 13 (Tan Muhabirinden) 

Balkan kupası rJlimpiyadının yeniden 
ihyası için bazı teşebbüsler yapıl

maktadır. Ayın 1B inde Belgratta bu 
turnuvanın ihy:ı edilmesi için Balkan 
memleketleri futbol organizasyonları 

Haziran teslimi yeni mahsul fop Mersin 
3 kuruş 30 paradan muameleler olmuştur. 

öLÇOLER: 

Kilo Yerine Okka 

AV DERİSİ : Bu matah üzerine mua
mele olmamıştır. 

iHRACAT: 

Yeni Alman Kredisinin 

Tesirleri Dün Tan şildi !inal maçı Haydar
paşa - Işık liseleri arasında oynandı, 
Şilde ismini yazdıracak takımı tayin 
edecek bu karşılaşma .;ok geniş bir 
alaka uyandırmış ve stada üç bine 
varan bir seyirci kütlesi toplamıştı. 

Teessürle kaydetmek mecburıye

tindeyiz ki, maç müessü bir hadise 
lle kapandı ve bitmesine dört dakika 
kala kavga yüzünden inkıtaa ıığra· 

dı. 

Hiiclise nasıl oldu? 
Saat 15.30 da her iki takım saha-

ya şu kadrolarla çıktılar- · 

Işık: Adnan - Necmi, Salim -
Aytekin, Rifat, Yavuz J Nizanı, 

llüsey5n, Şeref, Adnan, Niy~zi. 
Haydarpaşa: Sabri - Cemal, Sii· 

leyman - Tarik, İsmail, Kadir • 
Gazanfer, Hidayet, Şinasi, İbra
Jıim, Fikret. 
Hakem: Feridun Kılıç. 
Ilk hücumu H1ydarpcı{ l yaptı ve 

lşık muavin hattında kırıldı. Ikirıci 

dakikada Fikrctten açılan bir hü.
cum, Işık kalecisinin müdafaasile ne
ticesiz kaldı. Dördüncü dakikada, Ad
aanın çok güzel bir ortasını Işık sağ 
içi avuta attı. 

Hücumlar karşılıklı oluyordu. 0-
fUn mütevazin cereyan ediyor. Her 
Ud takım da gol fırsatları kaçırıyor
lardı. 

Altıncı dakika: !tüseyinin yerinde 
bir pası Niyaziyi güzel btr şckilde
kaleye attı ise de Haydarpaşa kale
cisi bunu kurtardı. 

Sekizinci dakika: Haydarpaşa mer
kez. muavini bir favul yaptı. Favı1l 
atışı kornerle neticelendi ve korner 
kalecinin kurtarışile bir netice vere
medi. 

On ikinci dakikadan itibaren Işık 
oyunda hiı.kimıyct tesisine muvaffak 
oldu. Bilhassa Işık sol muavini Ayte
kin nazarı dikkati celbedecck bir o
yunla Haydarpaşanın en tehlikeli o
yuncusu Fikrete göz açtırmıyordu. 

Birinci devre Işık lisesinin baskısı al
tında O - O beraberlikle kapandı. 

ikinci devrede 
Oyuna Işık bajladı. Işık muhacim

lcri Haydarpaşa kalesine dayandılar. 
'\.cele yüzünden ilk fırsatı kaçırdı -

lar. Beşinci dakikada Fikrete yapı- İsterdik ki; her yıl daha in-
lan bir favulü attılar. Kaleci bu gü- kişaflı bir şekilde tekrarma 
zel vuruşu yumrukla defetti. Oyun karar verdiğimiz bu spor te-
da Işık yine hakim, Haydarpaşa bir ması tam bir arkadaşlık hava-
türlü toparlanamıyordu. On beşinci sı içinde bitsin! Gençlik, daha 

Kullanıhyormuş ! 
Yurdun bazı merkezlerinden veri-

len haberlere göre, bilhassa Bolu, 

Kastamonu, Safranbolu, Çerkeş, Ço-
dakikada Işık merkez muhacimi al- mektepli çağlarında heyecan-
dığı bir ara pasını üç m•.?tredan a- ]arına haklın olmasını öğrcn-

mümessillerinin iştirakile bir kongre rum mıntakalarında meri kanun hi

Son yapılan Türkiye, Almanya 
kredi anlaşması üzer ine bir çok Al
man firmaları tarafından füracat mü· 
esseselerimize yeni talepler .:;elmiye 
başlamıştır. En fazla istenilen mallar: 

vuta atarak muhakkak bir gol fırsatı melde spordan beklenen mii-
kaçırdı. samaha ve arkadaşlık hisleri-

aktedilecektir. Bu toplantıya Bul~-
ristan, Yunanistan, Romanya, Yu
goslavya futbol mümessilleri iştirak 

liıfına olarak kilo yerine hala okka 

kullanılmakta olduğu aniaşılmakta-
Eski yün paçavrası, pamuk, :ıam de
ri, kıl, kuru meyva ve zahiredir. 

18 inci dakikadan sonra oyun mü- nin doğmasma ve ruhl asaletin edeceklerdir. dır. Bir çok seyyar tüccarlar köylii Dünya Zahire Rekoltesi 
tevazin bir şekle girdi. Haydarpaşalı· inkişafına doğru bir mühim a-
lar sağdan hücum etmek istiyorlarsa dım atmış olacaktır. Bir müsn-

Bulgaristam bu kongrede, futbol ve müstahsilin ellerinde bulunan tif
federasyonu reisi Batembergski, ikin- tik ve yapakları okka hasabile satın 

Piyasamıza gelen malumata naza
ran 1938 - 1939 ekim ve mahsul se
nesinin dünya buğday rekoltesinin 
ouı:~nntıyun'xı:tncıı, ~~ıı:m -tımermA• 

da 352.2 milyon kental. cenubi A· 
merikada 103.5 milyon kental, A~
da 185.3, Afrikada '37 .2. Okyanusya

da 41.3 milyon kental o~ak tesbit 

edilmiştir. 

da Salim ve Aytekinin yerinde mü- bakaya girmek onn kaybetmek ı 

dahaleleri bu akınları neticesiz bıra- ihtimalini evvelden kabul et-
Ktyorau. çu .... g-eçıuetıt!n lŞIK ıı:Kror ' ıut::11. ueun:ı.ann-. .uu:.ıarna-..---

ci reisi Lazar f>opov, sekreterlerden almaktadırlar. t 

D. Bojinov, As. Stanişev ve futbol Fakat okka hesabile yapılan bu 
~-...-.. __ .,,....._ - . -

sil edeceklerdir. Diğer Balkan mem- sabile ödenmektedir. Bu suretle müs 
leketleri de heyetlerini seçip gönde- tahsilin okka ve kilo arasındaki iki 

oyuna hiıkiın olmağa başladı ve Hii- ' l hakinı olamamakla kaybedil-

kalecisi güçlükle kurtardı. Devre de mız muhakkaktır. Fakat bu gi- receklerdir. 
seyinin bir kaç şütüııü Haydarpaşa miş maçları kazanamıyacağı- 1 

Işığın hakimiyeti altında yine golsüz bi hareketlerle kaııamlmış ar- Fenerbahl!e lzmirde 
olarak berabere bitti. kadaşlık ve sevgileri kaybet- ı ~ 

Oyun temdit (?dildi memiz ihtimali de çoktur. Bü- 1 • O Galip Geldi 
Oyun onar dakikadan yirmi daki- j 

1 

tün dünyanın centilmenliğine 

1 

) 

ka temdit edildi. Birinci on dakika- niimnne olarak aldığı Avruıla İzmir, 13 (Tan Muhabirinden 

yüz küsur gramlık bir hakkı kay
bolmaktadır. Bu r.:ııntak:'J.iarda satı

lan malların hala okkal~k ölçü ile 
dartılmakta olması da şikayetleri mu
cip olmaktadır. 

Yeni Kırkım Yapaklar 
Şark vilayetle!"inda bu senenin ye

ni kırkım yapaklarım .:atın alm.,k. i· 
çin başlamış olan pazarlıkla:- niha
yet bulmuştur. Iz.mir ve Aydında ça
lışan mensucat fabrikal:u-ı bu mın
takanın yapaklarından kılos•.ı altmış 
üç kuruştan yüz bin kiloluk mühim 
bir parti satın almışlard •r. 

Bütün dünyada arpa 360, ~avdar 

270, yulaf 503 milyon kental tahmin 

lık temdit Haydarpaşa hücumile baş- ve Amerika üniversite ve kol- Bugün milli küme maçına burada 
l~dı. Haydarpaşanın hücumuna Işık lejlerinin spor ma~ları, kaza- 1 devam edildi. Stadyoma büyük biı 
mukabele etti ve Şerefin bir şütü a- nanlar ve kaybedenler için da· t ı kalabalık toplanmıştı. F~nerhahçe, 
vuta gitti. Dördüncü dakikada Ga- ima ve muhakkak bir arkadaı?- güzel bir oyundan sonra Ateşsporu 
zanfer vasıtasile Haydarpaşa bir hü- , lık toplantısı ve bir sevgi taa- 1 - o yendi. 
cum yaptı. Ibrahim aldığı pası gü- tisi ile biter. • G ı· Ankaragücil a ıp 
zel kullanainıyarak "!lir gol fırsatı Emelimiz ve ümidimiz genç-

11 

Ankara 13 (Tan muhabirind~_n) -
kaçırdı. ]erim.izin de bu nümunelerden 

B · · d k'k d H"' · d ş Bugün Ankaragücü ve Demi't"'!Ji)Orı eşıncı a ı ~a ::ı. useyın en e- birini teşkil etmesi ve onlarm 
refe, Şereften Nizama geçen topu, maçlarının da bu manzarayı J takımları 19 Mayıs staclyomundaı 
Nizam yirmi metreden çok sıkı bir arzetmesidir. J milli küme karşılaş~~sını ~~pmışlar, 
şütle sol köşeden Haycupaşa ağla- __ neticede Ankaragucu musabakayı 
rına taktı ve birinci on dakika bu ne-

1-== 2 - 1 kazanmıştır. 
tice ile kapandı. oyuncular biribirlerine girdiler. Ha-

l kinci on dakika dise kapanırken seyirciler sahaya ismet Paşa Kız 
Haydarpaşa hücumda. Sağdan bir doldular ve vaka tekrar canlandı, çok 

inişte, Salim akını hendbolle dur • müessü bir şekil aldı. Hatta g&zete Enstitüsü Talebelerinin 
durdu. Hendbol atışını Fikret, Hida- fotoğrafçılarına ve hakeme tecavüz 
yetin önüne düşürdü. Fakat !şık ka- edildi. Maç ta oyunun bitmesine dört 
lecisi yerinde bir çıkışla takımını bir dakika varken inkıtııa uğradı. 
sayıdan kurtardı. Hakem ne diyor? 

Oyun, bundan sonra sert bir şekil Maçtan sonra hakem Feridun Kı-
a l mağa başladL. Oyuna, Haydarpaşa lıçla konuştuk. Bize şunları söyledi: 
hakimdi, Işık ta galibiyeti elden ka- "- Işık daha güzel oynadı. Tem
çırmamak için topu, sağa, sola at- didin ikinci on dakikasının yedinci 
mağa başladı. dakikasında ben topu takip ederken, 

Yedinci dakikada oyun sol tribtin diğer tarafta Haydarpaşalı bir oyun
önünde devam ederken diğer tarafta cu bu hadisenin çıkmasm~ sebep ol
Haydarpaşa sağ açığı Fikret rakip o- du. Halkın sahaya girişi de hadise
yuncuya bir yumruk salladı. Salim, nin büyütbesine sebebiyet verdi. 
bunları ayırmak için koştu ise de 

Kız Okullar Atı, Finali 
Haydarpaşa • lşrk maçından evvel 

Dünkü Ziyaretleri 
Ankara, 13 (A.A.) - Ismetpaşa 

Kız Enstitüsü talebeleri öğretmenle-

ri ile beraber sabah saat 8.30 da 

Türkkuşunun Etimesut motörlü 

kampını ziyaret etmişlerdir. 

Talebeye burada tayyare başında 

askerlik dersinde gördükleri bom-

bardıman, atış ve gazdan korunma 

hakkında izahat verilmiş ve birçok 

uçuşlar yapılmıştır. Bundan sonra 

pla?ilir meydanına gidilerek taleb~ye 

paraşütle atlamalar ve planörlerle 

akrobasi hareketleri gösterilmişt:r. 

Talebe, gördüklerinden fevkalad.e 

mütehassis kalmış ve hepsi de u<;:· 

Kız liseleri arasındaki atış müsaba
kalarında finale kalan Kandilli - Mu
allim mektebi karşllaştılar. Takım

lar beşer kişi idı. Kandilli 229.5 met
re ile birinci Muallim mektebi ikinci 
oldu. Manialı miısabakalar da hadise mak arzusunu izhar etmişlerdir. 
dolayısile tehir edildi. 

Bul9aristan • Letonya Maçı 
Silifkede Hükumet Konağı 

Yangını Davası Bitti 

edilmiştir. • ., ı.-

Erzincanda Şeker Pancarı 
Erzincan (TAN) - Ziraat mekte

bi tarlasında geçen sene yapılan şe
ker pancan ekimi tecrübelerıne bu 
sene de devam edilmeğe başlanıJ:.. 
mıştır. 

Y ozgatta Yeni Sene 
Mahsulünün Çok Bol 
Olacağı Anlaşılıyor 

Yozgat (TAN) - Ziraat Vekale
tinin gönderdiği beş selektör makı · 
nesi bu sene 465700 kilo tohum te
mizlemiştir. Bu mıktarın yansı ka
dar da tohum ilaçlanmıştır. 

Tohumlukları ıslah için, Ziraat 
Vekaleti hesabına, köylünün en iyi 
tohumluklarından kırk altı bin kilo, 
beher kilosu 5 kuruş 30 paradan a -
lınmış, kalburlatılıp temizlenmiş, ay
rıca köylüye 900 ton tohumluk buğ
dap verilmiş, Ziraat Bankasının nak 
den yardımı da temin edilmiştir. 

Bütün bu tedbirler sayesinde ze
riyat bu sene geçen yıllardakinden 
pek fazladır. Semavi bir afet olma -
dığı takdirde Yozgat vilayetinin bu 
sene yetiştireceği mahsul pek bol 
olacaktır. 

Yeni ziraat usullerini ve makine

li ziraati köylüye göstermek üzere. 
maliyeye ait olan on bin dekı:trlık 
Midilliçoğlu çütliği, devlet ziraat iş
letmeleri kurumuna devredilmiş ve 

çük bir meyvesiz ağaç fidanlığı tesis 
edilmiştir. 

Umran hareketleri 
Yozgat, (TAN) - 621000 Ura Ü· 

zerinden tanzim olu:rıan yeni vilayet 
bütçesi tasdikten gelmiştir. Şimdi 
yeni sene iş proğramlan hazırlan -
maktadır. 

Modern vali konağı inşaatı bit • 
mek üzeredir. Yeni mezbahanın te -
melleri atılmıştır. Sorgun ve Boğaz· 
layan kazalarında yapılmakta olan 
büyük ilk mekteplerin inşaatı çoş i· 
lerlemiştir. Bu sene Madende de bir 
ilk mektep binası yapılacaktır. 

Aşım durağı inşaatına devam olu· 
nuyor. En iyi sıhhat müesseselerin· 
den biri olan hastanemizin etrafı hah 
çe haline getirilecektir. Hükürnet 
konağının etrafına da park yapıl • 
maktadır. 

Yozgadın başlıca mesiresi olan 
Yeşil çamlıkta yeni yeni koşkler ya· 
pılaeaktır Ayni yerde bir ıtahve ile 

çütlikte işe başlanılmıştır. . bir kaç dUkkan inşasına başlanılmış· 
Hazirandan sonra, aşı kalemı dP t 

i 
.. ır. 

dağıtacak olan bir meyve bahçes vu-
cude getirilecektir. Bir tavuk istas
yonu açılması da muhtemeldir. 

Bigada Et Ucuz 

Oyuncular ve seyirciler hakemle münakaşa ediyorlat 

Bu yıl Bulgar milli takımı, ilk de
fa olarak beynelınile1 karşılaşmasını 
Letonya milli takımile yapacaktır 

Karşılaşma Sofyada ayın 24 ünde ya
pılacaktır. Bu münasebetle halen Bul 
gar milli takımı takviye edilmekte
dir. Sofyadaki klüplerle yapacağı 

maçlardan sonra Letonyahlara karşı 
çıkarılacak takımın kimlerden ibaret 
olduğu yakında ilan edilecektir. 

Silifke (TAN) - Hüktımet kona
ğunızın yanmasından dolayı tahtı 

muhakemeye alınanlar hakkında ka
rar verilmiştir. Maliye katibi Hasf.ln 
Kölgeli beraat etmiş, maliye odacı
sı Mehmet Kölgeli ve datıilıye oda
cısı Hakkı Ceylan, ihmal ve terahi
den birer ay hapse mahkılm olmuş
lardır. 

Vilayetimiz içindeki çıplak yer -
leri ağaçlandırmak maksadiyle kil • 

Biga (TAN) - Sekiz - on kilolıı1' 
kuzular iki liraya, etin kilosu yirıııl 
beş kuruşa kadar veriliyor. 
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OYUNCULAR BASLARINI ARIYOR 

BiRLEŞTİRİN 

Yulıalda &fiıdlllilnflz 4 porçoyı 1 
uyıun f9ldlde biri~! 

B• o~, alafea, ,,.,,anm 6alap yerlerine talrmanuı rica ediyorlar. Hqtli, Wap talıma. 
BM .m,. ~· olMım, °""1ıra 6ir tle lıolın mıı~ 7fllllfhnr, .onra 4a ... ce 6o)'Gl'Uft. 

Bitiin çocuklann leYdiklerl •
n bukleli, altın yüzlü çocutu siz 
de wuyacabum.Bu, dünyanın en 

JDefhur imanlarından olan 9 ya
pndakl çocutun bir yıllık kazancı 
bizim paramızla, yüz binlerce lira
dır. Evi, otomobili, oyuncaJdan, 
ı;er f81l var. Ama bana sorarsanız, 
hiç te onun gibi olmak istemem, 
çünkü bence o, çocukluiun tadına 
varamamıf, bütün zamanlan bir 
takım atnema idman ve tüimlerile 
aeçen hürriyetsiz bir çocuktur. 

Kaybolan Beş Lira 
HiKAYE 

Buan, töpril.Je pldllf zaman, 
vapurun blJat zili çahnmıp bat
lasnıpt. »•••k_.. ......... .... 
ı-~ Ai;c:İİnN;; titr ~ .. o ... o cnlı-111Nıı 

8tr - tiralık uuıttı: Gidip 191im 
btı' dd:ocl bilet "'12'J~ 4Jp JP.:11~ 
.... Bilet ~ İlıfkı, aD1, 
--' bir adamdı. 

- Bosuk para yok! dedi. 
Haaaa, hemen öbür gifeye kot

ıu. Oradan da bilet alımamıftı. Zil 
durmadan çalınıyordu. Tekrar 
llıflnnın gifesine pldi. 

ı,te, memur, lrendtatnden Ud a
dam IODra aelmlf olan pk bir ba· 
)'Ul bet llralılım bozuyordu. 

Yazan : ilhan TEK 
nra ortada görünmüyordu. 

içine $ bir tat otmmut gihl 
oldu. YOreti daraldı, c6z1er1 kuru
du, bnrdı. Titreyen eDerlnl ellfp-
1 .. ,.;n,,. ~n~nn r1k11rıırıtk 11nınıv:>r. 
&özün çelnnabd illttlit4t açıp bpı-
J9r, ama bir tQflO .-.. ı. U.. 
ralılı b~ Ariik çoCUlu 
da, bqmemuru da, flk'yeti de u
nutmut ,kaybolan bet llrahjın ta
auma diipnilftü. Saatler IOIU'&! 

HSaJan ben, yolcudan aldılJ.m bet 
llrablı, bir linıhkmq gibi bozuk 
paralarla beraber tekrar ona ver
mif olmıyayım " diye dÜfÜJldü. 

Sahiden de öyle ohn\lflu. 
Rıfkı, dlSrt lira 89 kurut arasın

da, bu bet Urahlı da, Ura gibi ..
yarak Vermlf, flk bay da; hiç 
MS çıkarmadan ,a1dıldanm cebi
ne atarak kalkmak üzere olan va
pura atlamıfb. 

Buan küçüktü aına, onuna bO· 
1(iktü. Kendiline, bozuk paranı 
,.. cledtll halde, timdi bafb biri
.. para bozmuı çok gücüne gittL 
YGzi kıpkırmızı bsilmtfti. ı,te t. 
ble kapıları kap&m)'OI', vapur kat
byoıdu. Çocuk, içi llZhyarak, göz- -----------
Jert nemlenereJr, lfden npurun 
arkumdakt beJu köpOtlere baka 
bhnıfb. Sonra kendine aeJdi. 00-
fQrdqo bir fe1I a]mala gldlyor
lllUf libi. kopnk, IUele bafme
•unmun yanına IOkuldu. 

- L1ltfen, benimle beraber ıe
Up fU lifedeki memurun adım .ay. 
ler mtıtntz? 

- Ne yapacabın oJlum? 
- Bir flklyetlm var, dlretta. 

tChıGze blldinıcel!m-
".:: Peki çoculum, geleyim. .. Bu 
-n mı 10rdunuz' 

- Evet .• 
..;_~ numaralı life memuru 

- T8fe)drilr ederim. 
keınur, bepnemurdan kendlll-

111 flklyet etmek Ozere kendi adı
'- IOran çoeutu tanunıftı. Yüzft 
~ı, morardı. Sonra, kaflanm 
-tarak: 
~-Yalan mı ~ledlt, 1fte bat, 
~parayokt 

~ belınfı. Para çekme9lnl 
l'l Çekmemle, yfizOnOn aapea-
"-Jre.ıbne.ı de bir olmUf\u. Ofte
Gll biıbç bütün Ura o. bozuk bit 
1\..--.kurufta bafka para yolma. 
-.... demin, pk baya boıdulu b8f 

BİLMECE 
BULMACA 

l.CTE BUNU 
BiLMiYOR DUM ! 

Bir takim ailntlerM renç WmJar, ,.......... stbnflt daler tüıp ..... 
aaau, prlp ~ _,....-- _.... olmala çalıflrlar. 

• ... llba. a.rlateknt alJeleNe, .... llrltiunek için katbnlanD ··-
nwluma tütddan ............ ~Qtl .NtJan laMlanlr. 

• 
Dtba,_ ea •IQlk n ........... ~ olaa NonuHt'• ili,.._ 

isin itile cukartana limltlerl ya:Nır. 

• A.IMkada •ır ta.TYUe. ........... katanı kapeklerl ,........, ._.. 
lerla ........... ~ taJPl9 ,... .... k ....... j)tU. 

• Blrtok 1aaJftale, fu4 ı •• ••Hlbtl .._..._ hfraetler, - lll'flan. 
.................... p .... ~ pbpr. 

• 
lleihntle d,. ........... ., ... ..,. ...... ~··· 1mrim ~ 

kik •• klçtQr. iken.~ ..... tww•ID!peÜ ........... 

• 
ROı..rt w.ıttow adb Wr 4_...•• .._. .. z.s metıe .. ,..... w 

1tO 1dioll'am •lakta oW.,P "11 ,...... 

• 
~~ ................ Banda ••11 MIJ8k ... 

bir kapılanma •ıa Jaet ..,.. ......................... . 

• .. blatallu.bahrw.we. - ..... ,,, .................. ... 
klllerla ................ ~ _... :TU'dır. 

Portelda 
ler. 

• 

.... . 
EGLENCELI 

OYUNLAR 

Bımıtlalıl ( + ) iF.edi ,.,ı.n 11,.,,..., (-) ipıNflUeri aan, 
( X ) İfaNllİ olanlara 4a rnaoi renlıli Wemle 6o,.,,.,.a. 

Birltas ifaret 6irarwla 6alanan ~erleri o ifaredcrin renlıl• 
rini lıanftmıralı 6o~/ 

CEVAPLl 
MESELELER 

MESELE - Hayri Bedriye dedi 
ki: 

Eğer 36 kurupmı daha olsaydı 
benim param seninkinin üç milli 
olacaktı. 

Bedri HayıVe dedi ki: 
Eter ~ bet kurut eblUne, 

..W. JNU'UUll tamaaa 7anaı Dür 
olu,r. 

Acaba, her birinin kaçar parası 

-··--- - (4) C.> 

~-~ti!!~·~ pq, .. ,...,... 
bdatdrt. Ahmet, lııeDdml t.w..,. 
12 Yat büyüktür. Acaba, her biri
mizin yap ne~? 

CEVAP - (24), (36). 
MESELE - Ben onun yansı

yun. Benim rakamlarımı toplar
aanız, 6, her IJdmlzin toplayının 

rakamlarım toplarsanız 9, onun 
rakamlannı toplarsanız 12 eder. 
İkimiz de iki§er haneliyiz. Acaba 
kaçla kaçız. 

CEVAP - (24), (48). 
MaELE - İki kardefhı yqla

n toplanırsa elli eder. Büyük kü
çükten 4 Yat bi70k- Her biri kat 
,..,,ndadır! 

CBV AP - (21), (27). 

Kibrit o,_u 

AJakt& duımuım l .. aHllnlg 
Jdbritt bir 1-rda.t Jahut ltncfDI 
~! Bqb bir kibritle ... 
yalan. ~ çabucak •u eöadü
rQn! 4rbk kibritin ayakta dtmdtk 
dUl'IDUI için anc.n ~ ...... 
~ ~ 78JMCÜ lflais 
kalmıyacUtlr. 

NE DERSiNtZ? 

NE YAPACAK? 
Bir lns.'Hz, bir Fransız, bir Rua, 

bir Alman, bir de İtalyan bir oda
da bulUflU]ar. Alman fran11sca, 
Rus italyanca, Framız ruca. İtal
yan m,nı.:. biliyor. tnııllz bndl 
dilinden b8fka bir dil bilmiyor • 

Acaba, fpaw,z, Ahuna bir• 
söylemek f8tele ne yapacak! Sis 
ne deninil.'? 

A1tll;la Olda7 ~ 
.. lmnupnalanmn om.na ,.. 
tlfttm. Altay Oktaya 90l'du: 

- Peki ~ Pdüa atı! 
Nuıl kaplandı? 

Oktay cevap verdi: 

- Evet, &6zOmle s6rdtm. ... 
bayatı kaplandı. 

Ben aöze bnprak Oktaya: 
- Peki, HD kaplandan korbn. 

dm mı? diye IOMUID. o ...... 
ild çocuk. kahkahalarla lfildW.. 
Halbuki benim l6züınde 1a1ç amo
necet f8Y JQttu. Yokaa ben mi -. 
Jann tc.11f1D8)anaı ten •nl'""mf 
Ne clıtnlıdsf 

oncuk 

1! . 
I •\ 
I : \ •··•· ............ -

~ I J \ J -~ ; '.i • • ı • 
~ t • \: . ~ 

j .: • . . \ 

. : -• ı I ~ .. .. . ........ . 
• • 1 ,· -~ ·~ •• · ı .,.,... .... • • 

Banda ... blrl berlDde yedi 
boaıOuk 11ralenm11 tam 1edi lll'a 

~ .. cleiil mit Şimdi .. 
• IQrlVOl'UID! 

- 8oncuJdar kaç tanedir? 
Çoiunm kırk dokuz diyecek. 

• llallluld boncuklar 33 ta..ur. 
Yoaa '1X'1=33 mü eder! Ne 

clenbdz! 

--....."'":::""-----------------------------------====-~======--~--:----,.-::::::::::--:-:----~~------=-ıo::---:::::----'."""'~""""""'::::'~:::-~~""'":"":"""""'!::-----------------~---
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:Türk Safosunun Hayah TEFRiKA No. 42 

Tarihin Aşk Faslı 
lafa, Osmanoğullarının Aşk Vadisindeki Alakalarını 

Tamamile Anlamış, Planını Tesbit Etmişti. 

Z ira Muradın "Babalık nime
tine,, karşı gösterdiği istiğna, 

Vcnedikli dilber için kuvvetli bir 
ders teşkil etmiş gibiydi, evvela 
sevgilisine güçlükle açılan yürek
lerde e§ aşkının kıymetli yer tut
masına • Safonun düşüncesine gö
re • imkan yoktu. Şu halde kendi 
mevkii de daima tehlikedeydi ve 
bu tehlikeyi, yc:ıhut tehlikeleri 
şimdiden karŞJlarnak gerekti. 

Safo, bciyle dilşündüğü için bir 
plan çizmek istemişti, bu planın 

muvaffak olabilmesini ise şehza -
denin nasıl bir soya mensup oldu
ğunu, dedelerinden ve büyük de
delerinden ne gibi düşünceler, his
ler, kanaatler tevarüs ettiğini öğ
rcnmiye bağlı görüyordu. 

Ne Murat, ne cüceler onun nasıl 
bir maksat takip ettığini sezmedik
lerinden, sezemcrliklerinden tercii
me ve telhis işile harıl harıl uğra
şıyorlardı. Halbuki o, Osmanlı ta
rihinin siyasi ve askeri taraflarını 
için için csniycrek dinliyor ve mü
tercimler bahsi bitirip susunca so
ğuk bir tavırla: "Çok güzel, çok gü
zel" deyip dersi kapatıyordu. La
kin Osman oğullarının aşk hayatı
na tallük edeıı bahislerde tepeden 
tırnağa kadar dikkat ve heyecan 
kesiliyordu, kelime kaçırmıyordu. 

Mütercimler, bu bahisleri ev
velce dile almamak istemişlerken, 
onun gösterdiği altıka ve yaptığı 
ihtar üzerine tcrcilme c.c~ esini 
genişletmişler, 5ıraı: sonra da ersı 

eski padişahların evlenme hikaye
lerine hasretmek zoruna düşmüş -
lerdi. Safo, işte bu sayede Osmaniı 
devletini kuran, Ertuğrul zadeden 
kendi eşi Muradın dedesi Süley -
mana kadar gelip geçen hüküm
darlar üzerinde müessir olmuş ve
ya olamamış kadınlal'In hal tercii
melerini - fakat istidlal suretile -
öğrenmiş bulun:.Jyordu. 

O, cücelerden öğrendiklerini Mu
rada tekrar etmekten zevk aldığı 
için şehzade de 3iJe tarihine taal
luk eden noksanlnnm tamamlamış 

gibiydi. Artık Osmanın Mal ha -
tunu, Orhanın NHüfcrile Teodoru, 
üçüncü Muradın, Rum, Bulgar ve 
Sırp Prensesleri, Yıldırımın Bey
zası, ikinci Muradın Marası, Fati
hin Gülbaharları, Çiçek hatunları, 
Beyazıdın Ayşe su1tanı, Yavuzun 
Hafsası, Si.ileymanın hurremi Safo 
için • eni konu - aydınlanmış mev
zulardı, keskin muhayyilesini işli
yerek onların hayatından bir takım 
hakikatler çıkarıy')rdu. 

O Osman oğulları tarihinde aş
kın büyük bir rol oynadığını anla
makla beraber o ailenin en kuv -
vetli bir aşkı en kiiçük bir seb~p
le feda ettiğini de kavramıştı. Me
sela Mal hatun için ııylarca ıztırap 
çekc.n ve ona malik olmak uğrun
da bir çok tehlikelı;re göğüs gerip 
hatta düello yapan Osman Bey, me
ramına nail olduktan sonra Mal ha
tunu silik bir şahsiyet haline s~lc
makta gecikmemişti. Orhan, çıldı
rasıya sever görüniip te nikahla
dığı Nilüferin üzerine evlenmek -
ten geri kalmamıştı. Murat. zaten 
kelebek gibiydi. Beyazıt, Beyzaya 
candan meshur olmakla beraber 
gayri tabii aşklar ardında koş

maktan çekinmiyordu. (1) 

S afo, işte bu bilgiyle zekasını 
cilaladı, iradesini kuvvet

lendirdi ve hissine hakim olmak 
imkanlarını elde edip kendisine 
salilnın bİfr .O ':ı:d~u ıu:n\ -
zadeye tahakküm etmemek, onu 
işinde ve gidişinde serbest bırak
mak esasına istinat ediyordu. 1<ıs
kançlığı kendine yasak etmişti. 

Daima sabırlı, daima tahammüllü 
olacaktı ve "İmparatoriçe,, olmak 
uğrunda her şeyi feda edecekti. 

Zeki kız bu azimle, bu kararla 
köşesinde - hem sakin, hem ne
şeli - bir hayat geçirirken şehza
deyi olanca dikkatiyle tarassut 
etmekten, cücelerine de tarassut 
ettirmekten geri kalmıyordu. Genç 
prens, çıldırasıya sever göriindii
ğü Venedikli dilberin analığa 

namzetlendiğini duyalıdanberi za
manını, haremden ziyade selam
lıkta ve açık saçık eglenceler ara
sında geçiriyordu, arasıra körpe 
halayıklarla da mahrem sohbetler 
yapıyordu. Fakat üç günde, beş 

günde bir, tazelenmiş bir aşkla 
yine Safonun dizlerine kapanmak
tan kendini alamıyordu. 

Safo, onun için sanki bir yelpa
zeydi. İçindeki hovardalık, zen
dostluk ve aşk severlik ateşi s<ln
meğe yüz tutar tutmaz, yani ne
dimleriyle, musahipleriyle ve içe
rideki toy halayıklarla geçirdiği 

demlerden gına getirir getirmez, 
Safoya dönüyor, o yarı sönmüş iç 
ateşini yeniden alev alev bir hale 
getiriyordu. 

Güzel Venedikli, bu haletin de 
farkındaydı, eşinin sönmek üzere 
bulunan bir kandile taze yağ koy
durmak için kedine döndüğünü 
anladı, planına son şekiller verir
ken bu noktayı da gözönünde tut
tu: Kandil yağı vermekte - şevk 

ile - devam edecek, faknt o ya
ğı - yerine ve zamanına göre -
pahalı satmayı da ihmal etıniye
cekti. 

İşte bu durumda, bir kaç ay da
ha geçti, Safonun doğurma zama
nı yaklaştı. ·o, ağır bir yük altın
da bulunuyormuş gibi daimi bir 
rahatsızlık hissettirdiğinden, şeh -
zade için için üzülüyordu. Hele 

iı~ğı~a i~~iy:rtd1~Jb,urS~~ 
geçirdiği aşk saatlerinden sonrt.ı, 

mutlak surette pişmanlık duyu • 
yor, hatta bu kadarla da kalmı

yarak tenine, yüreğine o gelir ge
çer aşklardan kir bulaştığını ku
runtulayıp bir iç tiksintisi geçiri
yordu. O nedametlerin, o kurun
tuların sonu ise, tabiatiyle Safo
ya koşmak, onun sakin bir uysal
lıkla sunduğu heyecan ıçinde yı

kanmak oluyordu. 
Murat, yine böyle bir :htiyaçla 

onun kucağına koştuğu günlerin 
birinde kadını pek bitkin buldu, 

.................................................................................... 1 
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Şerif, ilk zamanlnrda evde bir başına kalmıynca

ğından memnun göründü ise de, sonraları, her za
manki gibi geçimsizliğe başladı. 

Ev sahibi de biraz huysuzdu. Aynadan fena halde 
huylanıyordu. Şerif, sanki tuvaleti ve süsü pek se
vermiş gibi, herife nisbet etmek için onun yanında 
aynanın karşısına geçip sakalını tarıyor, saçlarını 

düzeltiyordu. 
Bir akşam eve geldiğim zaman, odamızdaki ayna

nın yerinde yeller estiğini gördüm. Şerif öfkeyle de
di ki: 

- Bu evde bir gün doha kalamam .. Başka bir ev 
bul.. Terbiyesiz herif nynoyı alıp götürdü .. 
Arkadaşımın gönlünü yapıncaya kadar alda kara· 

yı seçtim. Ve ona bir el aynası almayı vaadettim. 
Fakat bu daha fena olmuştu . Çünkü, Şerif, ev sa

hiblnin yanında ikide bir cebinden ay>;ayı çıknnp 

yüzüne bakıyordu. Neyse ki, öteki artık ses çıknr
madı. 

* Alınan makinistin daima yakama yapışacağını 

oekliyerek kuşku ile yaşıyordum. Halbuki "Seıner
kant,, ta tam bir sene kaldığımız halde korktuğumn 
uğramadım. 

Fakat, sene nihayetinde, "Ta kent" den, bir mt'k
tup aldım. Bu, maarif nazın vasıtaslle "Kolca" dan 
geliyordu. Lizetin yazısını tanır tanımaz, yüreğim 

ağzıma gelmişti. Çocuk ifadesini andıran mektubunu 
okumağa başladıır · 

"Fena adam; 
İşte uzun bir sene geçti. Cehennem azabını tercih 

edecek. bir ömür sürüyorum. Babamla annem beni 
reddettiler. Kasabadakl iyi kalbll bir komşumuzun 
yanında dokuz aylık yavrumla yaşıyorum. Daha dön
miyecek misiniz?. Ben uzun bir hastalık geçirdim. 
Öyle zayıf, öyle halsizim ki!. Yavrumuz erkektir. 
Size çok benzediğini zannediyorum .. Fakat o da has~ 

talandı. Şimdi ateş içinde yatıyor .. Çok sefalet çeki
yorum .. Bazan aç uyuduğum oluyor .. Artık merha
met etmelisiniz, bana dönm~lisiniz .. Yahut ta beni 
yonınıza aldırınız .. Hergün ve her gece ağlıyorum .. 
Fakat, her şeye rağmen, sizi lanetle yadetmek iste
miyorum .. 

Yavrumuzun başı icin felaketime nihayet verme
nizi rica eder ve sabırsızlıkla iyi haberinizi bekle
rim. 

Lizet" 
Bu mektup beni derin bir yeise attı. O kadar ki, 

iki üç gece uyuyamadan yatağımda döndüm durdum. 
Bir akşam. Şerif yanıma sokularak dedi ki: 
- Haluk Bey, seni pek kederli görüyorum .. Nen 

var . Büyük bir can sıkıntısı içindesin ... 
Bu adamdan hakikati artık saklamak istemiyor

dum. Mektubu uzattım. Okuduktan sonra hayretle 
yüzüme baktı. O zaman, vakayı, hiçbir noktasını 

saklamadan ona anlattım. 

Donup kalmıştı. Yüzüme ciddi bir istihkarla ba· 
karak: 

- Bu vicdansızlığı nasıl yapabildin?. Inanamıyo
rum, dedl. 

Cevap vermiyor ve düşünüyordum. 

Dakikalar sür'atle koşuyordu. Bir türlü karar ve
remiyordum. Uzun bir sessizlikten sonra dedim ki: 

- Çocuğumu bir kere görmek isterdim, fakat, ne 
çare!. Benim için yapılacak tek iş, onu ailesile ba
rıştırmanın yolunu araştırmaktır ... 

- Bu derece mantıksızlık tasnvvur olunamaz.: 
Lizetle ailesinin arasına ne yüzle gireceksin? .• 

- Araya ben girecek değilim., 
- Ya kim girecek?. 
- Bir başkası!. 
- Bu başkası kim olabillr?, 
:_ Mesela sen!. 

Scrif yerinden sıcradı. ı?öz.lerl blisbütün blivümüstü: 

T A N 
hodkam ve hodbin kalamadı, ye
şil zümrütlerdeki nemle kızıl du 
daklardaki eleme ilgi gösterdi, mi.ı 
tchayyir ve muztarip sordu: 

- Nen var? 
Safonun cevabı, tek kelimeye 

sığmış hazin bir inilti oldu: 
- Ölüyorum! 

M uradın gözleri öniinde bir 
tabut ve bir mezar açıldı. 

Her aşk gecesine, her aşk saatine 
yeni bir sima çizmek, yeni bir tU 
dökmek kudretini taşıyan Snfoy
la beraber bütün o mucizevi ma
haretin, o çeşit çe it tatlann bu 
tabuta konulup o mezara gömülP.
ceğini düşünerek yüreği burkul
du, damarlarında bir elem alevi 
dolaştı, ihtiyarsız ağlamağa ko
yuldu. Hem dizi dizi göz yaşı dö
küyor, hem Safonun ellerini opc 
öpe yalvarıyordu: 

- Sen ölme Safo, sen ölme Sa
fo. Çünkii sen kalbimin ışığısın, 
ruhumun baharısm. 

Ve mühim bir şey, bir derman, 
bir şifa hatırlamış gibi yerinden 
fırludı, çılgın adımlarla selfımlığa 

çıktı, Kadı Üveys başta olmak ü
zere bütün nedimlcrini, musahip
lerini yanına getirtti, henüz yaşı 

kurumıyan gözlerini, onlarm üze
rinde melul mellıl gezdirdikten 
sonra. derin derin içini çekti: 

- Haseki, dedi, ölüyor. Nide
lim, onun derdine nice derman bn
lalım?. 

Kimse, "Dert nedir,, demedi, ez
ber derman aramağa koyuldu. 
Çünkü maksat bir hastaya ilaç a
ramak değildi, şehzadeye hoş gö
rünmek ve onu neşelendirınektı. 
Bu sebeple herkes aklım\ değil, 
ağzına geleni söylüyordu ve Mu
radın zaten kanşık olan kafasını 

büsbütün karıştırıyordu. Yalnız, 
Kadı Üveys sakindi, murakabe 
geçirir gibi bir durumdaydı. Şeh
zade bir aralık onun dalgınlığını 
farketti: 

- Ya sen defterdar, dedi, bir 
sağlık vermez misin? .. 

O. mühim bir şey söyliyeceğ!ni 
hissettiren garip bir tavırla etrafa 
baRındı~ 

~=-·--·~--"----

(1) Mallıati.in için Osm:ın iBeylc Es
kişehir 'Beyt arnsmda rekabet vardı. 
Osman Bey bir gün -kardeşi Gilndüz 
Alpla bernbcr- fnönO Beyinin hane
sinde iken Eskişehir Beyi tarafından 

baskıncı uğradı. :'ttutearrızın yanında 

Harmnnkayn hAkimi Köse Mlhnl da 
vardı ve iki rakip arasında bir dilcllo 
başlamıŞtı. Osman, rakibini mağlı'.'ıp ve 
firara mecbur etti. Kö~e Mihalı da 
-Gündüz Alpın yardımlvle- esir aldı . 

Osmanlı devletinin kuruhışunda büyiik 
hizrneUerl görülen Köse Mihal Bey bu 
7.nttır ve onun evltıdı da, torunları da 
ayni maksat ujtrunda b(lyük himmet
ler gösterml~lerdlr. 

M. T. T. 

Kiraza, Çileğe, 
Şuruba, 

Şerbete Dair 
(Başı 5 incide) 

~ Kiraz dolu bir sepettir, insan 
en güzellerini se~mek ister, bir de 
bakar ki, sepet bogalmış! 

Eski muasır edipler, işte, biri
birJeıi için böyle nükteli, iltifatlı 

sözler snrfederlermiş. Bizde de 
Tanzimat, Serveti F3nun, Fccria
ti ve eski Yeni M~cmu3 muhar
rirleri de o yolu tutmuşlardı. Şim
dikiler aksine hareket ediyorlar, 
herhangi bir şöhret sahlbinin eser
leri için diyorlar ki: 

- Çiirük yemiş dolu bir sepet
tir, insan kötiilerinden ayıklnmak 
istiyor, bir de bakıyor ki sepette 
ıyisi kalmamı5! 

fr irnz bilirmiydi ki, güniin bi
' rinde tfüiin diye bir ot çı-

kacak ve insanlar 
bunu yakıp içmek 
için dallarını ke -
c;ip kesip ağızlık 

yapacak? 
Ortaya gelince 

cvvelfı herkesin en 
iyilerini seçip son 
ra en fenalnrmı 

ela. yine. son ade
dine !tadar derece 
derece ayırıp bi

tirdiği yemiş kirazdı:-. Yahudiye 
atfolunan bir adetten bahsederler: 
Kiraz tabağının üstünü bir bez i
le örter, niyet çeker gıbi kısmete ne 
çıkarsa seçilmeden yenilmesini te
min edermiş. Biraz ayrp olur ama 
bir cihetten dah:ı adili.nedir. 

Bir cihetten diyorum. zir3 tam 

fıdilanesi bütün kirazları ölçüden, 
muayeneden geçirip sofradakilere 

iri, ufak, çiirük, ne varsa bunla
rın müsavi adet 'Qzcrmden taksi
midir. Uzun iş! Hem adalet ve 
müsavat dünya yüziinde tam ola
mıyacağına ve hayatımız tesadüf 

Ye kısmetlere bağlı b1llunmasma 
göre örtü, Davut Peygamberin 
de hoş_una___gidece i marifetli bir 
nııeı şer ıye-:>a ranuır. tt.m~-na-

na -her işte ve bütün ömrümce 
olduğu gibi- hep çürük, ham, u
fak ve kurtlu kiraz çıkarmış; ya
nımdakine ise olgun, do1gun, kızıl, 
ve tombnlak! Ne yapalım, kısme
tinde ne ise kaşığında o çıkar, der
ler. Mukadderatın önüne geçilmez; 
çürüğünden . oıl~ yediğine şükre

der. hoşgöriir, geçersin. 
Bilmeliyiz ki, dünya nimetleri 

Yahudinin üzerine bez örttüğü ki
raz tabağının içindedir, adalet ni· 
hayet o örtüden, hayat ise kısmet
ten ibarettir. 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir isim e Bir zamir. 
2 - Beceriksiz e Aceleci. 
3 - Bir memleket Neferler. 
4 - Yakın değil e Dik. 
5 - Bir harf e Bir sesli harf e Sızı 

e Bir yer. 
6 - Bir nota e Anne bııbıı ı;ocukl~ 

e Bir nota. 
7 - İranlı 9 MahsuL 
8 - Çıkış e Göndermek. 
9 - Bir Rum çalgısı e Bir harf. 

10 - Bir zamir e Bir harf e Vo 
e Bir millet. 

Çocuk Bilmecemizde 
Kazananlar 

29 Nisan 939 tnrlhll Çocuk sııyfamızdnld 
(Bilmece • Bulmaca) yı doğnı halleden
lcrdcn hediye knzannnlann listesi: 

DOLMA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLAR 

Baklrköy orta okulu 490 Mukbil Dinç, 
Kadıköy Kız Enstitüsü 128 Şadiye Uzuner, 
Schuıdebaşı 9 uncu ilkmektcp 146 Adn:ın 

Özdik. 
MÜ REKKEPLi KALEM KAZANANLAR: 

Üsküdar birinci orta okul 181 Saim Kut
tnş. Kabataş tramvay caddesi 171 numa· 
rnda Hasan. Erenköy 4 üncü mektep 221 
Melek Başer. 

ALBÜM KAZANANLAR 
Bafra Merkez ilkmektebi 506 Samiye 

Kurt, MerzJfon orta okulu 47 Kemal Ye
şiltaş, Ankara Atatork erkek ilkmektc• 
binde 141 Nihat Acar. 

RESi M MODELi KAZANANLAR 
Na7.11li Uzuncarşıdn Çeşityeri sahibi oli

tu Muzaffer Önal. Elazık milddeiumuml 
katibi Hayali oğlu İbrahim Eren, Diyar
bakır İnkılap itkmektebi 138 Ahmet. 

SULU BOYA KAZANANLAR 
Zllc orta okul 30 Mehmet. Samsun 23 

Nisan me'kfobl 92 Fehamet Yöney, Cey
han eski maliye müdilrü oğlu Abdurrah-

KA LEM BOYASI KAZANANLAR 
Zonguldıık Mlthat paşn mektebi 111 :Fah

riye Altınkol. Balıkesir A'1.. Ş. Raşk. Hnk':ı 

kızı Süzan Gürer. Denizli lls~ orta kısıt!" 
1292 Necati Yalvaç. 

PERGEL KAZANANLAR 
Gedikpaşa Neviye sokak 39 numaradıı 

Anahlt SUzan Capynn. Bevoğtu Knbr!s· 
tnn sokak iM numarada İbrahim, Hay
darpaşa Vnldebağı Prevnntoryomund:ı 

Necati. 
KART KAZANANLAR 

Sıvas Meydan camii knrşısında o nu
marada Şemsettin Elliay, f p!ımb Merkez 
llkmektebl 28 Gönül Sayın, Eski~ehlr D. p. 
Yolları cer atölyesi ihzari ıını! 22195 Ö
mer Tunçel, Derince liman şefi oğlu Çe
tin Kamoıık. 

o 
- Tövbe estağfur~JMıa!;,.~~famı kessen bir yere 

bir adım atmam .. 
arzuma rnınettim .• ... 

- O halde, yarından tezi yok, buradan çekilip gi
deriz .. 

- Divane misin HalUk Bey? .. Bu iki zavallı canı 

yüzüstü bırakmıya nasıl vicdanın kail olabilir? .. 
- Vicdan mı?. Ben kendimde böyle bir şey bu

lunmadığından eminim!.. 
- ~aptığm işler bu sözünü pek te doğrulamıyor 

değil! .. Fakat, sen çok iyi bir adamdın! .. 
- Eskiden belki! Çünkü yanımda biri vardı kt, 

beni ıslah ediyor, insaniyeti ve doğruluğu bana aşı
lıyordu .. 

- Kimden bahsetmek istiyorsun? .. 
- Karımdan! .. 
- Öyleyse onu neden bıraktın?. 
- Sebebini sciylemek kudretinde olsaydım, sana 

bunu evvelce bildirirdim .. 
Aramızda yine ağır bir sessizlik başladı. Şerif çok 

muztarip görünüyordu. Ben, verdiğim ani bir ka· 
rarla yerimden doğrularak: 

- Dinle Şerif. dedim. Yalnız itiraz etme! .. Sen, 
hemen yarın "Kulca,. ya hareket edeceksin .. Lizete 
bir miktar pnra götüreceksin .. 

- Sonra?? .. 
:.._ Sonra, onu mümkün mertebe teselli edip dö

neceksin .. 
- Zahmete değmez!. 
- Canım, biraz da ailesiyle aralarını bulmağa 

çalışırsın .. 
- Sana böyle bir şeyi, hiç bir zaman yaparnıya

cağmlı söyledım ... 
- Oradak; bazı tanıdıkları vasıta edersin .. 
- Ar.:aşılan bu seyahati, blr çok kişinin senın 

hesabına yuı.üme tükürmesi için yapacağım .• 
- Meseleyi büyütüyorsun ..• 
;::._ Ay, sence pek mi basit .:. 
- ~üphesiz .. 
:..... O halde niçin kaç gündenberi ağzını bıçak aç.: 

m1yordu? .. 
- Kararsızd.m da ondan .. Artık kararımı. ver• 

dim... f 

- Anlaşılmaz adamsın vesselam!.: 
Münakaşamız hayli uzun sürdü. Neticede; Şerifi 

Yavrumu bir kere görmeliydim.. Yarlığımm kü-
çük bir parçası olan bu mahliıku öpüp koklama
lıydım.. Olenin içimde sıkışıp kalını§ sevgisinı o'la 
vermeliydim. 

Fakat, bütün bunlar neye yanyacaktı? .. Madem· 
ki onda, Ni.ividden kalma bir benzerlik, bir koku 
yoktu .. Mademki o, aşkımın değil, ihtirasımın mah· 
sulüycHi .. 

Şeı:_ıt. gittiğinin yirminci günü bir mektup gön
c;erdL. ·'Kulca,, damgasını taşıyan ve arkadaşımın 
çarpuk çarpı:k yazısının sıralanışı olan bu mcktu
l:u aynen kopyc ediyorum· 

'• HalUk Beyciğim; 
Dört giindenberi Kulca'dayım. Lizcti pek hasta 

buldum Beni görünce, çok sevindiyse de, t.endisi
ni yalnız teselli için geldiğimi anlayınca, büyük bir 
yeise düştü.- Oturduğu ev, kasabanın içinde .. Faknt 
bu üdeta bir virane!. Ev sahibi de artık onu, başın
dan atmak istiyormuş.. Zavallı kız, çok ağlıidı ve 
bana yalvardı .. Dayanamadım ve birlikte alıp götü
ı·eceğimi vaadettim. Şimdi biraz iyileşmesini bekli
yorum .. 

Tokmak gibi güzel bir oğlun var.. Annesi gibi, 
ben de onun, sana çok benzediğini farkettim. 

Bu iş zaten başka türlü neticclenemezdi. Bu kızı 
vahşiyane terketmek, hiç bir insanın harcı değildir. 
Bana belki kızacaksın ama, her halde mesut bir y..-
va kuracağından eminim ... 

Yanımdaki para yol masrafımıza bol bol yete
cektir. On güne kadar hareket edebileceğimizi umu
yorum .. Sen biraz tedarikli bulun .. Hatta, ele fırsat 
geçmişken başka bir eve taşın!.. O murdar herüir 
derdinden de kurtulmuş oluruz .• 

Selam ve dualar ederim. Şerü ,; 

Bu ahmağın, başıma böyle püsküllü bir bel~ geti
receğinden ve kaş yapayım derken, göz çıkaraca
ğından emindim. işi düzelteceği yerde, büsbütün 
sarpa sardırmıştı. 

Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Lizetin buraya 
gelişi, benim ayağımın bağlanması demekti. Bu JıiÇ 
işime gelmiyecekti. <Dc\'amı vnr) 

ı 
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Soysu_zlara Gün Doğmuştu 
Yazıyorlar, Çiziyorlar,· Hem 

Devletlerinden Avuç Dolusu 
Saraydan, Hem itilaf 
Para Sızdırıyorlardı 

Bcklenmiyen bu ani darbe Bah
çeköylüleri korkutmuş, Domuzde
relileri de kudurtmuştu. Hadisenin 
etrafa yayılan akisleri, dah<f' o sa
bah Büyükdere nankörlerini dü -
şündürmüş, Sarıyer Türklerini de 
güldürmüştü. Müttefikler, alman 
bu öcün, için için kabaran Türk 
hırsının bir eseri olduğuna bir tür
lü ihtimal verememişler g~bi görün
mekle beraber az, çok kederlen -
mişler, Domuzderede yataklanan 
çetecileri gizlice biraz daha körük
leyip şişirmişlerdi. Bir taraftan da. 
hadiseyi ileri sürerek emniyet ve 
asayişin muhafaza edilememesin
den dolayı Babıali nezdinde acı 

teşebüslere girişmişlerdi. Şiddetle 
dlllenmişler ve didinmişlerdi. Çün. 
kil, ölenler her zaman olduğu gi
bi, malı, canı, ırzı mübah sayılan 
Türkler değildi. Elbette dillenir ve 
didinir lerdi. 

Nafiz Bey ile arkadaşları, Türk
lük namına kazand1klar1 ufak ve 
fakat umulduğundn çok fazla te
sir uyandıran bu muva:ffakıyeti 

müteakıp derhal hadise mahallin
den uzaklaşmışlar, Belgrat orman
larının sakin ve sakit sinesine dal
mışlardı. Şunu bilhassa kayıt ve 
ilaveye lüzum görürüz ki, saklan
mış değillerdi. Meraklı avcılar gi
bi, Domuzderesinin etrafında sin
mişler, bu defa da domuzların yu
vasına şiddetli bir darbe indirmek 
için fırsat göz!üyor lardı. 

S arıyerde nankörlere atılan 
bu yaman sillenin sesi, Yıl

dız sarayının ve hele Damat Ferit 
konağının boyalı duvarlarında da 
ş ırtıll bır akı:; yapmıştı. :::u.lle 
sanki kendilerine vurulmuş gibi 
bütün hain başlar eğilmiş, kara yü
rekler ezilmişti. Bu teşebbüs, bil
hassa Hürriyet ve itilaf yaranı ta
rafından o sırada mevcudiyetinden 
esrarlı bir şekilde bahsedilen ve 
ınüessisleri hakkında türlü türlü 
rivayetler deveran eden Karagol 
cemiyetine mal edilmek istenilmiş
ti. Bu cemiyet hakkında dillerde 
dolaşan havadisler, bire bin katıl
mak suretile büyütüldüğü ve ger
çekten korkunç bir kisveye bürün
dürüldüğü için ortaya atılan bu a
sılsız şayiaya hemen hemen herkes 
te inanmıştı. Her yerde bundan 
m.übalağa ile bahsediliyor, Sarı

yerde bulunan gizli kuvvetin bir 
fırka olduğu ve öldürülen nankör
lerin yüzlere baliğ olduğu bile id
dia ediliyordu. Vahdettini vaktile 
Mister Hatson tarafından ihbar e
dilen gizli teşekkülü hatırlıyarak 
büyük bir korku içinde yaşıyordu. 
Damat Ferit kona~mdan çıkamı
Yordu. Kara kulaklara gün doğ -
ınuştu. Yazıyorlar, yazıyorlar hem 
saraydan, hem de müttefiklerden 
avuç avuç para sağıyorlardı. Kapi
ten Benet sahaya atılmıştı. Çünkü 
müttefiklerin fili menfaatlerini mu
hafaza ve temin bahanesÜe Is~an
bulda bulunmasına lüzum gördük
leri kuvvetlerin celbi için, zemini 
Ve zamanı muvafık bulmuş ve 
bilhassa ortalıkta deveran eden 
hu şayialardan istifade yolunu tut
muştu. Bir taraftan, mevcudiyetle
rinin, şahsiyetlerinin tehlike altın
da bulunduğundan bahis ile Hür
riyet ve İtilaf kodamanlarını ha
tekete teşvik erliyor, diğer taraf
tan da ekalliyetleri, can, mal ve 
ırzlarının tahtı emniyette bulun
madığından şikayet ettirerek, is
tediği gibi ayakJandırıyordu. Gay
ri Müslim unsurlarm ruhani reis
lerini mümessillerin kapılarına 
dökrnüştü. Sıra Hürriyet ve Itilaf
Çıları yürütmiye gelmişti. Bu işi 
de, bildiğimiz Mösyö Pantikyan i
le, kendi yanında çalışan sayılı şef
lerden Agopyana vermişti. 

Q esnalarda Hiirriyet ve ltl-
laf yaranının herkesten ve 

h~tta fırka müntesiplerinden bile 
gızlj tutulan bir toplantı yeri var
dı. 

Ayandan Azaryan Efendi 

Bu yer, Yeni postane karşısında 
(Velura) hanında idi ve işte o gün 
de burada, tamamiyle gizli ve hu
susi mahiyette bir toplantı yapıl
mıştı. Ali Kemal, Sait Molla, ha
demei hassai şahane müdürü kay
makam Zeki ve Adil, Pantikyan ve 
Ago1>3'an ile başbaşa vermişlerdi. 
Müzakere mevzuu malum idi. Gü
nün meselesi olan asayişsizlik. 

Agopyan, kapiten Benetin, al
tında nice entrikalı emeller gizli 
bulunan arzularım birer birer an
latmıştı. Nihayet işi şu suretle hu
lasa etmişti. Ve: 

·- Mühim bir ekseriyeti Istan
bulda bulunan İttihatçıların gizli 
teşekkülleri ve kanlı teşebbüsleri 

te emniyet ve asayişin takarrürü, 
huzur ve rahatın temini imkanı
yoktur. Bugünkü vaziyette bunla
rın teşkilatlarını bulmak ve teşeb
büslerine mani olmak gibi hare
ketleri de Tevfik Paşa hükume
tinden beklemek hatadır. Binaen
aleyh mülkün bekası ve milletin 
halası namına bu işin müttefikler 
tarafından teminini istemekten 
başka çareniz yoktur. 

Demiş, daha bir çok herzeler sa
vurduktan sonra da hemen fırka 
namına bir ariza yazılarak İngiliz 
mümessilliğine müracaat tavsiye
sinde bulunmuştu. 

Bu toplantıdan tam bir hafta ev
vel de Ali Kemal fırkanın umum) 
katibi olmuştu ve bu tayin keyfi
yetinde de Kapiten Benet mühim 
bir rol oynamıştı. Bu sebeple Ali 
Kemal, Kapiten Benete karşı çok 
hürmetkar ve bilhassa tevali ede
cek muavenetlerinden ümitvar bu
lunuyordu. Elbette ki, bugünkü is
tediğini de yaptırmak çin fırka re
isi Nuri Paşa ile ikinci reis Hoca 
Mustafa Sabri Efendi nezdinde te
şebbüste bulunacaktı, gerçi hoca 
Mustafa Sabri Efendiyi yola ge
tirmek kolaydı. Fakat, Nuri Paşa
yı ikna etmek çok güçtü. Ali Ke
mal, Agopyanın bu teklifi karşı· 
sında tabii pek haklı olarak dü
şünµı.iye başlamıştı. 

A li Kemalin düşünceli vazi
yeti Pantikyanın gözünden 

kaçmamıştı. Muhatabına emniyet 
telkin edecek bir tatlılıkla: 

- Ali Kemal Beyefendi. Demiş
ti. Bu teklifin sizi biraz düşün

dürdüğünü hissediyorum. Acaba 
yanılıyor muyum? 

Ali Kemal, titiz bir hareketle 
gözlüğünü çıkarıp tekrar takmış. 
Ve: 

- Düşüncemi sizden sakhya
cak değilim Mösyö. Demişti. Bu 
hususa fırka Reisi Nuri Paşayı na
sıl razı edeceğimizi düşünüyo

rum. 
- Bu o kadar güç mü ki? .. 
- Güç değil Mösyö, imkansız. 

Bu adam yapacağımız bu teklifi 
hemen ve kati bir surette redde
decektir. 

- Siz de onu şiddetli bir ısrar 
ltarşısında bulundurursunuz. 

- O vakit te derhal istifa ede
cektir. 

- Ne çıkar bundan? .. 
- Ali Kemal, manalı ve çok ta 

imalr bir tavır takınmış. Ve: 
- Ne mi çık.ar, dediniz? .. Çok 

şey çıkar monşer çok şey. Evvela 
bu istifa fırkayı sarsar. Çünkü, bi
zim akılsız liderlerin vaktiyle kır
dıkları potlar yüzünden müteessir 
olmuş ve fırkaya karşı adeta mu
halif bir v&ziyet takınmış bir çok 
kimseleri, bu defaki teşkilata tek
rar girmiye sevkeden yegane se· 
bep, bu adamın fırkaya birinci re

is tayin edilmesi olmuştur. Ikıncisi.. 
Agopyan, Ali Kemalin sözüne 

devamına mani olmuş ve alaylı 
bir gülüşle: 

- Rica ederim Beyefendi. de
mişti. Bu işi Nuri Paşaya duyur& 
madan, Mustafa Sabri Efendi ile 
beraber pek ala yapabilirsiniz. . , 
Bunu, sizi düşündürecek kadar 
mühim bulamıyorum doğrusu. 

Bu esnada, söze kaymakam 
Zeki de karışmıştı. Ali Ke

mali ikna edecek bir çok sözler 
söyledikten sonra da, idare heyeti
nin; Damat Paşanın nezdinde, giz
lice bu işi müzakere edebileceğini, 
ve verilecek kararla yazılacak ari
zadan, Nuri Paşanın haberdar e
dilmemesinin de mümkün bulun
duğunu ilave etmişti. Fakat, bü
tün söylenilen bu sözler Ali Ke
malin düşüncesini, tereddüdünü 
giderememişti. Bu aralık, Adil 
Bey ayağa kalkmış. Ve: 

(Devamı var) 

TÜRLÜ TÜRLÜ 
Üsküdardaki Bağlarbaşından 

gazeteye mektup gönderen ~.ir 
Bayan okuyucumuz, geçen gun 
uykusuzluk üzerine yazdığım bir
kaç yazıyı görmüş. Korkulu rüya 
görmek korkusundan uyuyamı
yanlardan hatırına gelmiş olacak, 
o da kendi rüyalarmı anlatıyor. 
Aına, tabii, rüyasında kimi ve na
sıl gördüğünü değil, umumi suret
te rüyalarının şeklini söyliiyor. 

Bu sayın okuyucumuzun işitti· 
ğine göre, rüya ilemi bulanık, da
ğınık ve semboller halinde, yahut 
çok renkli, çok geniş olurmuş. 
Halbuki kendisi bir şeye üzüldüğü 
zaman hemen o gece bütün o ha· 
diselerle dolu rüya görürmüş, henı 
de uyanıklıkta olduğu kadar kes
kin bir sııkıntı içinde rüva._ On
dan dolayı: 

- Bu neden böyle? •.• 
Diye, bana da uyanıklık halin· 

de keskin bir sikıntı veren bir sual 
açıyor ... Rüya bahsi biyolojide he
nüz o kadar çetin ve rüvaların 
kendileri gibi o kadar esrar· ile ka· 
pahdır ki ondan bahsetmek hala 
korkulu rüya görmek gibi sıkıntı· 
lı bir iştir. Bununla beraber sayın 
okuyucumuzun arzusunu yerine 
getirmek - rüya meraklısı başka 
?,kuyuculanmıza da faydalı olmak· 
uzere rüyalar üzerine bildiğim ka· 
darrnı söyliyeceğim. 

Rüyalann karakteri hakkında 
okuyucumuzun işittiği şeyler doğ
rudur. Ancak bu karakterler riiya 
tabircilerinin normal sayılan rü
yalar kin gösterdikleri karakter
lerdir. Hekimler normal rüvaları 
tabir etmekle uğrasmadıkların
dan o karak terler hekimliğe pek 
te alaka vermez. Heki:inlerin tet- • 
kik ettikleri, hastaların yahut 
hastalıkla sağlik arasında bulu
nanların rüyalarıdır. Hekimler an
cak bu türlü rüyalardan mana ~.ı
kannağa çalışırlar. 

Okuyucumuzun anlattığı gibi, 
rüyalar uyanıklıktaki havatm uy
kuda devaım demektir. Tabircller 
bunlara rüya değil, hulya derler, 
ı?ündüz görülen hadiselerin hayal
de kalarak uykuda devamı ... Bu 
tabir hekimlikte de uygun görü
lür. Onlara, gerçekten, hulya, is
terseniz tahay-yül denilebilir. Uya
nıklık hayatında her hadiseye e-

H a 

o 

AMAN SORMAYI 

P ontdidier - les - Dames hu
dut şehrinde kaldığının son 

gecesi idi. Miss Charters odasında 
mışıl mışıl uyuyordu. Birdenbire, 
sanki odasının içinde oluyormuş 

gibi, tepinme, bağnşma ve sövüş
me gürültülerile uyandı. Sabahın 
biri idi. Hem bu birinci defa da de
ğildi. Sokağın durup dururken, si
niri tutuyor, kıyametler kopuyor
du. Miss Charters, gtlya oraya is
tirahat etmek için gelmişti. Orası
nı kendisine, sakin ve sessiz bir 
köşeceğiz diye tarif edip, methet
rnişlerdi. Kadın da başını ıyıce 

dinlendirmek için bunu fırsat bil
mişti. 

Halbuki şehrin, sanki ara sıra 
sar'ası tutuyor gibi idi. Bu, belki 
de şehrin hudut üzerinde oluşun
dan ileri geliyordu. Herkesin gôzü 
casus yakalamakta idi. 

Miss Charlers, sabahleyin otel
den ayrılır ve borcunu kapıda ö
derken, kırklık bir İngiliz kadını
na yaraşır bir dik duruş ve bir du
dak büküşle, otel sahibesi kadına: 
"- Ben şehrinizi dostlarıma 

tavsiye edemiyeceğim. Çünkü hiç 
te sakin değil.." 

Dedi. Otelci kadın, başını sağa 
sola sallad· ve Miss Charters'in in
gilizcesine denk kırık dökük ingi
lizcesile: 

"-Dün gece hapishaneden biri 
kaçmış. Fotoğraflar alan bir casus 
imiş. Herif sırra kadem basmış. A
rayıp taramışlar, adamı ele geçi· 
rememişler. Nereye gittiği belli 
değilmiş!" 

Diye cevap verdi. 
İstasyona doğru yollanmazdan 

evvel eşyasını bir daha gözden ge: 

RÜYA VAR ... 
hemmiyet vererek onları zihninde 
büyiiten sinirlilerde bu türlü rü
yalar çok olur. İnsan sinirli olma
dan da, gündüz herhangi bir isle 
pek çok uğraşanların başına gelir. 
Hele şatranç oynıyanların uyu
duktan sonrs da rüyalarında sat
Nnç oynamağa de•am ettikleri 
pek coktur. 

Fakat bu türlü rüyaların en 
meşhuru, meşhur Mayıstro Tarti
ni'nin gördüğü rüyadır. Bu büyük 
kompozitor bir giin yeni bir par
ca musiki kurmakla çok yorul
duktan sonra gece haygm bir hal
de uvkuya düser. Rüyasrnda şey
tan, keman calar bir vaziyette gö
rünür ve gülerek: 

- Tartini, benim çaldığnn ka
dar güzel çalabilecek misin? ... 

Dv ... Uykuda şeytanı görmek 
haylice korkulu rüya. Kompozitör 
de korkarak uvanır, fakat aklını 
başına topla'yı~ca hemen piyano
sunun başına l!'eçer ve şeytanın 
kemanda çaldığı parcaları tekrar 
edince. üstadın en meşhur eseri o
lan "Seytan faslı" meydana «;I
kar ... Bayan okuvucumuzun alaf
ranı?a müzikle iştigali varsa rüya
da kurulan bu me.,hur fashn l{Ü
zellii!'ini elbette bilir. Kendisinde 
de ı?Ündü:r. hayatım uvkuda devam 
ettirmek hacıcıası bnlundu~na !!Ö· 
re, o fasla bir nazire yapması te· 
menni olunur. 

Onun yanacağı nazirenin seytan 
faslından daha da J?İİzel olaca~ 
süphesizdir. Çünkü iklimin rüya
lar iizerine çok tesiri oldui!u ivice 
anlasılmaktad1r. Bizim güzel İs
tanbulun Bağlarbası ve Camhca 
semti de rHinvanm en güzel iklim
ler;nden hiritlir. 

Zaten. korkulu rüyalardan kur
tulmak icin en ivi care musiki ile 
cok mesgul olmaktır. Giindü:ı isi
tilen tatlı sesler insanın havalinde 
kalır ve rüvasma girer ... Bir diş 
hekiminin. kendine miiracaat e
denleri ilacla uvuttuktan sonra 
yanlarında kema~ "aldrrıp tatlr 
riivalar ırördürerek dis rf"kmeği !l
krl etmesinden sonra uykuda mn
siki ile tedavi korkulu rüyalara 
karşı en iyi ilac olarak tanınmış
tır ... Hele simdi radyoyu acık hT· 
rakarak yatab girip tatlı rüyalar 
görmek pek kolay istir. 

Yazan: Helen Simpson 

çirmek üzere, Miss Charters yine 
odasına döndü. Odasında yürür
ken ayağı yuvarlak bir cismin ü
zerine bastı. Ve ~ertçe bir gümle
yişle, boylu boyunca yere serildi. 

Miss Chartersin tabanından al
dığı hızla, toparlak cisim odanın 

ortasına doğru yuvarlandı. Ve bir 
film bobini olduğu meydana çıktı. 

Miss Charters, hemen geceki 
gürültüleri hatırladı ve otelci ka
dından duyduklannı düşündü. İlk 

aklına gelen fikir, bobini gidip po
lise teslim etme~ oldu. Fakat clii
şündü, taşındı. Filmi polise teslim 
etmekle iş bitmiyecekti. Nerde bul
dun? Nasıl oldu?" gibl sorgu, su
allere çekilerek treni kaçıracaktı. 
Hem de Fransızların ne kadar mü
vesvis olduklan malUmdu. Tam 
gürültü olurken temiz hava alm::ı.k 
için yatak odasının penceresini a
çık bırakmış olduğunu belki kabul 

· etmeyiverirlerdi de başına bir bela 
sardırırlardı. 

B obini polise teslim etmemek 
için başka sebepler de var

dı. Şu kırk küsur senelik hayatın
da, eşe dosta anlatılmağa değer, 
biricik bir hadisenin kahramanı o
lamamıştı. İngiltereye gidince, ba
şına gelen şu sergüzeşti anlatırken 
bobini de hikayeyi gerçekliyen bir 
vesika diye, şaşa kalmış dinleyici
lerine göstereblirdi. İşte bundan 
dolayı el çantasını açıp bobini içi-

M iss Charters elbiselerinin bağla· 
rını, düğmelerini çözmeğe ko· 

bağlarını, düğmelerini çöznıeğe ko-
yuldu. Kat kat elbiseleri, iç çama
şırları, ihtiyar kadın birer birer 
yokluyordu. Çorapları ışığa ka1·~ı 

tutuyor, korsenin ötesini berisi!li 
yokluyordu. Çamaşırlarda bir şey 
çıkmayınca, ihtiyar kadın, Miss 
Charters'i yavaş yavaş döndürme
ğe başladı. Miss Charters'in tam 
dönüşü tamamlanacağı zaman, ar
kasında duran kadın "Nihayet bul
dum!" diye bağırdı ve Miss Char
ters'in karşısına gelerek: 
"-Arkanızda basılı raporda ne

lcrln yazılı oldugunu şimdi anlı

yacağız." 

Dedi. Odaya mavi elbiseli bir 
yardımcı kadm geti· '..ıdi. !kisi de 
işe koyuldular Mıs.,'ia üzerindeki 
yazıyı bir kağıda k'jp~ıa ediyorl..ar
dı ve götürdi.tkleri haberlerin ko
lay anlaş\inıawası iç.n yazıları tH
sine yazan casuslara karşı bın bir 
şikayette bulıınu) orlardı. 

Bu iş bittikten sonra Miss 
Charters'e elbiseleri verıldı. Fakat 
kıymettar yazıların · bulan!nam:ı
sı için oturmasına izin verilmedi. 
Sağında ve solunda birer polis o
larak komiserin önüne sevkedildi. 
Arkasında basılı bulunmuş yazınm 

kopyesi de komisere verildi. Ko.mı
ser kağıdı heyecanla eline aldı ve 
yüksek sesle okudu: 

"Pink hapları her derde deva-
ne attı. dır.,, 

Ekspresin kalkmasına daha yir- Masanın üzerinde o günün bir 
mi dakika vardı. Otellerde kapısı- gazetesi devşirili duruyordu. Ko-
na iki sıfır konarak gösterilen bir rniserin gözü gazeteyi, aradı. Ay-
yere sabahtanberi uğramış olma- ni ilanı orada gördü. Miss Char-
dığı hatırına geldi. Eline bir gazeb ters'e dönerek: 
alarak oraya gitti. Orası hergtinkü "- Serbestsiniz. Fakat hap ila-
gibi kirli idi. Miss Charters gazete- nının bu kadar orijinal bir rekla-
sinin bir sayfasını feda ederek o- · mına ancak İngilizlerde rastgeli-
turacağı yere serdi. Oradan bir- nir!" dedi. 

kaç dakika ·sonra çıktı. Treııin ---------------
kalkmasına bir çeyrek saat kal- 1 

mıştı. Eşyasile beraber istasyon yo- Karısını 8 Y·erinden 
lunu tuttu. Fakat istasyonun dı
şından birkaç motosiklet zırıltısı 
duyuldu. İstasyonun içi birden ka
labalıklaştı. Ortada bir telaş, tabii
den ziyade bir gidiş geliş vat'dı. 
Kalabalığın &rasından üç polis ay· 
rıldı. Miss Charters'in önüne sıra
lanıp, ona polis merkezine gelme
sini söylediler. 

Miss Charters, şaşa kaldı. "Ne
den?,, Diye sordu. "Treni kaçıra
cağım!,, dedi. 

Fakat polisler pek te nazik 
olmıyan bir tarzda israr ediyorlar
dı. Merkezde el çantasını açtılar. 
Çantanın ta üstünde film oobıni 

duruyordu. Polisler: 

- Oh, bulduk! 

Diyerek bobini aldılar. l\'Hss 
Charters'i yelken kürek bir yan o
danın içine soktular. Orada bekli
yen bir ihtiyar kadın, soyunması
nı rica etti. İşte o güne kadar Mıss 
Charters'in başına böyle bir şey 
gelmemişti. 

Vurdu 
Foça (TAN) - Ahmet adında işsiz 

bir genç, karısını sekiz yermden bı

çaklamıştır. Vaka şöyle geçmıştir: 

Ahmet, son zamanlarda kansın-

dan şüphelenmeğe ve onu döğnıeğe 

başlamıştır. Evvelki gün yine fena 

halde dayak yiyen kadın, gizlice da-

yısının evine kaçmıştır. Gece saat 

11 de zil zurna sarhoş gelen Ahmet, 

. karısını evde bulamayınca, dayısına 
1 
koşmuştur. Kadın evvela eve dön-

mek istememiş, fakat Ahmedi miila-
yim gördüğünden nihayet bım.ı ra21 

olmuştur. Yolda gelirlerken Ahmet, 

birdenbire bıçağını çıkarmış ,;e ka

rısını sekiz yerinden vurmuştur. 

Yetişen bekçiler, Ahmedi tutmuş
lardır. Kadının yaralarından bir kıs
mı tehlikeli ise de kurtarılacağı u
mulmaktadır. 
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luştan kurtulması için ;apılan ha~p-
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ğişiklik olmadığını beyan etmi~ ve 
bunu müteakip perşembe günü Da-
ladier ve Chamberlain larafıncl:m (Ba§ı 1 incid~) 

, 
ltalyan Gazeteleri 

ler ... Meşru olmıyan harpler: İstila 
harpleri, ecnebi miJletleri esir et
mek için açılan harpler. 

Biz eğer yarın harbe gireceksek, 
meşru harplerin en meşruunu, bin 
bir felaketten, istıraptan artakalan 
istikliılimlzi müdafaa harbine gire
ceğiz. 

Totaliter d~vletlerin sulh namına 
' kendilerine hayat sahası bulmak na-

mına gbi~tikleri harpsiz istilaların, 
bizim hudutlara, küçük, büyük }1er 
milletin hudutlarınu kadar dayanma· 
sına mani olacak en büyük scd, Bal
kan milletlerinin, Akdeniz milletle
rinin, büyük devletlerin meydana gı:.
tireceği müşterek emniyet blokutlur. 
Ingiliz - Türk anlHşması, bu müşte
rek emniyetin ilk temel taşıdır. Sulh 
sever milletlerin, Balkanlnr, Türkiye. 
lngiltere, Fransa, Polorıy.l, Ru~ya, 

hatta Amerikanın meydana getirece
ği sulh bloku. bugünkü tarihi devre
de siyasi ve hayati bir zarurettir. 
Bugün değilse yarın bu mutlaka te
essüs edecektir. 

Avrupanın siya'>i tarihi, bir bar
bar isti~, !türriyetleri, demokrasi
yi, insan haklarmı yerle yeksan eden 
bir devir kaydetmiyecektir. Avrupa
run ve insanlığın içtimai ve siyasi 
tekamülü, içtimai t~rnkki ibresinin 
irtica, zulum ve vahşete dönmesine 
müsait değildir. 

Memlekette bitaraf kalmak icin 
yaratılnPs bir hava var. Hit 

bir devletin bizi;n topraklarımızd; 
gözü olmadıgını idrlia edenler var. 
Biz iki sene evvel bu tehlikeye işaret 
ettiğimiz zaman bu havayı yaratmc.k 
istiyen bazı gazetelerin tecavüzüne 
uğradık. Halkı böyle bir ~ehlike ol
madığına kandırmak için, menfi si
yasetin politikusı, propagandası sis
tematik olarak devam etti. Bugün 
hükumet ve meclis bilaraf kalmanın 
lrnkans1Zlıg1ıı1 ..,.. 1ıu en .... , -n., 

kürsüsi.inden halka ilan edeJ·k~n ve 
Jn,giliz - Türk anfa~nrnsile bitaraf ka
lamıyacağımızı.1 sebeplerini izah e
derken, davamızd'.l ne kadar hal:lı 
olduğumuzu bir ı.laha anladık. 

Hükumeti, Türkiyeniıı rnlAk3dde
ratını en doğru. en sağlam bir siya
setle halle götüren bu anlaşmaları 
yaptığı için tebrik ederken, halkın 
maneviyatını bozacak, fikirlerini ze
hirliyecek propaga•1d.ıların da yürü
mesine mani olmasın: dileriz. 

Türk Cümhuriyeti, hiçbir düşman
dan korkmaz. Varlığına göz koyc.n
lara karşı kend;ni nasıl müdafaa e
deceğini Istikl5.l Harbinde g\.ıstermi~. 
tarihin imtihamndan geçrni~tir. ~VIil
li hudutları içind·~ meydana getirdiği 
fikir birliği de bunun en büyük ga
rantisidir. Siyasi ve tarihi hadisder 
onu bir daha imtihana ~;ekccekse, bl! 

imtihanı kadını ve çocuğu ile bera
ber, ordusu. tek le!k her ferdile be
raber bir daha vet·mekten ÇP.kinrni
yecektir. Kuvvetin değil, cebir v~ 
zorun değil, hakV.ıı1 ve insanlığın g:ı
lebesini göreceğiz. 

Dobricadaki 

Komitacıhk Hadisesi 

(Başı 1 incide) 

"İngiliz - Türk paktı yalnız Ak
deniz meselelerine değil, Balkan me
selelerine de şamildir. Balkan An
tantının bir uzvu olmak itibarivle 
Türkiye esasen bu mıntakada Ievka· 
ladc alakadardır. Bariz bazı mi\-.
küllere rağmen Ankara Bulgarist~
nın Balkan Antatına iltihak edebi
leceğini ümit ediyor. Londrada da 
İngiliz hükumetinin Bulgarlar tartı· 
Iından yapılan şikiıyetlere çare ol
mak üzere bir tarzı hal bularak Türk 
hükumetine teklif edildiği zannolu
nuyor. 

Tiirkiye ile Sovyetler Birliğini 
biribirine rapteden bağlar artık 

şimdi İngiliz - Sovyet münase
betleri için bir irtibat \'azifcsi de• 
görebilir. 

Tiirkiye ile Büyiik Britanya ara
sında teati olunan muslihane ta· 
ahhiltler 1\'loskovanın beslb·ebile
ceği ihtirazları ortadan kaldır~

caktır. Çünkü Şarki Avrupada bir 
ihtilaf çıktığı takdirde Sovyetleı· 
Birliği tecrit edilmiş bir vaziyetle 
kalmı:yacaktır. 

Almanyanın ne iktısadi ne de si
yasi bir ihatası mevzuu bahis de
ğildir .. İşte Chamberlain'in Avam 
Kamarasında "Büyük Britanya ile 
Türkiye arasµıdaki anlaşma bu iki 
hükumeti sulhün tarsini için diğer 
hükumetlerle de anlaşmaktan mc
netmiyecektir,, yolundaki sözleri bu-
nu teyit eder . ., , 

'fimes gazetesinin diplomatik mu
harriri diyor ki: 

''İngiliz - Türk paktı İngiliz - P0-
lonya kadar kuvvetli ve hatta dahcı 
vasidir. Türkiye veya İngiltereyi 

Akdenizde harbe sürükliyecek her
hangi bir tecavüz veya Türkiyeniıı 

ve İngiltere tarafından garanti edi
len devletlerin ve Türkiyenin men
faatlerine dokunacak herhangi bir 
hareket bu iki devleti Y.an..va...n.a__.bu.la
caktır:"" 

Büyük Bir' Kuvvet 

Daily Telegraph gazetesi de şöyle 
diyor: 

"Bulgaristan metalibatını tehir et
mediği ve Yugoslavya da Balkan an
tantının siyaset.ine müzaheret gös
termediği müddetce Balkan devletw 
lerinin tam birliğinden bahsedile
mez. 

Ancak şurası \'ar ki. artık bugi!n 
Bi.~·i.ik Britanya doğrudan doğruya 
Romanya ve Polonyaya yardım ede
bilir. Çünkü Boğazlar yolu ona açıl
mıştır. Bugün hem Yunanist.:ın hem 
de Romanya İngiltereden hava yo lı
le de yard1m görebilirler. Cünkü. İıı
giltere Türkiye ile yaptığı arılaşma 
sayesinde Akdenizde ve Merkezi 
Şarkta askeri üsler elde etmi~ olu
yor. 

Deylr Telgraf mütalealarmı şu 

şekilde icmal etmektedir: 
"Mütecavize karşı kurulan cepne 

maddi ve sevkülceyşi ehemmiyeti 
büyük bir kuvvet temin etmiştir. 

Sulh cephesinin teşkili takdire layık 
terakkiler göstermiştir." 

Sovyet • jngiliz Temasları 

Daily Mail, şöyle diyor: 
Sofya, 13 (TekfonlaJ - Dobrice- "Türkiye sulh dostlarına iltihak e-

de Romenler ~arafından 25 Bulg:ır- diyor. Bu suretle Romanya mı.idafa
dan 21 inin öldürLilme::;i Bulgaris- asının en büyük manialarmdan bıri 
tanda heyecan uy:ındırm1 şttr. ortadan kalkmış oluyor." 

Buraya gelen habedcre göre, öklü· Liberal News Chronicle yn.ıyor: 
riılen Bulgarlar, komitacı değilmiş- "Askeri bakımdan Ti.4rkıyeııın 
ler. Bunlar, Silistre kazasmda bir sulh cephesine iltihakı hayati bir e
köyde yaşayan Bulgarlardanmıcı ve hemmiyeti haizdir. Türkiye11in la
Romen ler tarafından sebepsizce mit- vassutları bir İngiliz - SovyPt itili.4-
rLılyöz ateşilc öldiirUlmu<;lcrmi~. Ka- 1 fının akdinde faydalı olabilir. Böyle 
cPbilen 4 Bulg'lr dn sonradan yaka- ı bir itilaf sulhii emin bir esn::;a isi i
lunmışlardır. nat ettirmek bakımından so.ı dere· 

Bulgar Ba:-jveki~i KÖ'icivanof, prn- ce müstacel bir mahiyet ar:l('t•nektc-
d' " teslu makamında Bi.ikrc;t hii.kume<ine ır. 

bir nota vermi~li:c. Liberal ~fanchester Gu~dı,ın y;{-

Gazetelerin hiıdise hakkmd.ı bir zıyor: 
'·Türkiyenin İngiltere iınparR• 

bulunuyor: söylenen nutukların mesul Leh nıah- yor ve kendisini biiiiin .-\ vrupad:ı hiı-
"Müdafaa sistemi bütürı rnanasılc f 11 · d b .. ··k b' · tl k. · tl k · · k " e erın e uyu ır me~nnunıye> e ımı mu a - v~zıyeune oyuyor. Roma. 13 ıA.A. ı ..-- D. N. B. BU.tün 

müessir olmak için Sovyetler Bil li- karijılandıgını teyit eylemiştir. Hürriyet istiyenler Bloku ( !) , 1talyan gazeteleri, İngiliz _ Türk 
ğini de içine alması kalmı~!.ır. Arı-
cak İngiltere hükumeti l\JoskovR Bonnet'nin Nutku B 1 - paktının. çember siyasetinde yeni 

er iner Lokal Anıcige.· diyor ki· bir merhale te~kil eylediğini tebarü·l 
hüküınetile fazla sıkı bağlsnmakı.ı- F 1-I . . N l T B '·Almanyanın r·emb 'C ·dtıın :.ılın-. . ransız arıcıye azırr V . 0rınet • " · ' ettirmektedir. 
zın da So\·yel yardımınd. ·•11 ır.tıfade I b .. 1 ·ıt . . S h ı ması volunda '1 .. r ·>iin YPni bir adım · İ . , . . ugun ngı ere nın 0 ı..ıt aınpwn 1 ~ '· ~. · ' ' Giornale d"ltalia, ııgiliz - Tür~ 
edebılecegı kanaatmde ısnır edıyor." 1 . 1 . b 1 atılıyor. Chamberhıin"in Jl"ograr1 ı d • ı şe ırıne gc mış ve ya an~! mcm e- .. . · , · eklarasyonuna tahsis ettiği yazısııı 

Fra S d k tl d F 
budur. Gun :$e ·mıvor kı· Ingı·ı:zl ·,,. d · n a a e er e yaşıyan ransız!<ır t:ırdm- .· . b.. ~ • • • c.. a, bütün bu sistemin bilhassa ltalya 

dan kurulan "Aliance Fr;ıııcai'>e" de Ingıltcrcnın dunyanın en sulhpc1 ver ya ka;ş1 müteveccih bulunduğunu 

Fram:ada İngiliz - Türk anlaşması 
hararetle karşılanmıştır. (;ınuroi te
lakkiye göre İngiltere ile Tı.irkıye a
rasında imzalanan itilafın tıpkısı 

Fransa ile Türkiye arasınd11 da im
zalanmak üzeredir. Buna mi>ı•ı olan 
Hatay meselesi de yakınd1i h .. llolıı
nacak ve bu suretle sulh cephesi 
büsbütün kuvvetlenecekfrc. 

Harp Halinde Boğazlar 

Matin diyor ki: 
"Bu anlaşma kar~ılıklı olup bir 

harp takdirinde Türkiycnin Filistin 
ve Mısıra yardımııı L ve rliğer tar::ıf

tan da İngilterenin Türkiyeye yar
dım etmesine istin~t etmektedir. 
Türkiye bir taarruza maruz kaldığı 
takdirde Ingilterc onun yr.rdımına 

koşacak ve Mısır ve Filisline bir t.1-

arruz olursa Türkiye derhal bu mem
leketlere yardım edecektir. 

Sovyetler Birliği ile Roma:lya
nın da Türkiye ile anlasınalar ak
detmiş oldukları ve Frmısflnın da 
ayni suretle hareket etmek i.izere 
olduğu gözönündc tutuhusı.t umu
mi bir harp takdirinde Roğa7.ların 
bu devletlere ait harp grmilcrinc 
açık bulundurulacağı ve karsı ta
raf memleketlerine is(• karntıla-

cağı tezahür eder.'' 
Epdque şöyle yazıyor: 
"Ingiliz - Türk <ınlaşma51 san de

rece mühimdir. Türkiye Karadenize 
giden boğazlara ha'dın bu1unuycır. 
"Cl..-.14..l..-2--!.-.:. 1-;.- A 1--- _.;.;..1;., .a.l...hLio..ws.:. 

beri Ingiltere ve Ji'rıın'>a Polonyaya 
ancak Karaden '.z ,.e Romr.nycı yL1lu 
ile yardımda bulmıabilirk'r." 

Sulhün Baıunsuru 

Figaro şöyle diyor. 
"Şunu kaydctmuk lazımdır ki, In

giliz - Türk anlflJ."'lCISI mahd \~ şu ve
ya bu noktayı i-;tihduf etmiyor. O, 
Akdeniz mıntaln;rn.l şamildir ki. bu 
çok geniş bir sahayı ihtiva eder. Ke
za şu ciheti de mütalea etmek lazım

dır kit bu yalnız Yunanistrın ıçın 
de fevka1ade mühimdir.lııgiliz - ': i.irk 
ımla~ması Balk&nlara dl şamildir-. 

Demek oluyor ki İngiliz 'c 
Türk siyasetleri A \'rt1pauın hu 
kısmında taınamile blnhirine in
tibak etmiş bulunuyor. Bu nuı.us 
sulhiin tarsini emrinde bj,.iıwi c1c
recedc bir unsur teşkil E'tlcr.1

' 

Figaro gazetesin•.! Loııdradan bil-
diriliyor: 

"Ankara ile Moskov ı .1rasıncla zım 
ni bir anlaşma hasıl olduktan son
radır ki. lngiliz - Türk muahedesine 
karar verilmi§fü. Çunku Türk hLi
kı.imetlnin mi.ltaleası şudur ki~ bu mıı 
ahedenin esas şartı Sl)VYl't yardımı
dır. Battiı Ankar•\ hük(ımeti bir taıır
ruz takdirinde aus ordııhırının yar
dımını Moskovadan talep etmek hak
kına bile malik olmak isliyor. 

Binaenaleyh, öyle ümit edilir ki, 
Ingiliz ve Fransız nazırlarının kendi 
parlamentolarında y<ıpt1!<ları beya
nat Moskova ıle cerey<m eden mi.iıa
kerelere Londranın teklifleri ç:er
çevesi içinde yeni bir hız verecek ve 
Moskovanın talebi üzerine <le g~ne1 
kurmay temasları vukıı bulnı.:akt!''." 

Papulaire gazet'.!sl y:ızıyor: 

.. 1 d· - · b" kt F · . devletini teşkil ettiğı ve bu sebepten b"ld soy e ıgı ır nutu a ransanııı. ım- b.. .. d. . ı irmekte ve Londranın kendi kuk 
paratorluğun ve müdafaa~ııu deru.Jı- utun ığer ~ıllctlt•rin tehdit altın- lalarını İtalyaya karsı hareket ettir
te ettiği milletlerin şeret. hürriyet da b~l~nan hurriyptlerini müdafaayı meğe muvaffak rylma·k icin muazzam 

kendısıne hizmet ediııdigini bildiren 1 • 
ve emniyet içinde yaşanıaltmm te- b" t k .. 

1 
• paralar sarfeylediğini söylemektedir. 

min elmeğe azmetmiş bul11•l-'uğ11nu ır nu u soy.emesınler ve yahut bir Si · hf'll d h t t b • "' be anatta b 1 ~.. yası ma ı er e assa an e a-
ve bu şerait haricinde yaı:;aınanın Y u unmasınlar. <~un gec- ·· tt· ·ıd·ğ· ·· i T 'l''" k 

- miyor ki, Chamberlnin, kcndüılni~ ruz e ırı J İıne .g.ore, n_gı ız - ur -
faydasız olduğunu kaydetmiştir. Ha- t .1 h . . . . . •anlaşması, ngılız - Italyan Ak-
. amamı e arp ıstıyenıenn lehmrle 1 . · 
tıp Fransanın adil olduğu nisb 1 e çalıştığını en b : .

1 
; 1 . • b'l denız anlaşması ıle doğrudan do~m-

azimkar bulunduğunu tebat·üz rttir- . · d as .. t zı l.n er ıçın 1 e ya tezad halindedir. Zira Türk -
. ıshat e ecek tedbırler almdıf1mı bil- İ . . . 

miş ve lngiliz - Fransız i:jbirl.!,.nin dirmesin. ngıliz anla~ması, Şarkı Akdenızdc 
samimiyetinden bahsetmisiir. .. statukoyu radikal bir surette dcğis-

Nazır, netice olarak şöyle demiş- .:esul. T~rk h dedet adamlarını, Tıı- tirmcktedir. İtalyan mahfilleri, ~.n-
tir: g

1

1 erğenıtnh ~k a:·be ve çember altına karanın. İngiliz politikası kombinc-
ruma a a rı s t" ·a·h k k "-İngiltere [~e Fransa istikliıl ve · ıyase mı.? 1 1 a il a- zonlarına bu derece tek taraflı ola-

lı . rar verdiren sebepler acaLa hEıngi ş-e. k 1 kl ·· ·· 
ürrıyetlerini muhafazaya azmetmiş b 

1 
d' ? G ra g rme e acaba Musluman men-

ep er ır. ecen sencl"'r zarfında . . 
milletlere sözlerini ve imzulın mı T .. k' 

1 
.
1
; ..ı - ' faatlerıne ıyi hizmet ettiğini sanıp 

. 
1 

B ur ıye, ngı .ercu.en daima iyi tcc- .. 
vermış erdir. u iki meı11lcket, söz- .. b 1 1 d ~·ıd· U . sanmadığını soruşturmaktadır: Tur-
1 

. . kl . 
1 

. ru e er a mış egt . ır. ınumı harp- . . . . . t . 
erını tutaca ar ve ımza arına sadık t 

1 
.
1
. kıyede cok ıyı bıhr ki Arşplar ngı-

k 1 k 
,. en sonra ngı ız:-:r, Osmanlı impar·ı- . • 

a aca lardır. • t 
1 

~ 
1 1 

· gılterenin hodbin tahakküm siyasc-

K h
. 

13 
<H .) h .. or ugunu parça adı ar. O zaınar. In- . k . . . a ıre, ususı - l\hsır u- .

1
t t:b· d 

1 
.. . tıne arşı !'lddetlı hır mücadelede bu 

k. gı ereye a ı ev etle!r vucudc ~etı- .. 
umeti üç silah fabrikasının inşası- .

1 
. t' B .. L 

1 1 1 
. . lunmaktadır. Ve bu mucadele yalnız 

rı mış ır. ugun ,,ıu·a ar. a. n ~·iız . . . . . 
na karar vermiştir. Fabrikalar !)Of) .. ..

1 
. 1 .

1
• 

1 
Fıhstine ınhısar etmemetkedır İtel-

sungu erı ve ngı !Z nltın arı hürri- . · 
bin Mısır lirasına mal olacnktrr. . . b ~ · yan sıyasi mahfillerinin fikrine go-

Yeni Tayinler 
Ankara, 13 rTA.l'lı - Vak:flar U· 

mum miidürlü~ü müfetti~!iğine mu
amelat ve mülhak vakıflar miidtiri.i 

yet azmını ogmakiadrr. e T". k" · h tt h k · d r , ur ıyenın a ı are etı, e· 
BLLgün Türkiye hiçbir suretle l~h- vamh bir sulh ve Balkan Yarımacl a-

dit altında değildir. Italyıınm sulh ve sı devletlerinin ekonomfü salfıhı si
sük(ma kavuştuğu bir Akdcnizde, yasetine pek müsait bir hattı hare
Türkiye, muhtemel her tlirlii Avru- ket değildir. Burada söylendiği gihi, 
pa anlaşmazlığında. ~am ~ir :itara f-1 B.alkan _devletlerinin . tabii dosthrı, 

Halim Kunter, muamelat ve mülhak lık muhafaza edebıl!r. Turkıye. ln- ı diğerlerı gibi Balkanlarda hegemo
vakülar müdürlüğüne vakıflar mü- g~ltere ile yaptığı hu pazarlıktan hiç nia hedefleri ve askeri hedefler giit: 
dürü Hilmi. Kadıköy müdürlüğüne b k ır şey azanamaz. menıekte olan mihver devletleridir. 
Bursa vakıflar mi.iclürü Ihsan tayin 
edilmişlerdir. 

Hudut ve Sahiller sıhhat umum 
müdürü Osman Behı:ct:, Sıhhiye Ve
kaleti teftiş hey~ti reisliğin<:! tayin e

dilmişt:.:i.!.:r.:...._._~~~----~ ---o---
Aksarayda Çocuklara 

Yard.m 
Konya Aksarayı !TAN) - Çocuk 

esirgeme kurumuna buradan ve köy
lerden yüzlerce yeni iı.za kaydedil
miştir. 

Halkın yardımiyle yetmiş fakir 
çocuğa her gün öğle yemeği veril
mesine devam olunuyor. Azmi ınilli 
şirketi, her giin bu çocukların ekme
ğini temin etmektedir. Ayni şirket, 
çocuk esirgeme kurumunun elektrik 
tesisatını yaptırtmı~ ve mPccanen e
lektrik cereyanı verilmesini deruhte 
eylemiştir. ı. 

Kurum, Cümhuriyet bayrcıırnnda 
öksüz çocuklara iyi kumaştan elbi
seler yaptırtmak kararını vermiştir. 

çevesi bloku Ti.irkiyl.l ik kuvntlen· 
miştir.'' 

* Bugünkü Ingiliz gazetelerinin ço-
ğu Fransa ile Türkiy~nin Hatı-ıy me-· 
selesini memnuniy0te değer bir şe
kilde halledecek:erini bildiriyorlar. 
Daily Herald kati tcwiyeniıı l,'i)~t ya
kın olduğunu an!atmaktadır. 

Niyuz Chronicle de nyni fikirdedir 
ve gelecek hafta iı:;ind~ meselenin 
halledilmiş olac3ğını söylü:ror. 

Bulgaristan da 

İtalya - Alman 
İttifakı~ın 

Safranboluda Bir 

Tiftik Davası 
U .& • Safranbolu lTAN) - Bu ün kas::ı.· 

• ... ..cııfn•u\.u• uıuıu u •J.1. \Ac.&.\ a ı m ın ç .. 

Paris, 13 tA.A. ) - H:ıvas lıil :.lit ;. tür. Safranbolu. Çerke~, Eskipazaı 

yor: ve havalisl tüoco:ırlarının son dere::~ 
Matin gazetesi. 1\ lman - 'talyan alaka ile takip cttikleı-i bu dava içıı: 

ittifak munhede~inin ınctni'.'li nc~ret- I!=tnnbuldan avui<at lsmail Agah Ak· 
mektedir. Bu haberin büyük ehemmi kan şehrimize g~lmiştir. Davanın c
yetine ve gaz~tecllik bakımmdr.n snsı mühim bir tiftik ticaretine tonl
sansasyonel mahiyetine binaen, me- liık eden konkord..ıto meselesidir. A
sullyetini Matin gazetesine bırak- , vukat bi.hün tüccnrlan alak1Adar c· 
maltla beraber vermem(:zlik edemi- den ve zarara &okan bu meseleyi bir 
yoruz. saat müdafaa <etmiş ve şehrimiz tiic· 

Pakt, on sene için muteber olarak j carları hul:uku amme bakımından 
ve bu müddetin hitamındn yenilen~- yapılan bu müdafandar ch.ılayı avu-
cE·ktir. kata teşekkür etmişlerdir 

Paktın askeri klsmınııı bizzat Hit-

Bulgar Kabinesinde ler tarafından tesbi~ adilmiş olnn 
metni, şu cihetı.:::ri tıısrih eylemı:'kte

dir: 
Değişiklik 

Sofya. 13 (Tei.eionlaı - Bulgar ka 
1 - Bir Avrupa anlaşmazlığı lak- binesinde Nafıa nazırlığı şlındlye ka

dirinde. Roma ve Berlin, de•hal as dar miinhal idi. Kral, parla!nento re-
keri müşaveı-elerde bulmı<.'caktır. Bu isi Stoyço Moşanov'u kabul ederek 
mü~averelere memur şef!l'r, gizl.i bu mesele hak!<ınd.ı görüsınlıstlir mı 
munzam bir protokolle ~nhscn tesbıt f 1 y '" t ı· y ' l •· 11 · . ıa nazır ıgına, ~~ıe oc l ançv ev ı 
edilecektır. . . 1 getirilmesi kuvv~tli ihtimal dahilin· 

2 _ Akit taraflar, menfoatlcrını .ı d' y l N r tı·nde 
. • . . . _ \ ~·C ır. ançu ev a ıa nezare 

ayrılmaz hır surelt~ hırıbırın<: baglı 1• t k . · fd' '-'e • . •. , . .. , par amen ar omısyonnn re1s ır. ı 
telakkı P.tmegı taannııt eylerler. Ihı · . t .• , .1 k L. d l tı . . • . . _ nı nazırın ge ırıımesı ·"? a•Jıne e ı · 
dcmektır kı, akıl taraflardan dogru- 1 1 k d - · ·k1·k K .. ·.,nnoflıll su e ge ece etiı~ı: ı ı.>seı" 
dan doğruya yalmz birini alakadar e- d. . k b. . · 1 kt . ye ıncı a ıncsı o acıı ır. 
den bir anlaşma..:lık lakdinnde de 
her iki akit memleket bir tek a.:keri 
b'ok teşkil edecek ve derhııl kuına•ı
da ve stratejik lı.ırekat • Liı ligi vUcu

de gelireceklen:. •ı". 
3 - Akit taraflar. ancak birlikte 

ve aralarında ::ınlaştıktan <;onra ~i
lahlarını terketmeğı taahhüt ~ylcrler. 

---o---
Bozöyükte Kuduz 

Boı:öyi.ik (TANl - Kuduz oldugu 
anlaşılan bir kc)pek, 5 yaşlarında bir 
cocuğu ısırını~tır. Çocuk, tedavi edil

mektedir. 
Bunun i.'ızerinc baylarlık\.ll alınan 

tedbirlerle. 353 serseri kôµck i'.ldi.i
rülmi.lştür. Bu mücadeleye devam o
lunuyor. 

Tekirdağından Ayrılan 
Muallimler 

----o----
Manisada Zehirli 

Gaz Kursu 
Manisa (TAN) - Zeh;rli gazlar-

dan korunma kursu vesik~ısı alma' 
mış olan memurlar ve muallimler i, 
çin açılm1ş olan kurs bitmiştir. Ya, 
kın<la ikincisi açılacaktır. Doktor 
Nafi ile muallim Halidin ~ayret)eri 
sayesinde kurstan iyi neticeler alın· 

mıştır. 

Toplantılar, davetler: 

Galatasarayhların Pilavı 
Galatasaray! ı lar Yurdundan: 

Gnl. lns.ırnylıl .ırm t•nelilc pilfıvı 28 ınıı' 

yıs 939 p:ızaı giınll t... enek! glbı me1'' 
tepll' teı;'lt ı>dilccektlr. Arkadt şlnrın. ci:ı' 
vetiyelerini yurt merltcıindcn \CYll Gnl·' 
tıısnray klübünden tedi.lrik etmeleri rica 
edilir. 

şey yazmaları meı1edilmişt.ir. 

YENi NEŞRiYAT: 

YENİ TÜRK - Emlni'.lnil Halkevl tara• 
fından ayda bir çıkarılan bu mecmuanın 
7i nt'i sayısı c;ıkmıııtır. 

TÜRK KANADI - Cemrıl Kut.ıy t:1rn
fınd:m 1936 - 1938 senelerinde yapılan ha
v.ıcılık ı oı.ım·taıl. rı güzel bır kil<ıp hu
lınde, resımlcr ele i)U\ c olunarak, ııesrt'-

torluğu için haiz olduj'ı1 ehemmi· 
yeti hatırlatmak beyhudedir. Ata
türkün kuvvetli ve hakime.ne ida
resi bu memlekete diluyanın bu 
kısmında münferit bir vazıyet te· 
min etmi~tlr. Ti.irkiyenin Mosko
''a ile dostlu~u BiiyUk Rritan~ a 
ile SO\·:\'ctler Birliği nr~·s•ııda bir 
köprii vazifesi görebilir.'' 

"Göbbelsin ga.ı:t:le!eri mih\"er <lcv
ktlerinin iş gcirdüğıınü, dcmo:,rnsile
rin ise konu!)makl<:. vakıt geçirdıkıc-. 
rini yaza dursun:ıır . .Huh.ikutte is0 
demokrasiler <le i5 gôr(iyorlar. On
lar patırdısız ça lı~m:;ıyı scveder. Fa
kat bu patırdısız çalışmak lngiltere 
yl dün gerek kendi hesa.bına gerek 
dostları hesabına iki muvaffakıyet 
temin etmekten menedememiştir." 

Bayan Tabouis Ovr gazetesinde di

yor ki: 
"Irıgiltere siyasi mahafilimfo teba

rüz ettirildiğin~ giir:'!, Ingilterenin 
Türkiye ile yapmıs olduğ~1 ~ey dai
mi hakiki bir askeri ittiC:.ıktır. Cham
bcrlain 'in kurmak isteı1i~: sulh {:er-

Sofya, 13 (Telefonla) - förk. ln
giliz anlaşması, Bulgaristandn mem
nuniyetle karşrlanmıştır. B{!rlin-Ro
ma mihverinin Balkanlan tehdid: 
karşısında. Bulgar milleti en ziyade 
Fransa ve İngiltereye güvenmekte
dir. Son günlerde Sovyet hariciye 
komiser muavini Potemkinin Sofya
ya gelerek Kral tarafmdan kabul o
lunması Bulgarların sulh cephesine 
karşı itimat ve sempatisini lrtlırmış 
bulunuyordu. Türk - İngiliz ittifakı, 
bu bakımdan büsbütün memnuniyet 
uyandırmıştır. Türkiye, Boğazların 
hakimi bulunduğu için, İngiltere ve 
dolayısile Fransa ile yaptığı anlaş· 
manın, Balkanlarda sulh ve emniye· 
tin kuvvetle idamesi hususwlda da 
müessir olacağı kanaati hakımdir. 

Ti.irk - İngiliz paktının hiçbir dev
let aleyhine müteveccih :ılmam:ıııt 

keyfiyeti burada bilhas:;u te!J:ıriiz et
tirilmektedir. 

Tekirdağ (TAN) - Uzun müddet
tenberi açıkta bulunan bura mual
limlerinden Osman, Servet, Hakkı 
ve Selami, Vekalet tarafından baş
ka vilayetlere verilmişler ve yeni 
vazifelerine gitmislerdir. 

Malkara • Keıan Yolu 
Tekirdağ ('fANı - 1\Talkarn - Ke-

şan yolunun yapılması, :35 bin kli-ı 
sur liraya müteahhide verilmiştir. 

Tıp Cemiyeti içtimaı 
Türk Tıp Cemiyetinden: 
Türk Tıp Cemiyeti 16-S-939 tarihinde 

toplanacaktır. İçtima ruznamesi eudur: 
1 - Schlatter 
2 - Duplay \•rık'11l11rı 

Arıf ismet Çetingil 
3 - Entcres:ın bir ek~trn iıterin va1'ıı~' 

K~mll Akol 

4 - Vohlm bir Hemoglobınulre vakii 1
' 

Sedat Ta11at 

dılmlı;tir. 
Amele Daily Herald, ~u miitalecııh 
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Dlflerlals P1rlaata Gibi Parlar 
Dqleıtaiz çürü.nez, sa~ ka
lır çirkin, urımtırak lekeleri 
wtle eder. Di•lerin çürümesine 
seıbep olan mtımrplann tohum
lanm imha ederek dişleri b,e.r 
yazlatır ve güzelleftlrir. 
KOLİNOS'LA GCL.t)lfl
PABLAKLIÖINI YOKsm •• 
MaC'On teksif 
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180 Karaki Bahçe 

Emir Sanasaryan H. 35 lltbdr Aİlmıet 

Kahveci 

Avukat 

223 Hubyar 4 üncü Vakıf H. A/31 S... ~ Banker 

228 .. • " • • fi 

19 20 K. 
3 84 B . 
6 00 K. 
1 20 B. 

23 65 K. 
3 55 B. 

12 50 K. 
2 50 B. 

14' 00 K. 
28 80 B. 

172 80 c. 
60 00 it. 
12 00 B. 
72 00 c. 

bıbanuune Sene 
.. 

79 3 935 

74 3 .. .. 
48 8 .. -

87 55 " 

10 07 " 

55 7 .. . 
88/ 1 n 

. 
61 56 

53/10 

18 54 

8/ 59 --
9 59 " . 

Yubnda ldı, lfl w ea1d aaı.t Jallh JlciHp• 11.ıtfe ..-.ı mtlkelleflerl yeni ticaret ve ikamet yerl~ 
bildirmemif ve rapılan arqtirnı.larda da buJunımmnq o]m•nna binaen blzalannda gösterilen yıllara ait 
kazanç ftl'lllerlnln blmt teblijt atlmldla o1amadt1m4'an Hukuk Usul muhakemeleri kanununun 141 ve 
lG 1ncl maddem m~ tebltl ;yerine ~ tiZere llAn olunur. (3382) 

GOZELLIGINIZ 
ICIN 

BP-:< .. 
REM BAUAlli 

KAllZUIK.. 

BütOn dünyaca takdir dlo 
mit sıhhi' g\17.ellik kremlerldlr. 
Gece için yallı, lflnd8a acta 
1llmz halle acıbadem çeptlerl 
imimi ..., ve tll>lerde satılır. 
llmtt.ız KANZUK ECZAN11'81 

tsTANBUL - BEYOOLU 

Beıollunda Cihangirde SomWlCll 
otlu sokak 26 No. da mukim 

-----------,;__--~-----~---:----:---:--------- elyevm ikametgihı meçhul Tefll1 
Hr18ostomoa ve Despina Danyelidlle: 

tAYAN NUlll'YI K 11111 
Menekfe akler -.:. 

Sanyer Yollıullan 
lstanbul Dördüncü icra memurlu.. 

Koruma Y•rclunclan : ğundan
Murlalnlz Konstantin HristOD\OSUJI 

Yurdumuz idaresinde buluan Sa· Şark llaorta şirketine ipotek göst 
rver, BilyOkdere Pazar motöril nak· dili Galat.da Kara Mustafapap ma 
llyesi müzayedesinin 18.5.939 per- hallesinin Gümrük soka.ğmda 38 N 
,embe günü saat 21 de Yurt merke- lu gayri menkul hakkında gayri 
zinde yapılacağı ilin o'unur. kul rehnin paraya çevrilmesi yolu 17560 Seni benden daha çolS aı enecekler · 

le viki olan takipte mez1dir gay 
__ ,,. ----------- menkul için yapılan vazıyet ve tak COLUMBIA Pl&klar1ndadır. 

~---------•-. diri kıymet muamelesi üzerine 1 -----------..... ---""!-------- Sab,ınızhkla beldedilinb lira kıymet takdır edildiğini mu 
-----------------.... -

1
Devlet Hava Yollan U•um Micliirliiiinclen: Atlun Göz Yatlan =m:t~za!t::=1 

1 ~ tanbul Belediyesi ilanları 
1 - ı.tanbul Ziraat Bankamndan aylık alan BeJedtY,.e w BuAid -

ndita mfttotekHl V.halH idare emekli ve öÜOzlerinin si8 J11ı Nirtnol 
.. ltt o,rhlr unlrl::ı ........ 1.,.., 1? 11\, .,,.,,. /0~0 ,ı., ... ;•a.9: __ ı.., .,ı .,-· ır4·-

2 - Maaş sahiplerintn ynlttama ilmühaberini oturmakta oı.mlg- ... 
hiye mOdOrUiklerine tQdJk ettlrdfkten 90Dl'8 resmi ._... 8J'fdı ' ;• 
\te nüfus tezketel~rlle birlikte mayıs 939 sonuna kadar alt olduihm -. 
ledlye subelerine müracaatla YC>klamalarmm nntırmalan nan olu-
nur. (3320) 

İnhisarlar Umum Mü~ürlüğü Uanları 

lıtanb•I inhisarlar BaımiicliirflliUnclen : 
Hükmü Mayıs 939 sonunda bitecek olan mGsJPrat satacııanmn rahl&t 

tezkerelerinin yenileme muamelesine 22 • 15. 931 tarihbıde bq1darB 
S - 8 • 939 pazartesi akpmına kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini yenilemek isteyenlerin tayin olUllQ ı&nlmle _. 
ki tezkere ve konturatlarile birer fotojraflarmı alarak ~ 
İnbiurlar B&flllüdürlüjüııe müracaat etmeliırl V9 5 hnlraa :al9' tm. 
hinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek lcld •tanlar bğ1nndtı kaDıl-i 
ili takibat yapılacağı ilAn olunur. (illi) 

* Miktarı llnh•mmenB. ,;, 7.1 ....... 
........ tı teldi 

Lln Kr. UraKr. - --32,426 MI 1459,17 108.41 A9* eksiltme 18,80 

1 - Camaıtı.tuzlasr ıt*D ..........-.......... -ı•.eoo .. "-* cn.ı 
Yalı kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmuftur. 

n - Muhammen bedeli 11200, muvakkat teminatı 840 lirachri 
lII - Eksiltme 25 - V - 939 Perşembe günil saat 14 de Kabatqta Le-

9•znn Şubesi Müdürlyetindeki Alım Komilyonmıda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen pbeden param alınabilir. 
V - ~'l ı rtn *"'°' v'Maikle '1 '1,5 gbenme param: makbuu 

VeJa b lll mektubunu tlativa edecek bpalı zarflarm ihale .. 
'tinden bir eMUne kadar mezktir komil)'on Ba§bnJıiına m.t-
Duz •lMinae vermeltri llzımd!r 113203" 

•-•.-L&.- C O UM 11 A vana beyan eylemeniz mnnınde T.,,are ...,.. _....,_.....-. "' ra dahwine davetinizi mutazamm 

ı - Devlet ~ AldiaNt AflP•, fatt, fiil ""'llN ~ .. _ Pllldumda çddı. -- gönderilen muhtıra ikametglbıuw~ 
rmm ~ ~nlf;,Mt !\Alana ft lstanbal me,danlamıın asfalt ...... ...._ _________ meç.hullyed hasebile ilinen tebl 
r:~' :-s-·h t."ı-... t• Ta.Ad ~uUylQ o.kı:.iltmıwa c;ıkanlmışlır. tahtı karara alınmış olduğundan 

2 - BedeU btlf 
11

348.~~ıır. '"12, bruftar. nan ~ .. ~ 1s ... 
_....ı1111.._ 'MW~ _. • lralMak flnda bıi"tiUiü'.ftı'D tfur zırrliiı'tiaa 

blnMllda ~- ra dairesine müracaatmtz lüzumu 
4 - ıttavübt teminat 11

1'1803,, liradl:r. ~ eUten wemek fa- ra ve if1is kanununun 103 üncü 
teyen)'Win Ziraat Bankapdalri 388'1 numU.li W.. hesabına J&tlrma- desi hükmüne tevfikan ilin olun 
ı.rs Jbandr. (17772) 

1 - JCetif ve buna müteferri evrak 111'7,. Ura 1132,. kurut mukabilin-
de Umum Müd8rlükten alınabilir. 

1 - Eblltm.ye gireceklerin Muhaben ve MGnakale Vet4Jethte 
ihale tarlhlndm en geç sekiz gün evvel iltlda De milncaat ederek eh· 
Uyet vesik• almalan Uıamdır. 

Bu laUdalara buna benzer lfleri yaptıklarma tilr iP yapbranlardan 
aldıktan wmkaJan raptedeceklerdir. Zamanında mtircaat etmiyenler 
•• ebllyet ftSlbn a1amıyanlar ebiltmeye sh'emezler. 

7 - Taliplerin teklif mektuplanm en ıeç ihale zamanından bir saa\ 
n-1 eblltıM lomisyOnuna makbuz mukahlllnde vermeleri llzmıdır. 

Post.da oblcak ıecikmeler nazarı ltibare •Jmmaz. "1590,. u2991,. 

Mlllaafcaa Geael lomutanlliı lıtanbul 
...... lemlıyon•llcla• : 

1 - Mot6ıierln tlmirinde kuJJınılmak üzere satın alınacak 4.7 kalem 
malzemema 31-1-939 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Talıanllaımıq tutarı 1080 lira ve ilk teminatı 4a 83 liradır. Şart
IWllll evad, ..tzeme listeli komiQoncladır. G6rülebllir. 

S - ~er kanuni veslkı>an ve ilk teminat matbuzlarile Galala 
eüi ltıı,Mt ~ bfnamvlı"ll komisyona plme1erl. "30'9" 

U.lllid ~ NarıUba hlb-aa .. Baa, alit ve 
ItrQ-atılepenhtnbal 

Aydın-·· 
SlleJllWl GEZER ve 

Olllwa SEZGİNU 

Kitapeyi • 
Tan gazetesi, Çocuk Ansildope
diai ve bütün mecmua ve kitap

lan buradan tedarik 

ZAYİ MAKBUZ ' 
İstanbul Villyeti Muhasebe 

dürlüt\ine tevdi ettiiimiz emllk 
eytam bankasmm 21.6.93'1 tarih 
1605/ 10152 numaralı 650 liralık 
minat mektubuna karşılık aldı 
29/6 937 tarih ve 1 30 No.lu 
yat makbuzu zayi olmuştur. H 

, .. __ edebilirsiniz. kalmadıbnı ilin ederiz. 
__ _., 1 Mqdelturpr Slsorta Slrbtl 

Türkiye Genel Vekili 

Vbaatla Profesör Dr. VAGNEa'ha formtiltl 

EKZAMIN 
........ ......... llieı 

Yan ve ---- derlaal ıeçlrir. Her eesaııede k11t111u 50 kmaftur. 

Acla•a Tlrk Nebati Yağlan Fabrlka11llcla• : 
Yeni veya az kullanılml§ aşajıda ölçüleri yazılı tamir maklnılan 

almlk lltlJoııu. Veııneii arzu edenlerin JU)mndaki adrese Adanacla elkl...,.... Vqon tealhni ayn 81'1 l'latlan. Maklna)ann eb'adı, 
tllllm nmım, bedellnln tentye lunti hakJnndatt tekliflerini bil
dllmeleıt rica olunur. V..qt.mla eb'at matJK delildir. 

1 - Torna: PUDtu ,_,tHIJ iki metn. 
• frtlfm bot11lklm ... aruandL 

Difli tertibata otomatik ...... delili SO m/m 
Tranamlsyon "'8 'lı 1 ırla ıalteharrik 

2 - Plln:n: Barebt sahua 80XIO 
3 - Demir baki maldned 
4 - Matkap: (40) m/m delik delme ~e 
t - Vantillt4Srlü Demirci oaıiı ve in 
• - a adet muhtelif e•adda x_,... 

:AfJ10D ......... ,..,_,.. olan All Çetlnü79 okulunun (19031) lira 
it lmrat bi1f '-"1U lralDılfm t.llatma Japdan tenzilit layık hadde 
....,,...,.._ ... mı •lr tlllm aJDI ,...W. 8 1/939 tarihinden ltiba-
"8 bir q ....................... . 

1 - Paı ti*'.~ daimi wlmaul lmzarrmda ve gelecek 18 ıı.,. 
939 ..ıı ,oau ... t 11 te tcra ehmacaktır. o sün ihale olıınnw'•ll ~ 
dirde 23 J6ırm Alı llbail Jbıe puarbk yapılacaktır. 

2 - llwmkbt temtut ım Ura aa kunıetur. 
3 - Bu .,,_ alt nnk Nafıa M6dilrlüi(hıden 1 lira bedel mukabilin

de almabllir. Veya görülebilir. 
4 - İstekliler muayyen günden sekiz gün evvel villyet makam'RI 

muracaatla almıf olduktan ehliyet vesikası, ticaret odalJ kaytt vana.;. 
aı temlnatlannı hamil olarak muayyen giın ve saatte encumene m 
..... m'1 
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Kadınları 

Rahim has· 

tahğından 

koruyan 

Sıhht ve en 

birinci Cidet 

bezleridir. 

:roptan eatıı 

depoıu: 

Hakikaten 

En ince 

elbisenizin 

altında gö· 

rünmez vü· 

cuda bütün 

serbestisini 

verir. 

İstanbul İş Bankası arkası Rehvancılar sokak Can 1aboratuarı Tel: 21939 

YA 1 DA 
~ 

TAN 

• Slkletı: Kutusu ile: 4 Kg 054 

Kutusuz: 3 Kg 300 

BU BAŞ AGRISINDAN KURTULAYIM ! .. 
.................... -

t YERİNİZ KESİLDİ! 
ELİNİZİ veyah~d .. B R .N BİRAZ . 

llİÇ DÜŞUN1\1EYI p A T 1 

V i R % SÜRÜNÜZ. 
üremesine kat'i ve 

Mikrobun yaşamasına, 
ınuhakkak mani olur. 

J . 

e BiR BORO ÇEKMECESiNE' 

KOLAYCA GiRER 

ihtira ilanı 
"Mihaniki tavik tertıhatı" hakkın

da 6.6.1932 tescil günlü ve 1668 sa

yılı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 

konmak üzere ahere devrüferağ veya 

icar edileceğinden talip o!anlarm Ga-: 

!atada, Iktısat hanında, Robert Fer

riye müracaatları ilan olunur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
LCttfü DÖRDÜNCÖ Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 
TAN Matbaası 

PiYASAYA 
CIKARILIYOR. 


